
 

 

 

Uwaga! Poniższa lista premier ma charakter orientacyjny i reprezentuje status deklaracji 
dystrybutorów filmowych w dniu: 2023-01-13. KinAds zastrzega możliwość zmiany dat wprowadzenia 
filmów na ekrany. 
 
 

20.01.2023 Tytuł Babylon 

 

Reżyseria Damien Chazelle 

Opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w 
erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood. 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Babilon-2022-842792 

 

20.01.2023 Tytuł Niebezpieczni dżentelmeni 

 

Reżyseria   Maciej Kawalski 

Tadeusz Boy-Żeleński (T. Kot), Witkacy (M. Dorociński), Joseph Conrad (A. 
Seweryn) i Bronisław Malinowski (W. Mecwaldowski), cztery znakomitości 
zakopiańskiej bohemy budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej 
imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie 
poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. 
Dodatkowo do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero 
początek kłopotów. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym bohaterowie 
muszą uwolnić się nie tylko od podejrzeń, ale także od równie 
niebezpiecznych środowiskowych plotek i jak najszybciej wyjaśnić zagadkę 
tajemniczej śmierci. Wkrótce za sprawą tych błyskotliwych i uwielbiających 
ryzyko dżentelmenów tętniące kulturalnym życiem Zakopane stanie się 
tłem wielkiej intrygi, w którą zamieszani będą gangsterzy, artyści i politycy, 
w tym Zofia Nałkowska czy Józef Piłsudski. Na drodze bohaterów stanie 
również Lenin we własnej osobie, który akurat zawitał do Poronina… 

Gatunek komedia kryminalna 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Niebezpieczni+d%C5%B
Centelmeni-2022-875018 

 
 



 

 

 

27.01.2023 Tytuł Pokusa 

 

Reżyseria Maria Sadowska 

Atrakcyjna i ambitna Inez (w tej roli Helena Englert) od zawsze marzy o 
karierze dziennikarki. Gdy dostaje pracę w popularnym serwisie śledzącym 
życie gwiazd sportu i ekranu, wydaje jej się, że wielki świat ma na 
wyciągnięcie ręki. Nie spodziewa się jednak jak dalece różni się on od jej 
wyobrażeń i jak bardzo może być niebezpieczny dla młodej, 
niedoświadczonej dziewczyny. Jej szef Filip jest co prawda niezwykle 
atrakcyjnym mężczyzną, ale traktuje Inez jak dziewczynę na posyłki. 
Natomiast jej idol Maks, piłkarz u szczytu sławy, okazuje się czarującym, ale 
niepokojąco tajemniczym facetem. To właśnie o nim Inez ma napisać swój 
pierwszy materiał. W tym celu przez trzy dni ma nie odstępować go na krok. 
To, co zobaczy, przeżyje i poczuje będzie jednak musiała zachować tylko dla 
siebie. Chyba, że znajdzie w sobie odwagę, by wywołać skandal jakiego nikt 
się nie spodziewa. 

Gatunek Romans 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Pokusa-2023-10016191 

 
 
 

03.02.2023 Tytuł Aftersun 

 

Reżyseria Charlotte Wells 

Młody ojciec Calum i jego córka Sophie wyjeżdżają razem do tureckiego 
kurortu. Podczas wspólnych wakacji, które nagrywają na kasecie VHS, stają 
się sobie bliżsi, niż kiedykolwiek. 

Gatunek komedia, dramat 
Kraj 
Link 

USA, Wielka Brytania 
https://www.filmweb.pl/film/Aftersun-2022-10013300 

 

 

03.02.2023 Tytuł Masz ci los! 

Reżyseria Mateusz Głowacki 



 

 

 

 

Podczas stypy po pogrzebie ukochanego dziadka rodzina orientuje się, że w 
loterii padły właśnie numery, którymi staruszek grał przez całe życie. Nie ma 
czasu na rozpacz i łzy, kiedy zwycięski kupon jest w marynarce. Trzy metry 
pod ziemią. Rodzina i przyjaciele nagle z wielką mocą odczuwają potrzebę 
zobaczenia dziadka jeszcze raz... Do gry niespodziewanie wkracza także 
ksiądz okolicznej parafii, który doskonale wie, co knują krewni i sam chętnie 
odświeżyłby kościół (i nie tylko) przy pomocy pieniędzy z wygranej. Zaczyna 
się wyścig na pomysły, intrygi i podstępy. Najlepiej takie, żeby fortuną 
podzielić się z możliwie najmniejszą liczbą pozostałych. A najchętniej z 
nikim. Człowiek jest z gruntu dobry… ale nie, gdy w grę wchodzą wielkie 
pieniądze! 

