
 

 

 

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 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/ 

 

20.01.2023 Tytuł Duchy Inisherin 

Reżyseria Martin McDonagh 

Życie dwóch długoletnich znajomych znajduje się w impasie, gdy jeden z 
nich nagle kończy ich przyjaźń, co ma nieoczekiwane konsekwencje dla nich 
obydwu. 

Gatunek komedia, kryminał 



 

 

 

 

Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/The+Banshees+Of+Inisheer-
2021-856901 

 

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 

 
 
 

20.01.2023 Tytuł Till 

Reżyseria Chinonye Chukwu 



 

 

 

 

Mamie Till Mobley domaga się sprawiedliwości po stracie swojego 14-
letniego syna Emmetta, który został zlinczowany podczas wizyty u kuzynów 
w Mississippi. 

Gatunek Dramat, biograficzny 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Till-2022-10016690 

 

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 Fenomen 

 

Reżyseria Małgorzata Kowalczyk 

Film dokumentalny o twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
pokazuje jego przemianę – z beztroskiego hipisa w lidera ogromnego 
obywatelskiego ruchu i jeden z najważniejszych symboli wolnej Polski. 

Gatunek dokumentalny 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Fenomen-2023-10026330 

 

 

27.01.2023 Tytuł Mężczyzna imieniem Otto 

 

Reżyseria Marc Forster 

Amerykańska wersja filmu “Człowiek zwany Ove” z Tomem Hanksem w roli 
głównej. 

Gatunek komedia, dramat 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.imdb.com/title/tt7405458/ 

 

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 

 
 

27.01.2023 Tytuł Chleb i sól 

 

Reżyseria Damian Kocur 

Student warszawskiej Akademii Muzycznej podczas wakacji wraca do 
rodzinnej miejscowości w sam środek konfliktu pomiędzy miejscowymi a 
obcokrajowcami. 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Chleb+i+s%C3%B3l-2022-
877594 

 

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 

 

 
 



 

 

 

27.01.2023 Tytuł Zamek 

 

Reżyseria Lina Lužytė 

Trzynastolatka marząca o karierze wokalnej postanawia zrobić wszystko, 
aby odzyskać keyboard, który został sprzedany przez jej matkę. 

Gatunek dramat, muzyczny 
Kraj 
Link 

Litwa, Irlandia 
https://www.filmweb.pl/film/Zamek-2020-863230 

 
 

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 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 

 



 

 

 

03.02.2023 Tytuł Chora na siebie 

 

Reżyseria Kristoffer Borgli 

Signe i Thomas tworzą niezdrowy związek. Sytuacja pogarsza się, gdy jedno 
z nich osiąga artystyczny sukces. 

Gatunek Czarna komedia 
Kraj 
Link 

Norwegia, Szwecja 
https://www.filmweb.pl/film/Chora+na+siebie-2022-
10011964 

 

 
 

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 

 

 

03.02.2023 Tytuł Pukając do drzwi 

 

Reżyseria M. Night Shyamalan 

 

Gatunek horror 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Pukaj%C4%85c+do+drzwi-
2023-10003038 

 



 

 

 

 

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 

 

 

10.02.2023 Tytuł Abyzou 

 

Reżyseria Oliver Park 

Owiana posępną legendą, demoniczna istota o imieniu Abyzou w 
żydowskiej tradycji obwiniana była o powodowanie poronień i śmierć 
niemowląt. Kierowała się ponoć zawiścią, gdyż sama nie mogła zostać 
matką. Złą moc sprzed wieków nieświadomie uwalnia główny bohater filmu 
– Art, gdy próbuje nakłonić swego ojca, ortodoksyjnego Żyda, do sprzedaży 
domu pogrzebowego. Do rodzinnej kostnicy trafia tajemnicze ciało, w 
którym zamieszkuje starożytny demon. Przebudzony, skupia uwagę na 
ciężarnej żonie Arta. 

