
 

 

 

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 Wróżka zębuszka 

 

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 

 

 

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 Uratuj 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 



 

 

 

 

14.07.2023 Tytuł  Mavka i strażnicy lasu 

 

Reżyseria Oleksandra Ruban 

Gdzieś w dalekich ostępach magicznego lasu kryje się źródło życia, którego 
strzeże urocza wróżka Mavka. Nigdy dotąd żaden człowiek nie zakłócił 
panującego tu odwiecznego porządku, a zamieszkujące okolicę zwierzęta i 
mityczne stworzenia nie wiedzą, co to strach. Pojawienie się tu 
utalentowanego muzykanta Łukasza będzie więc nie lada wydarzeniem. 
Tym bardziej, że wkrótce Mavka i Łukasz staną się nierozłączni, a rodzące 
się między nimi uczucie rozkwitnie jak czarodziejski kwiat. Niestety sielankę 
wkrótce zburzy próżna i chciwa księżniczka, która dowiedziawszy się o 
magicznej mocy źródła życia, postanowi wykraść je, by na zawsze zachować 
młodość. Jej słudzy wkroczą do lasu, gotowi niszczyć wszystko co stanie im 
na drodze do wypełnienia rozkazu. Czy Mavka i Łukasz znajdą w sobie siłę, 
by obronić las i jego mieszkańców? Czy miłość łącząca wróżkę i człowieka 
ma szansę przetrwać? 

Gatunek animacja, familijny 
Kraj 
Link` 

Ukraina 
https://www.filmweb.pl/film/Mavka.+Lisova+pisnya-
2022-819903 

 
 

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 

 

12.05.2023 Tytuł Ernest i Celestyna: Misja Muzyka 

Reżyseria Julien Chheng, Jean-Christophe Roger 



 

 

 

 

. 

Gatunek animacja, familijny 

Kraj 
Link 

Francja 
https://www.imdb.com/title/tt22352776/ 

 

23.06.2023 Tytuł Pełna miłości 

 

Reżyseria Roberto Bueso 

Siostra Marina, nieortodoksyjna zakonnica, zostaje wysłana do El Parral, 
szkoły z internatem dla chłopców, której groziło zamknięcie. Mimo że dzieci 
witają ją żartami, szybko odkrywają, że dzięki niej stają się rodziną, której 
nigdy nie miały. 

Gatunek komedia, familijny 
Kraj 
Link 

Hiszpania 
https://www.filmweb.pl/film/Pe%C5%82na+mi%C5%82
o%C5%9Bci-2022-10022344 

 

28.07.2023 Tytuł Lassie - nowa przygoda 

 

Reżyseria Hanno Olderdissen 

 

Gatunek familijny 
Kraj 
Link 

Niemcy 
https://www.imdb.com/title/tt23023256/ 

 



 

 

 

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 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/ 

 

22.09.2023 Tytuł Headspace 

 

Reżyseria Paul Meyer, Gerhard Painter 

 

Gatunek animacja, sci-fi, familijny 
Kraj 
Link 

 
https://scfilmsinternational.com/current-films-
animation-titles/headspace/ 

 



 

 

 

13.10.2023 Tytuł Psi Patrol: Wielki film 

 

Reżyseria Cal Brunker 

W sequelu filmu w Adventure City wyląduje magiczny meteor, który da 
szczeniakom z Psiego patrolu super moce. Dla Skye, najmniejszej członkini 
zespołu, jej nowe moce są spełnieniem marzeń. Ale sprawy przybiorą gorszy 
obrót, gdy arcy-rywal piesków, Humdinger, ucieknie z więzienia i połączy 
siły z szalonym naukowcem, aby ukraść super moce dwóm złoczyńcom. Los 
Adventure City wisi na włosku, więc dzielny patrol będzie musiał wkroczyć 
do akcji i powstrzymać super złoczyńców, zanim będzie za późno, a Skye 
będzie musiała nauczyć się, że nawet najmniejszy szczeniak może zrobić 
największą różnicę. 

Gatunek animacja, familijny 
Kraj USA, Kanada 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/PAW+Patrol%3A+The+Mighty+
Movie-2023-10003946 

 

03.11.2023 Tytuł Kajtek Czarodziej 

 

Reżyseria Magdalena Łazarkiewicz 

„Kajtek Czarodziej” jest filmem o marzeniach małego chłopca, które się 
spełniają. Kajtek zostaje czarodziejem, jest w stanie zaczarować wszystko i 
wszystkich. Magia jest ucieczką chłopca, który nie umie radzić sobie z trudną 
rzeczywistością. Jednocześnie odkrywa, że powodzenie i sława, które 
zdobywa za pomocą czarów, nie rozwiązują jego najbardziej podstawowych 
potrzeb – bycia kochanym, rozumianym, akceptowanym, posiadania 
przyjaciół i kochającej rodziny, która widzi i akceptuje go takim, jaki jest. Pod 
koniec opowieści Kajtek uczy się rezygnować z czarodziejskiego sztafażu. 
Jednocześnie marzenia pozwalają mu wewnętrznie dojrzeć i uczą 
nawiązywać relacje z ludźmi przez miłość, współczucie i empatię. 

Gatunek familijny 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.crew-united.com/pl/Kajtek-
Czarodziej__303865.html 

 

03.11.2023 Tytuł Pati i klątwa Posejdona 

Reżyseria  



 

 

 

 

 

Gatunek familijny 
Kraj 
Link 

 
 

 

24.11.2023 Tytuł Życzenie 

 

Reżyseria Chris Buck, Fawn Veerasunthorn 

 

Gatunek familijny, animacja, przygodowy 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/%C5%BByczenie-2023-
10019717 

 

01.12.2023 Tytuł Trolle 3 

 

Reżyseria  

 

Gatunek familijny, animacja, przygodowy 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Trolls+3-2023-10004795 

 

14.12.2023 Tytuł Wonka 

Reżyseria Paul King 



 

 

 

 

Młody Willy Wonka poznaje Oompa-Loompas w czasie jednej ze swoich 
przygód. Prequel “Charliego i fabryki czekolady”. 

Gatunek Fantasy, Komedia, Musical, Przygodowy 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Wonka-2023-868783 

 


