
 

 

 

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 Il Boemo 

Reżyseria Petr Václav 

Niezwykła i nieznana historia Josefa Myslivečka, zwanego Il Boemo, jednego 
z najbardziej cenionych kompozytorów operowych XVIII-wiecznych Włoch, 
który inspirował Mozarta i został jego przyjacielem. Ubóstwiany w Wenecji, 
pożądany w Neapolu, dziś pamiętany przez nielicznych. Jego muzyka nadal 
jednak fascynuje słuchaczy swą energią, pomysłowością, emocjonalną 
głębią. W filmie wybrzmiewa z mocą dzięki plejadzie współczesnych 



 

 

 

 

operowych gwiazd i znakomitej orkiestrze. To opowieść o losach 
kompozytora, jego relacjach z fascynującymi kobietami, brawurowej drodze 
na szczyt i bolesnym upadku. 

Gatunek Biograficzny, Muzyczny, Dramat historyczny 

Kraj Czechy, Włochy, Słowacja 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Il+Boemo-2022-847967 

 

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 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 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 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 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 

Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna 
Wicka przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać 
mu upragnioną wolność i zasłużoną emeryturę, John wie, że może liczyć 
tylko na siebie. Dla niego, to nic nowego. To co zmieniło się tym razem, to 
fakt, że przeciwko sobie ma całą międzynarodową organizację najlepszych 
płatnych zabójców, a jej nowy szef Markiz de Gramond jest równie 
wyrafinowany, co bezlitosny. Zanim John stanie z nim oko w oko, będzie 
musiał odwiedzić kilka kontynentów mierząc się z całą plejadą twardzieli, 
którzy wiedzą wszystko o zabijaniu. Tuż przed wielkim finałem tej 



 

 

 

morderczej symfonii, John Wick trafi na trop swojej dalekiej rodziny, której 
członkowie mogą mieć decydujący wpływ na wynik całej rozgrywki. 

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 

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 

 

24.03.2023 Tytuł Święty 

 

Reżyseria Sebastian Buttny 

 

Gatunek kryminał 
Kraj 
Link 

Polska, Węgry 
https://www.filmweb.pl/film/%C5%9Awi%C4%99ty-
2023-10023575 

 

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 Blef doskonały 

Reżyseria Michał Węgrzyn 

Korzystając z pandemii i pracy w maseczkach, trójka pracowników Banku 
Narodowego postanawia okraść własny bank. Niezauważeni wynoszą 100 
milionów euro w złocie, ale to dopiero początek problemów… 



 

 

 

 

Gatunek komedia 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Blef+doskona%C5%82y-
2021-875138 

 

31.03.2023 Tytuł Puchatek: Krew i miód 

 

Reżyseria Rhys Frake-Waterfield 

 

Gatunek horror 
Kraj 
Link 

Wielka Brytania 
https://www.filmweb.pl/film/Puchatek%3A+Krew+i+mi
%C3%B3d-2023-10019127 

 

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 Polska, Łotwa, Litwa 



 

 

 

Link https://www.filmweb.pl/film/Stycze%C5%84-2022-
10019293 

 

 

 

05.04.2023 Tytuł Air 

 

Reżyseria Ben Affleck 

 

Gatunek dramat, sportowy 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Air-2023-10030286 

 

 

12.04.2023 Tytuł Egzorcysta Papieża 

 

Reżyseria Julius Avery 

 

Gatunek horror 
Kraj 
Link 

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

 

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 Liczba doskonała 

Reżyseria Krzysztof Zanussi 

Co nadaje życiu sens: sukces czy miłość? Z tym dylematem mierzą się 
Joachim, dobiegający kresu życia mężczyzna spełniony, oraz młody geniusz 
matematyczny David. Ten film to powrót do centralnych tematów 
twórczości reżyser. Odpowiedzi, których tym razem udziela, są przewrotne 
i nieoczywiste. 



 

 

 

 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

Polska, Włochy, Izrael 
https://www.filmweb.pl/film/Liczba+doskona%C5%82a-
2022-10017257 

 

14.04.2023 Tytuł Blueback 

 

Reżyseria Robert Connolly 

 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

Australia 
https://www.filmweb.pl/film/Blueback-2022-10005329 

 

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 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 

 
 

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 Big George Foreman 

Reżyseria George Tillman Jr. 