Gatunek horror 
Kraj 
Link 

Bułgaria 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abyzou_(film) 

 

10.02.2023 Tytuł Play Dead 



 

 

 

 

Reżyseria Patrick Lussier 

 

Gatunek horror 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Play+Dead-2022-
10025788 

 

 

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 Rzeka 

 

Reżyseria Jennifer Peedom 

Spektakularny wizualnie film o roli rzek we współczesnym świecie, z 
narracją czytaną przez Willema Dafoe i muzyką m.in. Radiohead. 

Gatunek Dokumentalny 

Kraj 
Link 

Australia 
https://www.filmweb.pl/film/Rzeka-2021-10012646 

 

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 

 

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 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 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 

 
 

17.02.2023 Tytuł Królowa wojownik 

 

Reżyseria Gina Prince-Bythewood 

Opowieść o Afryce i jednym z najważniejszych państw na tym kontynencie 
w XVIII i XIX wieku - Królestwie Dahomej. 

Gatunek historyczny, dramat 
Kraj USA, Kanada 

 Link 
 

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

 

17.02.2023 Tytuł Ant-Man i Osa: Kwantomania 

 

Reżyseria Peyton Reed 

Superbohaterowie Scott Lang (Paul Rudd) i Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) 
powracają jako Ant-Man i Osa w nowym, pełnym przygód filmie. Wraz z 
rodzicami Hope, Hankiem Pymem (Michael Douglas) i Janet Van Dyne 
(Michelle Pfeiffer), oraz córką Scotta, Cassie Lang (Kathryn Newton) będą 
eksplorować Wymiar Kwantowy, gdzie spotkają zadziwiające, nieznane 
istoty. To, co tam przeżyją, zmieni ich wyobrażenia o tym, co jest możliwe. 

Gatunek superbohaterowie, sci-fi, akcja 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Ant+Man+i+Osa%3A+Kwantom
ania-2023-842825 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

17.02.2023 Tytuł Wieloryb 

 

Reżyseria Darren Aronofsky 

Cierpiący na poważną otyłość nauczyciel angielskiego próbuje odbudować 
więź ze swoją nastoletnią córką. 

Gatunek dramat 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Wieloryb-2022-868478 

 

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/ 

 



 

 

 

17.02.2023 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 

24.02.2023 Tytuł Tata 

 

Reżyseria Anna Maliszewska 

Michał, kierowca TIRa i samotny ojciec, zmuszony jest zabrać w trasę córkę 

i jej najlepszą przyjaciółkę. 

Gatunek Dramat 

Kraj 

Link 

Polska, Ukraina 

https://www.filmweb.pl/film/Tata-2022-878072 

 



 

 

 

24.02.2023 Tytuł Mascarade 

 

Reżyseria Nicolas Bedos 

Adrien, atrakcyjny tancerz, którego karierę przerwał wypadek 
motocyklowy, marnuje młodość w bezczynności. Jego życie zmienia się, gdy 
poznaje Margot, która żyje z oszustw i miłosnych manipulacji. 

Gatunek komedia, kryminał, romans 
Kraj 
Link 

Francja 
https://www.imdb.com/title/tt14534796/ 

 
 
 
 

 

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 Opiekun 

Reżyseria  



 

 

 

 

„Opiekun” to historia współczesnych bohaterów, Dominiki i Roberta, którzy 
jako małżeństwo wpadają w niemałe kłopoty. Narastające problemy życia 
codziennego i ciągły brak pieniędzy powodują, że Dominika zaczyna się 
interesować innym mężczyzną, a Robert nie potrafi sobie poradzić z 
narastającym napięciem. Co się stanie, kiedy w ich życie wkroczy św. Józef? 
Tego dowiemy się już niebawem! Najpiękniejsze w tej historii jest to, że 
wydarzyła się ona naprawdę. 

