
 

 

 

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 Mumie 

 

Reżyseria Juan Jesus Garcia Galocha 

W Egipcie, głęboko pod ziemią, znajduje się liczące sobie 3000 lat miasto 
mumii.Zgodnie z królewskim rozkazem księżniczka Nefer musi wyjść za mąż 
za Thuta, ale żadne z tych dwojga się do tego nie pali. Nefer pragnie 
wolności, a Thut na wszelkie zobowiązania reaguje alergicznie. Przed wolą 
bogów nie ma jednak ucieczki. Thut będzie musiał ożenić się z Nefer już za 
siedem dni. Musi też przynieść na ślub starożytny pierścień, który wręczył 
mu sam faraon.Tymczasem na powierzchni ziemi lord Silvester Carnaby 
przeprowadza ekspedycję archeologiczną, w trakcie której po raz pierwszy 
znajduje coś znaczącego – egipski grobowiec. Tam, wśród kilkunastu 
artefaktów, natrafia na pierścień ślubny. To jego szansa na zapisanie się w 
historii i zrealizowanie marzeń. Lord nie bierze jednak pod uwagę tego, że 
pierścień ma już właściciela...Kiedy Thut przekonuje się, że jego pierścień 
skradziono, nie ma wyjścia. Musi przedostać do świata ludzi i spenetrować 
współczesny Londyn. Towarzyszy mu młodszy brat Sekhem, ośmioletni 
chłopiec, pragnący odbudowania pozycji Thuta jako bohatera wyścigów, 
oraz Croc, mały krokodyl i pupil Sekhema. Przyłącza się do nich również 
Nefer, która korzysta z okazji, żeby uciec przed małżeństwem i podążać za 
marzeniami. Trzy mumie będą musiały wspólnie przemierzać współczesny 
Londyn, odzyskać ukradziony przez lorda Silvestra Carnaby’ego pierścień 
oraz – a tego nie uwzględniały plany ani Thuta, ani Nefer – polubić się. 

Gatunek Komedia,  Animacja,  Przygodowy 
Kraj Hiszpania 

 Link 
 

https://www.themoviedb.org/movie/816904-moomios 

 

20.01.2023 Tytuł Zadziwiający kot Maurycy 

Reżyseria Toby Genkel, Florian Westermann 

Animowana adaptacja powieści Terry’ego Pratchetta. 



 

 

 

 

Gatunek animacja, familijny 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.imdb.com/title/tt10473036/ 

 

 

27.01.2023 Tytuł Pimi z krainy tygrysów 

 

Reżyseria Brando Quilici 

Pewnej nocy osierocony Balmani ratuje małego tygryska przed bezlitosnymi 
kłusownikami. Udaje im się uciec i wyruszają w długą i niebezpieczną podróż 
do odległego sanktuarium, gdzie, jak wierzy Balmani, będą bezpieczni. W 
trakcie wędrówki między Balmanim i młodym tygryskiem Mukti rodzi się 
niezwykła więź. Będą musieli wspólnie przebyć setki mil i przetrwać 
ekstremalne wyzwania, aby dotrzeć do nowego domu, wysoko w 
Himalajach i przeżyć jedną z największych przygód życia: prawdziwą 
przyjaźń! 

Gatunek familijny, przygodowy 
Kraj 
Link 

Włochy 
https://www.filmweb.pl/film/Pimi+z+Krainy+Tygrys%C3
%B3w-2022-10002167 

 

 

03.02.2023 Tytuł Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. 
Tajemnica skorpiona 

Reżyseria Tina Mackic 

Miasteczko Valleby za kilka dni obchodzi 500. urodziny! Świętowanie może 
jednak przerwać złodziej, którego znakiem rozpoznawczym jest... skorpion. 
Czy młodzi detektywi, Lasse i Maja, wpadną na jego trop i uratują imprezę? 