 



 

 

 

 

Gatunek sportowy, biograficzny, dramat 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Big+George+Foreman%3A
+The+Miraculous+Story+of+the+Once+and+Future+Hea
vyweight+Champion+of+the+World-2023-10028469 

 

21.04.2023 Tytuł Bo się boi 

 

Reżyseria Ari Aster 

 

Gatunek horror, komedia 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Bo+si%C4%99+boi-2023-
10003754 

 

21.04.2023 Tytuł Braty 

 

Reżyseria Marcin Filipowicz 

Filip wchodzi w dorosłość u boku swojego starszego brata. 

Gatunek dramat obyczajowy 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Braty-2022-866235 

 

 

21.04.2023 Tytuł Czarodziejski flet 

Reżyseria Florian Sigl 



 

 

 

 

Siedemnastoletni Tim Walker otrzymuje stypendium do znanej austriackiej 
szkoły muzycznej. Tam odkrywa zapomniany od stuleci portal, który 
przenosi go w fantastyczny świata "Czarodziejskiego fletu" Wolfganga 
Amadeusza Mozarta. 

Gatunek Musical 
Kraj 
Link 

Niemcy 
https://www.filmweb.pl/film/Czarodziejski+flet-2022-
10002568 

 

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 

 

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 Champions 

Reżyseria Bobby Farrelly 



 

 

 

 

 

Gatunek komedia, dramat 
Kraj 
Link 

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

 

28.04.2023 Tytuł Consecration 

 

Reżyseria Christopher Smith 

 

Gatunek horror 
Kraj 
Link 

USA, Wielka Brytania 
https://www.filmweb.pl/film/Consecration-2023-
10028803 

 

 

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 

 



 

 

 

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 

 

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 

 

05.05.2023 Tytuł Jestem otchłanią 

 

Reżyseria Donato Carrisi 

 

Gatunek thriller 
Kraj 
Link 

Włochy 
https://www.filmweb.pl/film/Jestem+otch%C5%82ani%
C4%85-2022-10023199 

 

05.05.2023 Tytuł Osiem gór 

 

Reżyseria Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch 

Trzydziestoletni Pietro decyduje się zostawić za sobą życie dużego miasta i 
wyjechać w góry. Nie odnajduje się w swoim dotychczasowym, pełnym 
zgiełku życiu, chociaż sam nie potrafi określić czego mu brakuje. Prawdziwie 
wolny i szczęśliwy czuł się jedynie w dzikich Alpach, gdzie spędzał w 
dzieciństwie każde lato. Zaszczepiona w nim miłość do gór i odkrywania 
nowych ścieżek każe mu wyruszyć w świat, w którym nowe znajomości i 
stare przyjaźnie staną się ścieżką do odnalezienia siebie. 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

Włochy, Belgia, Francja 
https://www.filmweb.pl/film/Osiem+g%C3%B3r-2022-
10013427 

 



 

 

 

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/ 

 

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 Ryś - król puszczy 

 

Reżyseria Laurent Geslin 

 

Gatunek dokumentalny 
Kraj 
Link 

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

 



 

 

 

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 

 

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 Bliscy 



 

 

 

 

Reżyseria Grzegorz Jaroszuk 

Piotr i Marta odbierają niepokojący telefon od ojca. I choć spokojnym 
głosem przekonuje on, że nic tak naprawdę się nie stało, bohaterowie, 
zupełnie niezależnie od siebie, postanawiają go odwiedzić. Przypadkowe 
spotkanie przed domem mężczyzny to pierwszy kontakt, jaki rodzeństwo 
ma ze sobą od dłuższego czasu. Okazuje się, że powodem tego osobliwego 
rodzinnego zjazdu jest zaginięcie matki. Choć mężczyzna sugeruje, że żona 
po prostu od niego uciekła, Piotr wraz z Martą nie dają temu wiary, 
rozpoczynając na własną rękę poszukiwania. Kontakt z najbliższym 
otoczeniem szybko podsuwa pierwsze, zaskakujące tropy, które sugerują, 
że kobieta mogła mieć problem z hazardem. "Zawsze wygrywała" – mówią 
o niej sąsiedzi, przekonując jednocześnie, że chętnie dzieliła się pieniędzmi 
i była, ku zaskoczeniu bliskich, kimś w rodzaju anioła stróża lokalnej 
społeczności. 