Gatunek dramat, religijny 
Kraj 
Link 

Polska 
https://stowarzyszenierafael.pl/projekty/film-jozef/ 

 

24.02.2023 Tytuł Najbardziej samotny chłopak na świecie 

 

Reżyseria Martin Owen 

Oliver to najbardziej samotny chłopak na świecie. Nie ma przyjaciół ani 
rodziny. Mieszka sam, a jego ulubione zajęcie to oglądanie „Alfa” w TV. 
Regularnie odwiedza go dwójka pracowników opieki społecznej. Pewnego 
dnia dostaje ultimatum: albo znajdzie przyjaciół, albo trafi do placówki 
opiekuńczej. Proste? Nie, jeśli się jest lokalnym dziwadłem. Olivier lubi 
swoje życie, więc będzie dążył do celu po trupach, i to dosłownie… Z 
lokalnego cmentarza odkopuje sobie całą rodzinę plus jamniczka. Teraz 
pozostaje tylko przekonać opiekę społeczną, że zadanie zostało wykonane. 
Tylko jak to zrobić, jeśli cała rodzinka to zombie? 

Gatunek horror, komedia 
Kraj 
Link 

Wielka Brytania 
https://www.filmweb.pl/film/Najbardziej+samotny+ch%
C5%82opak+na+%C5%9Bwiecie-2022-10019380 

 

 

24.02.2023 Tytuł  Nowicjusz 

Reżyseria Łukasz Woś 

Grupa młodych mężczyzn rezygnuje z dotychczasowego życia i wstępuje do 
nowicjatu Zakonu dominikanów. Bohaterowie uczą się swoich obowiązków, 
ale przede wszystkim nawiązują przyjaźnie, zaczynają się otwierać i 
zwierzać. Dzielą się swoimi wątpliwościami: co do samej wiary w Boga, ale 



 

 

 

 

też tego, czy zakon to droga, którą powinni obrać w życiu. Tęsknią za rodziną 
i przyjaciółmi. Brakuje im kontaktów seksualnych. 

Gatunek dokumentalny 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Nowicjusz-2022-
10017589 

 

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 

 

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 Creed III 

 

Reżyseria Michael B. Jordan 

 

Gatunek Dramat, sportowy 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Creed+III-2023-870583 

 
 
 
 

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 

 

03.03.2023 Tytuł Filip 



 

 

 

 

Reżyseria Michał Kwieciński 

Rok 1941, warszawskie getto. Filip, młody polski Żyd, ze swoją ukochaną 
Sarą przygotowują się do występu w kabarecie, by zarobić na utrzymanie 
rodziny. Podczas premiery dochodzi do strzelaniny, podczas której ginie 
Sara i siedzący na widowni bliscy Filipa. Dwa lata później mężczyzna pracuje 
jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu we Frankfurcie. Podając się 
za Francuza, w samym sercu hitlerowskich Niemiec korzysta ze wszystkich 
uroków świata, nie jest w stanie się zatrzymać ani na chwilę. Następujące 
po sobie tragiczne wydarzenia sprawiają jednak, że nagle całe starannie 
zbudowane frankfurckie życie Filipa rozpada się jak domek z kart. 

Gatunek Dramat, wojenny 
Kraj Polska 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Filip-2022-10015975 

 

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 Noc, 12 lipca 

 