Gatunek komedia 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Masz+ci+los-2022-
10015919 

 

03.02.2023 Tytuł Podejrzana 

 

Reżyseria Chan-wook Park 

Prowadząc śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny, detektyw zaczyna 
odczuwać fascynację i podejrzliwość wobec wdowy po nim. 

Gatunek kryminał 
Kraj 
Link 

Korea Południowa 
https://www.filmweb.pl/film/Podejrzana-2022-862867 

 

10.02.2023 Tytuł Heaven in Hell 

 

Reżyseria Tomasz Mendes 

Czy kobieta po czterdziestce zasługuje na miłość…? Czy ma prawo dać się 
ponieść namiętności…? 

Gatunek romans 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Heaven+in+Hell-2023-
10013234 



 

 

 

 

10.02.2023 Tytuł Magic Mike's Last Dance 

 

Reżyseria Steven Soderbergh 

 

Gatunek komedia, dramat 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.imdb.com/title/tt16280138/ 

 

 

10.02.2023 Tytuł Titanic (1997) 

 

Reżyseria James Cameron 

Rok 1912, brytyjski statek Titanic wyrusza w swój dziewiczy rejs do USA. Na 
pokładzie emigrant Jack przypadkowo spotyka arystokratkę Rose. 

Gatunek Melodramat, katastroficzny 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Titanic-1997-187 

 

10.02.2023 Tytuł  Les amandiers 

 

Reżyseria Valeria Bruni Tedeschi 

 

Gatunek komedia, dramat 
Kraj 
Link 

Francja 



 

 

 

https://www.filmweb.pl/film/Les+Amandiers-2022-
10011936 

 

10.02.2023 Tytuł Styczeń 

 

Reżyseria  

Jest rok 1991 na Łotwie. Świat dziewiętnastoletniego początkującego 
operatora filmowego Jazisa pogrąża się w chaosie, gdy zostaje wciągnięty w 
pokojowe protesty ludzi przeciwko próbie przejęcia władzy w jego kraju 
przez armię sowiecką. Film to autobiograficzne spojrzenie na przewroty 
polityczne na początku lat 90., które zmieniły życie mieszkańców byłego 
Związku Sowieckiego. Jazis i jego przyjaciele Anna i Zeps są ambitnymi 
filmowcami, próbującymi realizować swoje marzenia o kręceniu filmów i 
cieszeniu się wolnością młodej dorosłości, gdy upadek systemu politycznego 
w regionie pogrąża ich plany, więzy rodzinne i przyjaźń. Ich doświadczenie i 
uczestnictwo w pokojowym oporze staje się decydującym momentem ich 
dorastania. 

Gatunek Dramat 
Kraj 
Link 

Polska, Łotwa, Litwa 
https://www.filmweb.pl/film/Stycze%C5%84-2022-
10019293 

 
 

17.02.2023 Tytuł Królowa wojownik 

 

Reżyseria Gina Prince-Bythewood 

 

Gatunek historyczny, dramat 
Kraj USA, Kanada 

 Link 
 

https://www.imdb.com/title/tt8093700/ 

 

17.02.2023 Tytuł Właściciele 

Reżyseria Jiří Havelka 



 

 

 

 

Komedia satyryczna z gwiazdorską obsadą, będąca kinowym debiutem 
cenionego reżysera teatralnego. Niemal cała akcja filmu rozgrywa się w 
jednym pomieszczeniu, w trakcie zebrania wspólnoty mieszkaniowej 
pewnej praskiej kamienicy. Spotkanie grupy wyrazistych osobowości, z 
których każda ma własne pomysły, owocuje wieloma spięciami i 
groteskowymi sytuacjami. 

Gatunek komedia 
Kraj 
Link 

Czechy 
https://www.filmweb.pl/film/W%C5%82a%C5%9Bciciel
e-2019-838275 

 
 
 

17.02.2023 Tytuł Blisko 

 

Reżyseria Lukas Dhont 

Zmysłowa opowieść o przyjaźni dwóch trzynastoletnich chłopców. 