Gatunek dramat, komedia 
Kraj 
Link 

Polska, Czechy 
https://www.filmweb.pl/film/Bliscy-2020-859219 

 

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 

 



 

 

 

19.05.2023 Tytuł Pamfir 

 

Reżyseria Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk 

Leonid, zwany Pamfirem, przed laty porzucił przemytniczy proceder, żeby 
zarabiać uczciwe pieniądze w Polsce. Po dłuższej nieobecności wraca do 
rodzinnej wioski gdzieś na granicy Ukrainy z Rumunią. Stęskniony za nim syn 
w akcie desperacji podpala lokalną cerkiew – wierzy, że w ten sposób 
zatrzyma ojca w domu. Problem w tym, że świątynia nie należy już do 
Kościoła, lecz do miejscowej mafii. Leonid musi uruchomić dawne 
przestępcze kontakty, by spłacić dług, a każda decyzja, którą podejmuje, 
wciąga go coraz bardziej w sieć korupcyjnych i mafijnych układów. 

Gatunek dramat, kryminał 
Kraj 
Link 

Ukraina, Francja, Polska, Chile, Luksemburg 
https://www.filmweb.pl/film/Pamfir-2022-10013416 

 

19.05.2023 Tytuł Szybcy i wściekli 10 

 

Reżyseria Louis Leterrier 

Dziesiąty film sagi "Szybcy i wściekli" rozpoczyna ostatni rozdział jednej z 
najbardziej popularnych globalnych franczyz, która trwa już trzecią dekadę 
i ma niesłabnącą popularność. W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom 
losu Dom Toretto (Vin Diesel) i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli 
każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najbardziej 
zabójczym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek mieli do czynienia. 

Gatunek akcja 
Kraj 
Link 

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

 

26.05.2023 Tytuł Miłość na nowo 

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 Uratuj 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: Poprzez Multiversum 

 

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 

 

02.06.2023 Tytuł Boogeyman 

 

Reżyseria Scott Beck, Bryan Woods 

Nastolatka i jej mały braciszek próbują odnaleźć się w świecie po śmierci 
matki, gdy na ich drodze staje nowe zagrożenie - złowroga siła, która 
wybrała sobie je na swoje ofiary. 

Gatunek horror 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Boogeyman-2023-10029792 



 

 

 

 

02.06.2023 Tytuł Nostalgia 

 

Reżyseria Mario Martone 

 

Gatunek dramat 
Kraj Włochy, Francja 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Nostalgia-2022-10011952 

 

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 Spuszczone ze smyczy (Strays) 

 

Reżyseria Nathaniel Martello-White 

 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

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



 

 

 

 

09.06.2023 Tytuł Niewiniątka 

 

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 Asteroid City 

 

Reżyseria Wes Anderson 

 

Gatunek biograficzny, melodramat 
Kraj 
Link 

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

 



 

 

 

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 Tori i Lokita 

Reżyseria Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne 



 

 

 

 

Film nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. 

Gatunek dramat 
Kraj Belgia, Francja 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Tori+i+Lokita-2022-10011946 

 
 
 

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 

 

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 artefakt 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 Prześwietlenie 

 

Reżyseria Cristian Mungiu 

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

Gatunek dramat 
Kraj Rumunia, Francja, Belgia 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Prze%C5%9Bwietlenie-2022-10011949 

 



 

 

 

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 

 

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 

 

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 Alibi.com 2 

Reżyseria Philippe Lacheau 



 

 

 

 

Po zamknięciu agencji Alibi.com i obietnicy Flo (Élodie Fontan), że już nigdy 
jej nie okłamie, nowe życie Grega ((Philippe Lacheau) stało się ciche, zbyt 
ciche... Nie na długo! Kiedy Greg decyduje się oświadczyć Flo, stoi pod 
ścianą i musi przedstawić swoją rodzinę. Ale przedstawienie ojca oszusta i 
matki byłej aktorki filmowej, jest raczej bardzo prawdopodobne, że to 
zrujnuje jego przyszły związek. Dlatego nie ma innego wyboru, jak tylko 
ponownie otworzyć swoją agencję ze swoimi byłymi wspólnikami, aby 
uzyskać ostateczne alibi i znaleźć bardziej reprezentacyjnych fałszywych 
rodziców… 

Gatunek komedia 
Kraj 
Link 

Francja 
https://www.filmweb.pl/film/Alibi.com+2-2023-
10031493 

 

28.07.2023 Tytuł Lassie - nowa przygoda 

 

Reżyseria Hanno Olderdissen 

 

Gatunek familijny 
Kraj 
Link 

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

 

28.07.2023 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 

 

 

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 

 

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/ 

 

01.09.2023 Tytuł Equalizer 3 

 

Reżyseria Richard Wenk 

 

Gatunek thriller, akcja 

Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/The+Equalizer+3-2023-
10012260 

 

01.09.2023 Tytuł Matka Teresa i ja 

 

Reżyseria Kamal Musale 

 

Gatunek Dramat, religijny 
Kraj 
Link 

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

 