Reżyseria Dominik Moll 

Prędzej czy później każdy policyjny śledczy trafia na sprawę, której nie 
potrafi rozwikłać i staje się ona dla niego rodzajem niezdrowej obsesji. Dla 
Yohana, świeżo upieczonego szefa wydziału kryminalnego w Grenoble, 
może nią okazać się tajemnicze morderstwo młodej dziewczyny imieniem 
Clara, do jakiego właśnie doszło na terenie będącym pod jego jurysdykcją. 
Ślady na miejscu zbrodni niewiele mówią zarówno o potencjalnym 
napastniku, jak i jego motywie. Rozpoczynają się rutynowe policyjne 
czynności, będące wstępem do dalszego, skomplikowanego śledztwa. Wraz 
z nowymi podejrzanymi, których przesłuchuje Yohan, obraz sprawy jedynie 
się zaciemnia, budząc w policjancie kolejne wątpliwości. Zwłaszcza że 
mężczyzna ma coraz większy problem z zachowaniem odpowiedniego 
dystansu do podjętego śledztwa. Bezradność miesza się z frustracją, gdy 
pomimo wytężonej pracy wciąż jedyną pewną informacją pozostaje fakt, że 
do tragicznego zdarzenia doszło w nocy 12 lipca. 

Gatunek kryminał, dramat 
Kraj Francja, Belgia 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/La+nuit+du+12-2022-10013515 

 
 

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 

 

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 

 

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 Kokainowy miś 

 

Reżyseria Elizabeth Banks 

 

Gatunek Thriller 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Kokainowy+mi%C5%9B-
2023-876373 

 
 
 
 
 



 

 

 

10.03.2023 Tytuł Krzyk 6 

 

Reżyseria Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett 

 

Gatunek horror 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Scream+6-2023-10010778 

 
 

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 

 

10.03.2023 Tytuł Ukryta sieć 

 

Reżyseria  

 

Gatunek kryminał 

Kraj Polska 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Ukryta+sie%C4%87-2023-10028825 

 
 



 

 

 

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 I Love My Dad 

 

Reżyseria James Morosini 

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 Komedia 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/I+Love+My+Dad-2022-
10012969 

 

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 Shazam! Fury of Gods 

 

Reżyseria David F. Sandberg 

 

Gatunek sci-fi, akcja, przygoda, komedia 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.imdb.com/title/tt10151854/?ref_=nv_sr_s
rsg_0 

 

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 

 

17.03.2023 Tytuł Wyrwa 

Reżyseria Bartosz Konopka 



 

 

 

 

Tajemniczy wypadek samochodowy zmienia całkowicie życie Maćka 
(Tomasz Kot). W zdarzeniu ginie jego żona Janina (Karolina Gruszka). 
Najprawdopodobniej kobieta popełniła samobójstwo. Maciej nie ma jednak 
pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina 
powiedziała, że jedzie na delegację do Krakowa. Pomyliła się? A może 
kłamała? Zrozpaczony mężczyzna wyrusza w podróż, aby rozwiązać zagadkę 
jej śmierci. Wkrótce trafia na trop niejakiego Wojnara (Grzegorz Damięcki) 
– aktora, którego podejrzewa o romans ze zmarłą żoną. Od tego momentu 
pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia zmienia się w skomplikowaną 
zagadkę. Maciej dochodzi do wniosku, że być może w ogóle nie znał kobiety, 
którą poślubił… 

Gatunek thriller 
Kraj Polska 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Wyrwa-2023-10012444 

 

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 

 
 
 

17.03.2023 Tytuł 65 

Reżyseria Scott Beck, Bryan Woods 

 

Gatunek USA 



 

 

 

 

Kraj Sci-Fi, horror 

 Link 
 

https://www.imdb.com/title/tt12261776/ 

 

24.03.2023 Tytuł John Wick 4 

 

Reżyseria Chad Stahelski 

 

Gatunek akcja 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/John+Wick%3A+Chapter+4-
2023-831520 

 
 
 

24.03.2023 Tytuł Sundown 

 

Reżyseria Michel Franco 

Neil i Alice Bennett wypoczywają wraz z rodziną na luksusowych wakacjach 
w Meksyku. Kiedy jeden z krewnych zakłóca spokój, na pierwszy plan 
wysuwają się wrzące napięcia. 