 

 

 

 

Gatunek Familijny, Kryminał, Przygodowy 
Kraj 
Link 

Szwecja 
https://www.filmweb.pl/film/Biuro+Detektywistyczne+L
assego+i+Mai.+Tajemnica+Skorpiona-2022-10019609 

 

10.02.2023 Tytuł Asterix & Obelix: L'empire du Milieu 

 

Reżyseria Guillaume Canet 

Jest rok 50 p.n.e. Cesarzowa Chin, w wyniku zamachu stanu 
przeprowadzonego przez zdradzieckiego księcia, zostaje uwięziona. Córka 
porwanej władczyni – księżniczka Sass-Yi, wraz ze swoim wiernym 
ochroniarzem i fenickim kupcem wyrusza do odległej Galii, aby szukać 
pomocy dla swojego kraju. Tak oto poznaje Asteriksa i Obeliksa – dwóch 
dzielnych bohaterów, którzy nie cofną się przed niczym, aby zaprowadzić 
ład i porządek wszędzie tam, gdzie zapanował chaos i bezprawie… Oraz 
wszędzie tam, gdzie można przy okazji smacznie podjeść. Galowie z wielką 
chęcią przystają na prośbę księżniczki i wspólnie z jej przyjaciółmi oraz 
odpowiednim zapasem magicznego napoju wyruszają w długą i pełną 
przygód podróż na Daleki Wschód. Jednak oko na to wszystko ma także 
słynny wróg Asteriksa i Obeliksa – Juliusz Cezar, który jest żądny nowych 
zdobyczy i zbiera potężną armię, aby podbić orientalną krainę po drugiej 
stronie globu. 

Gatunek komedia 
Kraj 
Link 

Francja 
https://www.filmweb.pl/film/Ast%C3%A9rix+et+Ob%C3
%A9lix%2C+l%27Empire+du+milieu-2023-842429 

 

 

24.02.2023 Tytuł Super futrzak ratuje świat 

Reżyseria Joona Tena 



 

 

 

 

Super Futrzak to przytulaśna świnka morska, która postanawia wyruszyć na 
niebezpieczną misję. Bardzo chce pokazać, że nie jest zwykłym, domowym 
zwierzątkiem, który bezczynnie siedzi w klatce. Postanawia więc zrobić coś, 
co pomoże zbawić świat – uratować zagrożone wyginięciem pszczoły. 

Gatunek Familijny 
Kraj 
Link 

Finlandia 
https://www.filmweb.pl/film/Supermarsu+2-2022-
10006789 

 

03.03.2023 Tytuł Szczęście Mikołajka 

 

Reżyseria Amandine Fredon / Benjamin Massoubre 

Wszystko zaczęło się wiele lat temu w Paryżu, gdy w pewnej sympatycznej 
rodzinie przyszedł na świat mały chłopiec o imieniu Mikołajek. Niewiele 
wiadomo o jego najmłodszych latach, ale o czasach szkolnych usłyszał cały 
świat! Razem z paczką zwariowanych kumpli Mikołajek do perfekcji 
opanował niełatwą sztukę doprowadzania do szaleństwa nie tylko 
nauczycieli i woźnego o pseudonimie Rosół, ale także kochanych rodziców, 
sąsiadów, a nawet sklepikarzy. Każda ich przygoda wywołuje istne tsunami 
w szkole lub w domu, a kłótnia urasta do rozmiarów bitwy pod Waterloo. 
Nie sposób ich jednak nie kochać, bo wszystko czego dotkną zamieniają w 
radość i śmiech. Dzieje się to oczywiście za sprawą samego Mikołajka, który 
ma dryg do przygody i niekończącą się ciekawość. To właśnie ona pewnego 
dnia każe mu zakraść się do pracowni swoich twórców René Goscinnego i 
Jean-Jacquesa Sempé, którzy opowiedzą mu o swojej przyjaźni, dzieciństwie 
i o tym jak pewnego dnia go wymyślili. 