Gatunek dramat 
Kraj Belgia, Holandia, Francja 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Blisko-2022-10009831 

 

24.02.2023 Tytuł Plan na miłość 

Reżyseria Shekhar Kapur 

Jak odnaleźć prawdziwą miłość we współczesnych czasach? Zoe (Lily James), 
filmowa dokumentalistka szuka odpowiedzi i idealnego faceta w aplikacjach 
randkowych. Niestety jej relacje z Internetu to pasmo komicznych katastrof, 
które coraz bardziej niepokoją matkę dziewczyny – Cath (Emma Thompson). 
Dla sąsiada i przyjaciela Zoe z dzieciństwa – Kazima (Shazad Latif), sposób 
na ułożenie życia to zaaranżowane przez rodziców małżeństwo z piękną 
panną młodą z Pakistanu. Kiedy się na nie decyduje, Zoe postanawia 
towarzyszyć mu w pełnej nadziei podróż z Londynu do Lahore. Chcąc 
sfilmować ślub przyjaciela z wybraną przez rodzinę nieznajomą, sama 



 

 

 

 

zaczyna zastanawiać się, czy to odmienne podejście do tematu miłości może 
ją czegoś nauczyć? 

Gatunek komedia romantyczna 
Kraj 
Link 

Wielka Brytnia 
https://www.filmweb.pl/film/Plan+na+mi%C5%82o%C5
%9B%C4%87-2022-871276 

 

24.02.2023 Tytuł TAR 

 

Reżyseria Todd Field 

Uznana kompozytorka Lydia Tár zostaje pierwszą w historii kobietą-
dyrygentką największej niemieckiej orkiestry. 

Gatunek dramat, muzyczny 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/T%C3%81R-2022-
10016709 

 

03.03.2023 Tytuł Holy Spider 

 

Reżyseria Ali Abbasi 

Historia seryjnego mordercy, który w Jordanii w 2000 roku zabijał 
pracownice seksualne pod pretekstem oczyszczania miasta. 

Gatunek kryminał 
Kraj Dania, Niemcy, Szwecja, Francja 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Holy+Spider-2022-10011937 

 

03.03.2023 Tytuł Imperium światła 



 

 

 

 

Reżyseria Sam Mendes 

 

Gatunek melodramat 
Kraj USA, Wielka Brytania 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Imperium+%C5%9Bwiat%C5%8
2a-2022-10018057 

 

03.03.2023 Tytuł Zadra 

 

Reżyseria Grzegorz Mołda 

Utalentowana młoda dziewczyna z blokowiska usiłuje zaistnieć na scenie 
muzycznej. 

Gatunek muzyczny 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Zadra-2022-10006049 

 

 

03.03.2023 Tytuł Pokolenie Ikea 

 

Reżyseria Dawid Gral 

Dla głównego bohatera przygodny seks, fantazje erotyczne i szybkie 
romanse to punkt wyjścia do opowieści o realiach, w jakich żyją 
współcześnie młodzi. 

Gatunek Romans 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Pokolenie+Ikea-2023-
10018322 

 



 

 

 

10.03.2023 Tytuł Dwa bilety do Grecji 

 

Reżyseria Marc Fitoussi 

 

Gatunek komedia 

Kraj Francja, Belgia, Grecja 

 Link 
 

https://www.imdb.com/title/tt18671246/ 

 
 

10.03.2023 Tytuł W gorsecie 

 

Reżyseria Marie Kreutzer 

Cesarzowa Elżbieta, skandalistka wiedeńskiego dworu, robi wszystko, by 
współtworzyć swój mit. U progu 40 urodzin, które według opinii publicznej 
są ostatecznym końcem jej młodości, Sisi za wszelką cenę chce zadbać o 
swój wizerunek. 

Gatunek Biograficzny, kostiumowy, dramat historyczny 
Kraj 
Link 

Austria, Francja, Niemcy, Luksemburg 
https://www.filmweb.pl/film/W+gorsecie-2022-
10011944 

 

17.03.2023 Tytuł Brainwashed: seks, kamera, władza 

 

Reżyseria Nina Menkes 

 

Gatunek dokumentalny 

Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Brainwashed%3A+seks%2C+kamera%2C+w%C5
%82adza-2022-10006436 



 

 

 

 

17.03.2023 Tytuł Jezioro Słone 

 

Reżyseria Katarzyna Rosłaniec 

Główna bohaterka tej historii – Helena (Katarzyna Butowtt) miała w życiu 
tylko jednego kochanka, swojego męża (Krzysztof Stelmaszyk). Zapewniał 
on jej erotyczne spełnienie, finansowe bezpieczeństwo. Mają troje 
dorosłych dzieci. Kiedy na jaw wychodzi, że mężczyzna ją oszukuje, a na 
horyzoncie pojawia się kariera w modelingu, Helena po raz pierwszy w życiu 
przejmuje kontrolę nad swoim życiem. Wszystko, co się dzieje, jest dla niej 
nowe, nieznane i ekscytujące. Chce go zdradzić? Chce się wyrwać spod jego 
dominacji? A może pragnie posmakować innego mężczyzny, tak jak inni 
chcą spróbować narkotyków? Najważniejsze dla niej jest pozostanie wierną 
samej sobie. 