Gatunek dramat 
Kraj Meksyk, Francja, Szwecja 



 

 

 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Sundown-2021-877252 

 

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 

 

31.03.2023 Tytuł Missing 

 

Reżyseria Nick Johnson, Will Merrick 

 

Gatunek thriller 
Kraj 
Link 

USA 
https://en.wikipedia.org/wiki/Missing_(2023_film) 

 

31.03.2023 Tytuł Champions 

 

Reżyseria Bobby Farrelly 

 

Gatunek komedia, dramat 
Kraj USA 



 

 

 

Link https://www.imdb.com/title/tt15339570/ 

 

31.03.2023 Tytuł Blef doskonały 

 

Reżyseria  

 

Gatunek  
Kraj 
Link 

Polska 
 

 

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 

 

12.04.2023 Tytuł Piękna katastrofa 

 

Reżyseria Roger Kumble 

Abby Abernathy (Virginia Gardner) wie, że chcąc wydostać się z zaklętego 
kręgu - matka alkoholiczka i ojciec nałogowy hazardzista - musi zdobyć 
wykształcenie. Wyjeżdża na studia i rozpoczyna nowe życie z dala od domu 
rodzinnego. Nie pije, nie pali, nie imprezuje. Skupia się wyłącznie na nauce. 
Nikomu nie wyjawia swojej tajemnicy. Czy uczelniany „bad boy”, jest tym, o 
kim w tym momencie życia marzy Abby? Travis Maddox (Dylan Sprouse) w 
nocy staje się „Wściekłym psem” i uczestniczy w nielegalnych walkach. Zaś 
w ciągu dnia bryluje na korytarzach kampusu uniwersyteckiego 



 

 

 

oczarowując wszystkie dziewczyny. One tylko marzą, by być tą jedyną. Tylko 
Abby nie chce mieć z nim nic wspólnego. Zaintrygowany jej oporem Travis 
oferuje dziewczynie prosty zakład: jeśli przegra następną walkę, ma szlaban 
na seks przez miesiąc. Jeśli wygra, Abby będzie musiała mieszkać w jego 
pokoju przez taki sam okres. Travis nie ma pojęcia, że mroczna przeszłość 
Abby wkrótce wyjdzie na jaw. I kto wie - może okaże się, że w końcu spotkał 
godnego przeciwnika. 

Gatunek melodramat, akcja 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Pi%C4%99kna+katastrofa-
2023-10005535 

 

 

14.04.2023 Tytuł Dungeons & Dragons: Złodziejski honor 

 

Reżyseria Jonathan Goldstein /  John Francis Daley 

 

Gatunek Fantasy / Przygodowy 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Dungeons+%26+Dragons%3A+Z
%C5%82odziejski+honor-2023-751495 

 

14.04.2023 Tytuł Bezmiar 

Reżyseria Emanuele Crialese 

Rzym, lata siedemdziesiąte XX wieku, czasy ważnych zmian społecznych i 
kulturalnych, pełne blasku i splendoru. Młoda rodzina Borghetti właśnie 
wprowadziła się do jednego z nowo wybudowanych bloków mieszkalnych. 
Przeprowadzka ma wymiar słodko-gorzki. Chociaż rozpościerający się z 
najwyższego piętra widok na Rzym jest olśniewający, członkowie rodziny nie 
są sobie tak bliscy jak kiedyś. Clara i Felice nie są już zakochani, ale nie 
potrafią się rozstać. Dla Clary jej wyjątkowa relacja z trójką dzieci staje się 
ucieczką przed samotnością. Najstarsza córka, Adriana (11) korzysta z tego, 



 

 

 

 

że nikt w sąsiedztwie jej nie zna i zaczyna udawać przed innymi dziećmi, że 
jest chłopcem. Prowadzi to do rodzinę do krytycznego punktu. 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

Włochy, Francja 
https://www.filmweb.pl/film/Bezmiar-2022-10013971 

 

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 

 

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 Renfield 

 

Reżyseria Chris McKay 

Reinfeld, sługa hrabiego Draculi, postanawia zmienić swoje życie po 
odnalezieniu miłości. 