Gatunek Familijny, animacja 
Kraj 
Link 

Francja 
https://www.filmweb.pl/film/Miko%C5%82ajek.+Sk%C4
%85d+si%C4%99+bierze+rado%C5%9B%C4%87-2022-
10013458 

 
 
 

17.03.2023 Tytuł Co w trawie gra 

Reżyseria Luka Rukavina 



 

 

 

 

Czy mimo zupełnie odrębnych światów i zasad można znaleźć złoty środek? 
Czy da się dojść do porozumienia, gdy różnią nas cele i wartości? Jak się 
okazuje wszystko jest możliwe. Antoinette to pracowita mieszkanka 
mrowiska, nauczona dyscypliny i skupienia, w życiu jej społeczności 
najważniejsza jest praca i ambicja. Z kolei Ket – odważny, uzdolniony 
muzycznie świerszcz, pochodzi ze świata przepełnionego sztuką. Nie 
brakuje tam kreatywności i zabawy. Muzyka to jego życie i nie wyobraża 
sobie bez niej dnia. Nadchodzi dzień, w którym bohaterowie spotykają się i 
jak się okazuje zaczynają darzyć się sympatią. Kiedy jednak Antoinette 
dowiaduje się, że świerszczom grozi niebezpieczeństwo za wszelką cenę 
próbuje ich ostrzec. By to zrobić ściąga na siebie ich uwagę poprzez 
wyjątkowy śpiew. Niestety jest to nie lada poświęcenie, bo sympatyczna 
mrówka zostaje porwana przez złoczyńcę. Na szczęście zawsze może liczyć 
na przyjaciół, którzy ruszają jej na ratunek. Jak potoczą się losy Antoinette i 
czy dwa tak różne światy odnajdą porozumienie? 

Gatunek animacja 
Kraj 
Link 

Chorwacja 
https://www.imdb.com/title/tt4581522/ 

 

17.03.2023 Tytuł Szkoła magicznych zwierząt 

 

Reżyseria Gregor Schnitzler 

Szkoła, do której trafia Ida, jest niezwykłym miejscem. Można w niej spotkać 
magiczne zwierzęta, które stają się towarzyszami dzieci. Co wyniknie ze 
spotkania dziewczynki z lisem Rabbatem? 

Gatunek familijny 
Kraj 
Link 

Austria, Niemcy 
https://www.filmweb.pl/film/Szko%C5%82a+magicznyc
h+zwierz%C4%85t-2021-853201 

 

 

26.05.2023 Tytuł Mała Syrenka 

Reżyseria Rob Marshall 



 

 

 

 

Syrenka Ariel zakochuje się w księciu Eryku. Aby znów go spotkać zawiera 
umowę z morską wiedźmą. 

Gatunek familijny, fantasy, musical 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Ma%C5%82a+syrenka-
2023-836056 

 

26.05.2023 Tytuł Super Mario Bros. 

 

Reżyseria Aaron Horvath, Michael Jelenic 

Animacja twórców “Minionków” na podstawie kultowej gry o hydrauliku 
Mario, który ratuje księżniczkę z rąk złego Bowsera. 

Gatunek animacja, akcja, przygodowy 
Kraj 
Link 

Japonia, USA 
https://www.filmweb.pl/film/Super+Mario+Bros.%3A+T
he+Movie-2023-850581 

 

26.05.2023 Tytuł Neneh Gwiazda Baletu 

 

Reżyseria Ramzi Ben Sliman 

 

Gatunek komedia, dramat 
Kraj 
Link 

Francja 
https://www.imdb.com/title/tt21828496/ 

 



 

 

 

26.05.2023 Tytuł Ratujemy drzewo! 

 

Reżyseria Iker Álvarez, Haizea Pastor 

 

Gatunek animacja 
Kraj 
Link 

Hiszpania, Brazylia, Meksyk 
https://www.filmy-animowane.pl/filmy/ratujmy-drzewo 

 

02.06.2023 Tytuł Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part 
One) 

 

Reżyseria Joaquim Dos Santos 

 

Gatunek animowany, superbohaterowie 
Kraj USA 

 Link 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spider-
Man:_Across_the_Spider-Verse_(Part_One) 

 

16.06.2023 Tytuł Między nami żywiołami 

 

Reżyseria Peter Sohn 

 

Gatunek animacja, przygodowy 
Kraj 
Link 

USA 



 

 

 

https://www.filmweb.pl/film/Mi%C4%99dzy+nami+%C5
%BCywio%C5%82ami-2023-10019714 

 

30.06.2023 Tytuł Harold and the Purple Crayon 

 

Reżyseria Carlos Saldanha 

 

Gatunek animacja, fantasy, familijny 
Kraj 
Link 

USA 
 
https://www.filmweb.pl/film/Harold+and+the+Purple+
Crayon-2023-10014673 

 

07.07.2023 Tytuł Miraculous: Biedronka i czarny kot 

 

Reżyseria Jeremy Zag 

 

Gatunek animacja, familijny 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.imdb.com/title/tt10364034/ 

 

07.07.2023 Tytuł Titina 

Reżyseria Kajsa Næss 

Dwóch szlachciców i kanapowy piesek wyruszają na niebezpieczną wyprawę 
na biegun północny. 