 

 

 

01.09.2023 Tytuł Ukryta sieć 

 

Reżyseria  

 

Gatunek kryminał 

Kraj Polska 

 Link 
 

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

 

08.09.2023 Tytuł Ryfka 

 

Reżyseria Jakub Michalczuk 

Opowieść o 17-letniej dziewczynie, która konfrontując się z trudnym 
życiowym tematem, wkracza do świata ojca, z którym od dawna nie 
utrzymuje kontaktów. To zderzenie dwóch pokoleń i całkowicie różnych 
sposobów patrzenia na świat daje nadzieję na porozumienie, poznanie się 
na nowo i odbudowanie zepsutych relacji. 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

Polska  
https://www.filmweb.pl/film/Ryfka-2023-10014774 

 

08.09.2023 Tytuł Zakonnica 2 

 

Reżyseria Akela Cooper 

 

Gatunek horror 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/The+Nun+2-2023-833087 

 



 

 

 

15.09.2023 Tytuł A Haunting in Venice 

 

Reżyseria Kenneth Branagh 

Emerytowany detektyw wybiera się na bal lokalnej socjety w nawiedzonej 
posiadłości. Wtedy dochodzi do morderstwa. 

Gatunek Kryminał 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/A+Haunting+in+Venice-
2023-10021659 

 

15.09.2022 Tytuł Chłopi 

 

Reżyseria  Dorota Kobiela 

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych 
rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny.  

Gatunek dramat, animacja 
Kraj Polska 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Ch%C5%82opi-2022-857962 

 

15.09.2023 Tytuł Mój kot i ja 

 

Reżyseria  

 

Gatunek  

Kraj  

 Link 
 

 

https://www.filmweb.pl/film/Ch%C5%82opi-2022-857962


 

 

 

 

22.09.2023 Tytuł Expendables 4 

 

Reżyseria Scott Waugh 

 

Gatunek akcja 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Expend4bles-2023-701578 

 

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/ 

 

 

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 Cudowny chłopak 2: Biały ptak 

 

Reżyseria Marc Forster 

W czasie II WŚ żydowska dziewczynka jest ukrywana przed Nazistami przez 
francuską rodzinę z małym chłopcem. 

Gatunek dramat, biograficzny 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/White+Bird%3A+A+Wonder+St
ory-2022-869175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.09.2023 Tytuł Doppelganger. Sobowtór 

Reżyseria Jan Holoubek 

Fabuła filmu skupia się na życiu dwóch bohaterów żyjących równolegle. 
Hans (Jakub Gierszał) i Jan Bitner (Tomasz Schuchardt) żyją oddzieleni od 
siebie żelazną kurtyną. Hans pracuje w urzędzie w Strasburgu, wiedzie 
spokojne, wręcz monotonne życie. Bitner to polski patriota, zaangażowany 
w sprawy „Solidarności” i walkę o wolną Polskę. Razem z rodziną mieszka w 
Sopocie. Z pozoru ich życie jest zupełnie różne, jednak jest pewien szczegół, 



 

 

 

 

który połączył ich życiorysy na zawsze. Obaj będą musieli odpowiedzieć 
sobie na bardzo ważne pytania dotyczące swojej tożsamości. 

Gatunek thriller psychologiczny 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Doppelganger.+Sobowt%C
3%B3r-2023-10014814 

 

29.09.2023 Tytuł Niezatytułowany film Patryka Vegi 

 

Reżyseria Patryk Vega 

 

Gatunek komedia 
Kraj Polska 

 Link 
 

  

 

06.10.2023 Tytuł Better Man 

 

Reżyseria  

 

Gatunek  
Kraj  

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Kraven+the+Hunter-2023-
875011 

 

06.10.2023 Tytuł Kos 

Reżyseria Paweł Maślona 



 

 

 

 