Gatunek horror, komedia 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Renfield-2023-877674 

 

14.04.2023 Tytuł The Pope’s Exorcist 

 

Reżyseria Julius Avery 

 

Gatunek horror 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/The+Pope%27s+Exorcist-
2023-10019202 

 

14.04.2023 Tytuł Nic 

Reżyseria Trine Piil Christensen, Seamus McNally 



 

 

 

 

 

Gatunek thriller 
Kraj Dania 

 Link 
 

https://www.imdb.com/title/tt17121902/?ref_=tt_mv_close 

 

21.04.2023 Tytuł Czarodziejski flet 

 

Reżyseria Florian Sigl 

 

Gatunek Musical 
Kraj 
Link 

Niemcy 
https://www.imdb.com/title/tt8206398/ 

 

21.04.2023 Tytuł Martwe Zło: Przebudzenie 

 

Reżyseria Lee Cronin 

Opowieść o dwóch zranionych siostrach, których spotkanie przerywa 
pojawienie się opętanych demonów. 

Gatunek horror 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Evil+Dead+Rise-2023-
876952 

 

28.04.2023 Tytuł Matka Teresa i ja 

Reżyseria Kamal Musale 



 

 

 

 

 

Gatunek Dramat, religijny 
Kraj 
Link 

Szwajcaria, Indie, Wielka Brytania 
https://www.imdb.com/title/tt11228826/ 

 

05.05.2023 Tytuł Strażnicy Galaktyki 3 

 

Reżyseria James Gunn 

 

Gatunek Sci-Fi, superbohaterowie 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Stra%C5%BCnicy+Galakty
ki+vol.+3-2023-806077 

 

05.05.2023 Tytuł UFO 

 

Reżyseria Victor Danell 

 

Gatunek Sci-Fi, przygodowy 
Kraj 
Link 

Szwecja 
https://www.filmweb.pl/film/UFO-2022-10026105 

 

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 

 

12.05.2023 Tytuł Ryś - król puszczy 

 

Reżyseria Laurent Geslin 

 

Gatunek dokumentalny 
Kraj 
Link 

Francja, Szwajcaria 
https://www.filmweb.pl/film/Lynx-2021-877707 

 

12.05.2023 Tytuł Życie w błocie się złoci 

 

Reżyseria Piotr Kujawinski 

 

Gatunek dramat, muzyczny 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.imdb.com/title/tt21846576/ 

 

12.05.2023 Tytuł Trzej Muszkieterowie: D’Artagnan 



 

 

 

 

Reżyseria Martin Bourboulon 

 

Gatunek przygodowy 
Kraj 
Link 

Francja 
https://www.filmweb.pl/film/Trzej+Muszkieterowie%3A
+D%E2%80%99Artagnan-2023-869475 

 

19.05.2023 Tytuł Szybcy i wściekli 10 

 

Reżyseria Louis Leterrier 

 

Gatunek akcja 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Fast+X-2023-763722 

 

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 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 Matka Chrzestna 

 

Reżyseria Catherine Hardwicke 

 

Gatunek komedia, gangsterski 
Kraj 
Link 

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

 

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 Plan 75 

 

Reżyseria Chie Hayakawa 

Program rządowy "Plan 75" zachęca seniorów do eutanazji, aby zaradzić 
starzejącemu się społeczeństwu. 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

Japonia, Filipiny, Tajwan 
https://www.filmweb.pl/film/Plan+75-2022-10011962 

 

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 

 



 

 

 

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 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 

 

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) 

 

02.06.2023 Tytuł 24 godziny 

 

Reżyseria Juan Diego Botto 

Splecione ze sobą losy trzech postaci opowiedziane w ciągu 24 godzin 
mogących na zawsze zmienić ich życie. Przejmująca opowieść o tym, jak 
kryzys ekonomiczny wpływa na relacje międzyludzkie oraz o sile przyjaźni i 
solidarności, które mogą przeprowadzić ludzi przez najtrudniejsze momenty 
życia. 