Gatunek animacja 



 

 

 

 

Kraj 
Link 

Norwegia 
https://www.filmweb.pl/film/Titina-2022-876861 

 

28.07.2023 Tytuł Wróżka zębuszka (Moja wróżka Kłopotek) 

 

Reżyseria Caroline Origer 

Maxie nie może uwierzyć własnym oczom, gdy w jej pokoju pojawia się 
ciekawska i bezczelna wróżka Violetta. Maxie wierzy, że z magiczną pomocą 
Violetty może spełnić się jej wielkie marzenie: powrót do starego domu na 
wsi. Violetta zgadza się, mimo że nie posiada takiego rodzaju magii. 
Zaprzyjaźniają się, ale wkrótce wychodzi na jaw, że Violetta wykradła misję 
innej wróżki, by przemycić się do świata ludzi. I że czas dla niej ucieka, jeśli 
kiedykolwiek chce wrócić do domu. Rozpoczyna się ich przygoda z 
ekscytującym wyścigiem z czasem i kapitalistycznym kierownikiem hotelu. 
W końcu rzekoma słabość Violetty do wyczarowywania kwiatów okazuje się 
bardzo wyjątkową zdolnością. Razem udaje im się odnaleźć drogę powrotną 
do świata wróżek, a Maxie odnajduje swoje miejsce w mieście i w nowej 
rodzinie. 

Gatunek animacja 

Kraj Luksemburg, Niemcy 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Moja+wr%C3%B3%C5%BCka+K%C5%82opotek-
2022-10018659 

 

04.08.2023 Tytuł Po prostu super 

Reżyseria Rasmus A. Sivertsen 



 

 

 

 

 

Gatunek animacja 
Kraj Norwegia 

 Link 
 

https://www.filmweb.no/film/article1454843.ece#27.07.2022 

 

11.08.2023 Tytuł Nawiedzony dwór 

 

Reżyseria Justin Simien 

Samotna matka nabywa posiadłość w Nowym Orleanie by zacząć życie od 
nowa. Szybko odkrywa, że posiadłość jest nawiedzona, więc zatrudnia 
profesjonalną ekipę, która ma się pozbyć złych duchów. 

Gatunek familijny, fantasy 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Nawiedzony+dw%C3%B3r
-2023-597223 

 

18.08.2023 Tytuł O psie, który jeździł  koleją 

 

Reżyseria Magdalena Nieć 

Zuzia ma dziesięć lat i głowę pełną marzeń. Bardzo chciałaby żyć jak inne 
dzieci, ale choroba sprawia, że jej codzienność jest pełna ograniczeń. Dobrze 
wiedzą o tym rodzice dziewczynki – Małgorzata (Monika Pikuła) i pracujący 
na stacji kolejowej tata – Piotr (Mateusz Damięcki), którzy robią wszystko, 
żeby wlać w serce dziecka jak najwięcej radości. Pomoże im w tym Lampo – 
niezwykły psi podróżnik, którego nieoczekiwane pojawienie się w życiu Zuzi 
odmieni jej świat na zawsze. Tak narodzi się zdumiewająca przyjaźń dziecka 
i czworonoga, która uczyni z Lampo prawdziwą gwiazdę internetu, a z 



 

 

 

czasem oczaruje cały kraj. Czy stanie się ona również lekarstwem, którego 
Zuzia tak bardzo potrzebuje? 

Gatunek familijny, przygodowy 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/O+psie%2C+kt%C3%B3ry+
je%C5%BAdzi%C5%82+kolej%C4%85-2023-10017555 

 

25.08.2023 Tytuł Serce motyla 

 

Reżyseria Inesa Kurklietyte 

 

Gatunek familijny, dramat 
Kraj 
Link 

Litwa 
https://www.imdb.com/title/tt14491498/ 

 