Gatunek  
Kraj 
Link 

Polska, Szwecja 
https://www.filmweb.pl/film/Jezioro+s%C5%82one-
2022-10019582 

 
 

17.03.2023 Tytuł Syn 

 

Reżyseria Florian Zeller 

Życie Petera ulega całkowitej zmianie, gdy nagle zjawia się w nim jego była 
żona z ich nastoletnim synem. 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

USA / Francja / Wielka Brytania 
  https://www.filmweb.pl/film/The+Son-2022-10016730 

 

24.03.2023 Tytuł Miłość po angielsku 

Reżyseria Ben Hecking 

 



 

 

 

 

Gatunek komedia romantyczna 
Kraj 
Link 

Wielka Brytania 
https://www.filmweb.pl/film/Mi%C5%82o%C5%9B%C4
%87+po+angielsku-2023-10024541 

 

07.04.2023 Tytuł Ona jest miłością 

 

Reżyseria Jamie Adams 

 

Gatunek Dramat 
Kraj Wielka Brytania 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/She+is+Love-2022-10019758 

 

14.04.2023 Tytuł Prawdziwe życie aniołów 

 

Reżyseria Artur W. Baron 

Znany i ceniony aktor Adam (w tej roli Krzysztof Globisz), przechodzi nagły i 
rozległy udar. Traci zdrowie i niezbędne do wykonywania swojego zawodu 
narzędzie – mowę. Pomimo niedającej nadziei diagnozy Agnieszka – żona 
Adama (Kinga Preis) z uporem i determinacją walczy o jego powrót do 
zdrowia i na scenę. Czy rodzina i przyjaciele zmotywują Adama by podjął 
wyzwanie i wydostał się z krainy między jawą, a snem, do której trafił w 
czasie choroby? Czy Adam wyjdzie z afazji i wróci do swojego życia przed 
udarem, kiedy był cenionym aktorem i uwielbianym przez studentów 
pedagogiem? Co tak naprawdę okaże się najważniejsze? 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Prawdziwe+%C5%BCycie+
anio%C5%82%C3%B3w-2022-826574 



 

 

 

 

14.04.2023 Tytuł Niebieska linia 

 

Reżyseria Ursula Meier 

Margaret ma 35 lat i właśnie skończyła kolejną gwałtowną kłótnię z matką. 
Margaret w przeszłości doświadczała przemocy i zadawała ją innym, co 
skończyło się wydaniem sądowego zakazu zbliżania się do matki przed 
czekającym ją procesem. W efekcie przez okres trzech miesięcy nie może 
zbliżać się do matki ani znajdować się w odległości mniejszej niż 100 metrów 
od domu rodzinnego. Jednak ta wymuszona separacja tylko nasila u niej 
pragnienie bycia bliżej swojej rodziny. Teraz Margaret każdego dnia 
powraca do tej niewidzialnej i nieprzekraczalnej linii granicznej. 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

Francja, Belgia, Szwajcaria 
https://www.filmweb.pl/film/Niebieska+linia-2022-
10007165 

 

12.05.2023 Tytuł Pozycja obowiązkowa 2 

 

Reżyseria Bill Holderman 

 

Gatunek komedia 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Pozycja+obowi%C4%85zk
owa+2-2023-10024328 

 

26.05.2023 Tytuł Love Again 

Reżyseria Jim Strouse 



 

 

 

 

 

Gatunek Romans, Komedia, Dramat 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.imdb.com/title/tt10276482/ 

 

26.05.2023 Tytuł Kawałek nieba 

 

Reżyseria Michael Koch 

W odległej górskiej wiosce Anna wbrew wszelkim przeciwnościom stara się 
zachować swoją miłość do Marco. 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

Szwajcaria, Niemcy 
https://www.filmweb.pl/film/Kawa%C5%82ek+nieba-
2022-10007163 

 

 

26.05.2023 Tytuł Matka Chrzestna 

 

Reżyseria Catherine Hardwicke 

 

Gatunek komedia, gangsterski 
Kraj 
Link 

Wielka Brytania 
https://www.filmweb.pl/film/Matka+chrzestna-2023-
10003042 

 



 

 

 

16.06.2023 Tytuł No hard feelings 

 

Reżyseria Gene Stupnitsky 

 

Gatunek komedia 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/No+Hard+Feelings-2023-
10002968 

 