Gatunek thriller 
Kraj Hiszpania 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/En+los+m%C3%A1rgenes-2022-
10016756 

 

09.06.2023 Tytuł Gorące dni 

 

Reżyseria Emin Alper 

 

Gatunek thriller 
Kraj 
Link 

Turcja, Francja, Holandia, Niemcy, Grecja, Chorwacja 
https://www.filmweb.pl/film/Gor%C4%85ce+dni-2022-
10011934 

 

09.06.2023 Tytuł Skołowani 

 

Reżyseria Jan Macierewicz 

Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, 
młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w 
kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan - 
przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. 
Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii 
Julię zaczyna łączyć coś więcej. 

Gatunek dramat, komedia 



 

 

 

Kraj 
Link 

Polska 
  https://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1261332 

 

09.06.2023 Tytuł Strays 

 

Reżyseria Nathaniel Martello-White 

 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

Wielka Brytania 
https://www.filmweb.pl/film/The+Strays-2022-
10020106 

 

09.06.2023 Tytuł Smuk (Piękni i zepsuci) 

 

Reżyseria Tilde Harkamp 

 

Gatunek dramat 
Kraj Dania 

 Link 
 

https://www.imdb.com/title/tt15384272/ 

 

09.06.2023 Tytuł Transformers: Przebudzenie bestii 

 

Reżyseria Steven Caple Jr. 

 

Gatunek akcja 
Kraj 
Link 

USA 



 

 

 

https://www.filmweb.pl/film/Transformers%3A+Przebu
dzenie+bestii-2023-790781 

 

16.06.2023 Tytuł Flash 

 

Reżyseria Andy Muschietti 

W wyniku niezwykłego zdarzenia Barry Allen zyskuje zdolność 
przemieszczania się z niezwykłą szybkością i pod pseudonimem staje na 
straży Central City. 

Gatunek akcja, superbohaterowie, sci-fi 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/The+Flash-2022-219794 

 
 

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 

 

16.06.2023 Tytuł Niezwykła wędrówka Harolda Fry 

 

Reżyseria Hettie Macdonald 

 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

 
https://www.imdb.com/title/tt14097206/ 

 



 

 

 

23.06.2023 Tytuł No hard feelings 

 

Reżyseria Gene Stupnitsky 

 

Gatunek komedia 
Kraj 
Link 

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

 

23.06.2023 Tytuł Falcon Lake 

 

Reżyseria Charlotte Le Bon 

 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

Francja, Kanada 
https://www.filmweb.pl/film/Falcon+Lake-2022-
10013354 

 

23.06.2023 Tytuł Odejdź 

 

Reżyseria Alex Herron 

 

Gatunek Horror 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.imdb.com/title/tt18073066/ 

 

23.06.2023 Tytuł Wszystko o moim starym 

Reżyseria Laura Terruso 



 

 

 

 

 

Gatunek komedia 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.imdb.com/title/tt8373206/ 

 

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 

 

30.06.2023 Tytuł Indiana Jones i tarcza przeznaczenia 

 

Reżyseria James Mangold 

 

Gatunek przygodowy, akcja 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Indiana+Jones+i+tarcza+p
rzeznaczenia-2023-527837 

 

07.07.2023 Tytuł Insidious 5 

Reżyseria Patrick Wilson 



 

 

 

 

 

Gatunek Horror 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Insidious+5-2023-844326 

 
 

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 

 



 

 

 

07.07.2023 Tytuł Turkusowa suknia 

 

Reżyseria Maryam Touzani 

Halim jest tradycyjnym krawcem. Na zamówienie klientek wyszywa suknie 
złotymi nićmi. 