Wiosna 1794 roku, w Polsce wrze. Do kraju wraca generał Tadeusz „Kos” 
Kościuszko (Jacek Braciak), który planuje wzniecić powstanie przeciwko 
Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu 
wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo (Jason Mitchell). Tropem 
Kościuszki wraz z listem gończym podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, 
Dunin (Robert Więckiewicz), który za wszelką cenę chce schwytać generała, 
zanim ten wywoła narodową rebelię. W tym samym czasie młody chłop, 
Ignac (Bartosz Bielenia), szlachecki bękart, marzy o nadaniu herbu i majątku 
przez swojego nieprawego rodzica, Duchnowskiego (Andrzej Seweryn), 
który tuż przed śmiercią uwzględnia go w testamencie. Gdy ojciec umiera, 
chłopak musi uciekać przed swoim przyrodnim bratem, Stanisławem (Piotr 
Pacek), który nie chce dopuścić do realizacji ojcowskiej woli. Ignac kradnie 
testament i ma tylko dwa dni, aby stawić się z nim przed sądem i udowodnić 
swój tytuł szlachecki. W trakcie ucieczki Ignac spotyka na swojej drodze 
Domingo, a między mężczyznami tworzy się silna więź porozumienia, mimo 
że obaj nie znają nawzajem swojego języka. Razem trafiają do dworku 
Pułkownikowej (Agnieszka Grochowska), gdzie Kościuszko ukrywa się, 
czekając na negocjacje z magnatami. Kos jest nieufny wobec Ignaca i trzyma 
go w areszcie, jednak w decydującym momencie to właśnie w rękach 
niepozornego szlacheckiego bękarta będą leżały losy powstania. Gdy 
nadejdzie chwila próby, Ignac będzie musiał wybrać – czy dalej podążać za 
swoim herbowym marzeniem i dziedzictwem ojca, czy też przyłączyć się do 
„Kosa” Kościuszki i walczyć z nim o najwyższą stawkę. 

Gatunek dramat, historyczny 
Kraj Polska 

 Link 
 

 https://www.filmweb.pl/film/Kos-2023-870175 

 

06.10.2023 Tytuł Kraven the Hunter 

 

Reżyseria J.C. Chandor 

Adaptacja komiksu Marvela. 

Gatunek akcja, sci-fi 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Kraven+the+Hunter-2023-
875011 

 



 

 

 

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 

 

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 

 

 

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 

 

20.10.2023 Tytuł Biała odwaga 

 

Reżyseria Marcin Koszałka 

„Biała Odwaga” opowiada historię dwóch braci Górali – Maćka i Andrzeja. 
Po śmierci ich ojca, do której przyczynił się Andrzej, oraz utracie ukochanej 
Bronki, Andrzej opuszcza rodzinny dom. Na swojej drodze spotyka 
tajemniczego Wolframa, antropologa i wspinacza. Ten dzieli się z nim swoją 
alpinistyczną techniką i wiedzą o pragockim pochodzeniu Górali. Andrzej 
wraca do Zakopanego, wybucha wojna. Żeby uchronić Górali od wojennej 
zagłady chce nakłonić ich do współpracy z Niemcami. Andrzej i Maciek stoją 
po dwóch stronach barykady. Konfrontacja braci jest krwawa i bolesna. 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

Polska 
https://zakopane.wyborcza.pl/zakopane/7,179294,2923
9169,marcin-koszalka-pierwszy-raz-publicznie-o-swoim-
filmie-na-temat.html 

 

20.10.2023 Tytuł Pierwszy gol 

 

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 



 

 

 

 

27.10.2023 Tytuł Piła 10 

 

Reżyseria Kevin Greutert 

 

Gatunek horror 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Saw+10-2023-10022349 

 

03.11.2023 Tytuł Diuna, część 2 

 

Reżyseria Denis Villeneuve 

Książę Paul Atryda przyjmuje przydomek Muad'Dib i rozpoczyna duchowo-
fizyczną podróż, by stać się przepowiedzianym w proroctwie wyzwolicielem 
ludu Diuny. 

Gatunek akcja, sci-fi 
Kraj 
Link 

USA, Wielka Brytania, Węgry, Kanada 
https://www.filmweb.pl/film/Dune%3A+Part+Two-
2023-10003481 

 

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 

 
 

 

10.11.2023 Tytuł Teściowie 2 

 

Reżyseria Kalina Alabrudzińska 

 

Gatunek komedia 
Kraj Polska 

 Link 
 

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

 

10.11.2023 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 

 

17.11.2023 Tytuł The Hunger Games: The Ballad of Songbirds 
and Snakes 

 

Reżyseria Francis Lawrence 

Prequel serii “Igrzyska śmierci”. 

Gatunek akcja, sci-fi 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/The+Ballad+of+Songbirds
+and+Snakes-2023-877751 

 

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 

 

21.12.2023 Tytuł Aquaman i Zaginione Królestwo 

 

Reżyseria James Wan 

Aquaman zawiera niełatwy sojusz, aby chronić Atlantydę i cały świat przed 
zniszczeniem. 

Gatunek Akcja, Sci-Fi 
Kraj 
Link 

USA 
 
https://www.filmweb.pl/film/Aquaman+i+Zaginione+Kr
%C3%B3lestwo-2023-826114 

 


