
 

 

 

Uwaga! Poniższa lista premier ma charakter orientacyjny i reprezentuje status deklaracji 
dystrybutorów filmowych w dniu: 2023-03-07. KinAds zastrzega możliwość zmiany dat wprowadzenia 
filmów na ekrany. 
 
 

10.03.2023 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 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 

 

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 

 

24.03.2023 Tytuł Miłość po angielsku 

Reżyseria Ben Hecking 



 

 

 

 

Film opowiada historię dwójki ludzi Emily (Natalia Tena) oraz zabawnie 

uroczego 42 - letniego Polaka Stefana (Piotr Adamczyk) mieszkającego od 

lat w Londynie. Para zakochała się w sobie 15 lat wcześniej jednak nie od 

razu pisany był im przysłowiowy "happy ending". Czy zaskakującym 

zrządzeniem losu spotkanie po tak wielu latach będzie powodem do 

rozpalenia ich miłości na nowo? Czy bogatsi o bagaż życiowych doświadczeń 

dadzą sobie drugą szansę? Co na to wszystko ich najbliżsi? "Miłość po 

angielsku" to zaskakująca historia romansu w prawdziwie angielskim stylu! 

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 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 

 

 



 

 

 

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 

 

21.04.2023 Tytuł Roving woman 

Reżyseria Michał Chmielewski 



 

 

 

 

Sara po tym jak zostaje wyrzucona z domu, kradnie samochód, który staje 
się jej jedynym schronieniem. Odkrywając jego zawartość, zakochuje się we 
właścicielu pojazdu i postanawia go odnaleźć 

Gatunek dramat obyczajowy 
Kraj 
Link 

Polska, USA 
https://www.filmweb.pl/film/Roving+Woman-2022-
10017590 

 

28.04.2023 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 

 

28.04.2023 Tytuł Ona jest miłością 

Reżyseria Jamie Adams 



 

 

 

 

 

Gatunek Dramat 
Kraj Wielka Brytania 

 Link 
 

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

 

12.05.2023 Tytuł Pozycja obowiązkowa - następny rozdział 

 

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 Tonia 

 

Reżyseria Marcin Bortkiewicz 

Tonia mieszka z ojcem i babcią. Jej matka nie żyje, ojciec nadużywa alkoholu 
i stracił swoją pracę. Babcia postanawia wysłać go na trzy miesiące do pracy 
na budowie we Włoszech. Tonia zrobi wszystko, co w jej mocy, aby 
udaremnić ten plan. 

Gatunek dramat, komedia 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Tonia-2022-10015674 

 



 

 

 

19.05.2023 Tytuł Houria 

 

Reżyseria Mounia Meddour 

Algier. Houria (25) jest utalentowaną tancerką, która marzy, aby 
występować w Algierskim Balecie Narodowym. Aby związać koniec z 
końcem w dzień pracuje jako sprzątaczka, a w nocy obstawia nielegalne 
walki. Po wygraniu finałowego zakładu Houria zostaje napadnięta przez 
Alego, który jest zdeterminowany, aby odzyskać pieniądze. Kiedy budzi się 
w szpitalu, rokowania nie są optymistyczne: nie umie mówić i z całą 
pewnością już nigdy nie będzie tańczyć. Houria nie potrafi zrezygnować ze 
swoich marzeń i z pełnym zaangażowaniem rozpoczyna rehabilitację. W 
ośrodku poznaje inne kobiety skrzywdzone przez los. Houria postanawia, że 
pomoże im wyjść poza poranione ciała i stanąć prosto – ucząc je tańca. 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

Francja 
https://www.filmweb.pl/film/Houria-2022-10013969 

 

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 Asteroid City 

 

Reżyseria Wes Anderson 

 

Gatunek biograficzny, melodramat 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Asteroid+City-2023-
878158 

 

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 

 

21.07.2023 Tytuł Barbie 

 

Reżyseria Greta Gerwig 

 

Gatunek dramat, fantasy, komedia 
Kraj 
Link 

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

 

22.09.2023 Tytuł Różyczka 2 

 

Reżyseria Jan Kidawa-Błoński 

Eurodeputowana Joanna Warczewska, córka wybitnego pisarza, jest u 
szczytu życiowego powodzenia. Jej świetnie rozwijającą się polityczną 
karierę i rodzinne szczęście w jednej chwili burzy zamach terrorystyczny, w 
którym ginie jej ukochany mąż. Kiedy los daje jej nową życiową szansę, 
dosięga ją kolejny cios. Ktoś wysyła jej zdjęcia i dokumenty podważające jej 
rodzinne więzi i sugerujące, że jej matka w przeszłości współpracowała z SB. 
Joanna postanawia na własną rękę przeprowadzić historyczne śledztwo i 
rozwikłać zagadkę kładącą się cieniem na jej rodzinie. To, co odkryje nie 
tylko każe jej zupełnie inaczej spojrzeć na swoją matkę, ale sprawi, że będzie 
musiała odnaleźć własną tożsamość. Joanna będzie zmuszona sama stawić 
czoła szantażyście i dokonać wyboru, który na zawsze zmieni jej życie. 

Gatunek dramat 
Kraj Polska 



 

 

 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/R%C3%B3%C5%BCyczka+2-
2023-10014595 

 

29.09.2023 Tytuł Teściowie 2 

 

Reżyseria Kalina Alabrudzińska 

 

Gatunek komedia 
Kraj Polska 

 Link 
 

 https://www.filmweb.pl/film/Te%C5%9Bciowie+2-2023-
10021076 

 

06.10.2023 Tytuł True Love 

 

Reżyseria Gareth Edwards 

 

Gatunek melodramat, sci-fi 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/True+Love-2023-10020414 

 

20.10.2023 Tytuł Cały ten seks 

 

Reżyseria Tomasz Mandes 

„Cały ten seks” to komedia romantyczna o sześciu zwyczajnych parach i ich 
niegrzecznych fantazjach. Każdy z nas ma jakieś fantazje seksualne. Niektóre 
zupełnie pospolite. Inne całkiem szalone. Jeszcze inne totalnie odjechane. 
Tylko kiedy powiedzieć o nich drugiej osobie? Nie można tego zrobić na 
pierwszej randce, weźmie cię za zboczeńca! Na trzeciej? Na piątej? Po pół 
roku? Po ślubie? Po czterdziestce? Stawka idzie tylko w górę! Ale kiedyś… 
kiedyś trzeba to zrobić. 

Gatunek komedia romantyczna 



 

 

 

Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Ca%C5%82y+ten+seks-
2023-10010131 

 