Gatunek melodramat 
Kraj Francja, Maroko, Belgia, Dania 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Turkusowa+suknia-2022-10013183 

 

14.07.2023 Tytuł Mission: Impossible - Dead Reckoning 

 

Reżyseria Christopher McQuarrie 

 

Gatunek akcja, sensacyjny 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Mission%3A+Impossible+
Dead+Reckoning+Part+One-2023-832304 

 

21.07.2023 Tytuł Barbie 

 

Reżyseria Greta Gerwig 

 

Gatunek dramat, fantasy, komedia 
Kraj 
Link 

USA, Kanada 
https://www.filmweb.pl/film/Barbie-2023-754800 

 



 

 

 

21.07.2023 Tytuł Oppenheimer 

 

Reżyseria Christopher Nolan 

Historia amerykańskiego naukowca J. Roberta Oppenheimera i jego roli w 
stworzeniu bomby atomowej. 

Gatunek dramat, biograficzny 
Kraj 
Link 

USA, Wielka Brytania 
https://www.filmweb.pl/film/Oppenheimer-2023-
10002817 

 

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 The Marvels 

Reżyseria Nia DaCosta 



 

 

 

 

Kolejna odsłona sagi na podstawie komiksów Marvela. 

Gatunek akcja, sci-fi 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/The+Marvels-2023-
851629 

 

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 

 

04.08.2023 Tytuł MEG 2: The Trench 

 

Reżyseria Ben Wheatley 

 

Gatunek akcja, sci-fi 
Kraj 
Link 

USA, Chiny 
https://www.filmweb.pl/film/Meg+2%3A+The+Trench-
2023-10010261 

 



 

 

 

04.08.2023 Tytuł Wojownicze Żółwie Ninja: zmutowany 
chaos 

 

Reżyseria Jeff Rowe, Kyler Spears 

 

Gatunek akcja 
Kraj 
Link 

USA, Chiny 
https://www.imdb.com/title/tt8589698/ 

 

11.08.2023 Tytuł Challengers 

 

Reżyseria Luca Guadanino 

 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Challengers-2023-
10008381 

 

11.08.2023 Tytuł Gran Turismo 

Reżyseria Neill Blomkamp 

 

Gatunek dramat, przygodowy, akcja 



 

 

 

 

Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Gran+Turismo-2023-
10014818 

 

11.08.2023 Tytuł Last Voyage of Demeter 

 

Reżyseria André Øvredal 

Statek o nazwie Demeter wyrusza w rejs z Transylwanii do Anglii. Niestety 
rozbija się u wybrzeży Whitby. Zostaje pozbawiony załogi i kapitana, który 
leży martwy na pokładzie. Zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Pokładowy 
dziennik, w którym kapitan zapisywał wydarzenia, które go spotykały m.in. 
tajemnicze zniknięcia i śmierć poszczególnych członków załogi statku, 
zaczyna być przyczyną wielu kłopotów. 

Gatunek horror 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/The+Last+Voyage+of+De
meter-2023-562230 

 

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 Blue Beetle 

 

Reżyseria Ángel Manuel Soto 

Meksykański nastolatek dzięki kosmicznemu skarabeuszowi otrzymuje 
super moce. 

Gatunek akcja, sci-fi, superbohaterowie 
Kraj 
Link 

USA, Meksyk 
https://www.filmweb.pl/film/Blue+Beetle-2023-869944 

 

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/ 

 

25.08.2023 Tytuł They Listen 

 

Reżyseria Chris Weitz 

 

Gatunek Horror 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.imdb.com/title/tt24577462/ 

 

22.09.2023 Tytuł Next Goal Wins 

 

Reżyseria Taika Waititi 

Historia samoańskiej drużyny piłkarskiej, która poniosła największą porażkę 
w dziejach mistrzostw świata, przegrywając z Australią 31-0. 

Gatunek Komedia 
Kraj 
Link 

USA, Wielka Brytania 
https://www.filmweb.pl/film/Next+Goal+Wins-2023-
861975 

 


