
26 MARCA 2011 (SOBOTA) 
18.00 

 

 Język WŁOSKI 

Tytuł polski Jestem miłością 

Rok i tytuł oryginalny 2009 Lo sono l'amore 

reżyseria: 
Luca Guadagnino 

premiera: 24 września 2010 (Polska )  5 września 2009 (Świat)  

Dystrybutor na Polskę: 
Gutek                                                                                   (120 min.) 

produkcja: Włochy  

gatunek: Dramat  

Info: 4 nagrody, nominacja do Złotego Globu i Oscara 2011 

www: http://www.filmweb.pl/film/Jestem+mi%C5%82o%C5%9Bci%C4%85-2009-486005 

 

Opis: 

 

„Jestem miłością” to poruszający melodramat, będący hołdem dla kina Viscontiego, 

który  stał się wielką niespodzianką i odkryciem ostatniego festiwalu w Wenecji. Film 

Luki Guadagnino został okrzyknięty przez światową krytykę współczesnym arcydziełem 
gatunku i w ciągu ostatnich miesięcy stał się przebojem w wielu krajach Europy.   

Emma – w tej roli nagrodzona Oscarem Tilda Swinton - jest od wielu lat żoną Eduarda 
Recchi, głowy potężnej rodziny z Mediolanu. Piękna, otoczona bogactwem kobieta, 

żyje w świecie konwenansów, rytuałów i codziennych obowiązków. Przypadkowe 
spotkanie z młodym, charyzmatycznym przyjacielem syna przypomni jej o głęboko 

skrywanych żądzach i stanie się początkiem erotycznego przebudzenia. Pełen 

namiętności potajemny romans na zawsze odmieni oblicze rodziny. 

 
 

20.15 
 

 Język HISZPAŃSKI 

Tytuł polski Sekret jej oczu 

Rok i tytuł oryginalny 
2009 El Secreto de sus ojos 

reżyseria: 
Juan José Campanella 

premiera: 22 października 2010 (Polska)  13 sierpnia 2009 (Świat)  

Dystrybutor na Polskę: Epelpol Entertainment                                                       (127 min.) 

produkcja: Argentyna, Hiszpania 

gatunek: Dramat, Kryminał, Thriller 

Info: 15 nagród w tym Oscar 2010 za film nieanglojęzyczny 

www: http://www.filmweb.pl/film/Sekret+jej+oczu-2009-379766   

 

Opis:  

 

Benjamin Esposito (Ricardo Darin), były argentyński agent federalny, znajduje się u 

kresu swojej kariery. Mimo, że do emerytury pozostało niewiele czasu, ma 
świadomość, że nie rysuje się ona w ciepłych kolorach. Benjamin jest bowiem 

udręczony okropną sprawą z dawnych czasów - gwałtu i morderstwa na młodej 

kobiecie. Prawdziwe oblicze wydarzeń z przeszłości nigdy nie ujrzało światła 
dziennego, dlatego by uporać się z tym zaczyna pisać. Odgrzebywanie wspomnień i 

kopanie w pamięci doprowadza jednak do odkrycia zaskakujących faktów. 

 
 
 

http://www.filmweb.pl/person/Luca+Guadagnino-270537
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=61
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=6
http://www.filmweb.pl/film/Jestem+mi%C5%82o%C5%9Bci%C4%85-2009-486005
http://www.filmweb.pl/person/Juan+Jos%C3%A9+Campanella-62779
http://www.epelpol.pl/
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=6
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=15
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=24
http://www.filmweb.pl/film/Sekret+jej+oczu-2009-379766


27 MARCA 2011 (NIEDZIELA) 
18:00 
 

 Język ANGIELSKI 

Tytuł polski Szukając Erica 

Rok i tytuł oryginalny 2009 Looking for Eric 

reżyseria: 
Ken Loach 

premiera: 14 stycznia 2011 (Polska)  18 maja 2009 (Świat)  

Dystrybutor na Polskę: 
SPInka                                                                                 (116 min.) 

produkcja: Wielka Brytania, Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy 

gatunek: Dramat, Komedia, Sportowy 

Info: 3 nagrody w tym Cannes 

www: http://www.filmweb.pl/film/Szukaj%C4%85c+Erica-2009-486809  

 

Opis: 

 

Przerastają Cię życiowe problemy? Ten film jest dla Ciebie! Poddaj się niezwykłej 

terapii. Masz więcej rozwiązań niż Ci się wydaje. Przepełniona błyskotliwym humorem, 

optymistyczna historia cierpiącego na depresję listonosza Erica Bishopa, zagorzałego 
kibica piłki nożnej. Bohaterowi w rozwiązywaniu narastających problemów życiowych 

pomagają wierni przyjaciele oraz niespodziewanie pojawiający się w jego życiu idol 
Eric Cantona. 

 

 
 

20:15 
 

 Język FRANCUSKI 

Tytuł polski Wyśnione Miłości 

Rok i tytuł oryginalny 2010 Les Amours imaginaires 

reżyseria: 
Xavier Dolan 

premiera: 8 października 2010 (Polska)  16 maja 2010 (Świat)  

Dystrybutor na Polskę: 
Gutek                                                                                     (95 min.) 

produkcja: Kanada 

gatunek: Melodramat 

Info: Nominacja do Cezara 2011 !!! 

www: http://www.filmweb.pl/film/Wy%C5%9Bnione+mi%C5%82o%C5%9Bci-2010-
565372# 

 
 
Opis: 

 

"Wyśnione miłości" to pełna energii i emocji opowieść o przyjaźni i miłości, rywalizacji 

i zdradzie. Bohaterowie, Francis i Marie, są dobrymi przyjaciółmi. Pewnej szalonej nocy 
spotykają Nicolasa, młodego chłopaka, który właśnie przyjechał do Montrealu. Od 

spotkania do spotkania, od jednej wspólnie spędzonej chwili do drugiej Francis i Marie 

staja się coraz bardziej zafascynowani nowym znajomym. Wkrótce zorientują się, że 
ich obsesja na jego punkcie zmienia się w miłosny pojedynek. Rywalizacja o względy i 

uczucia Nicolasa zagrozi ich przyjaźni, która jeszcze niedawno wydawała się 
niezniszczalna.  

 
 

http://www.filmweb.pl/person/Ken+Loach-45648
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=59
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=5
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=16
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=20
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=61
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=6
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=13
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=61
http://www.filmweb.pl/film/Szukaj%C4%85c+Erica-2009-486809
http://www.filmweb.pl/person/Xavier+Dolan-468963
http://www.filmweb.pl/film/Wy%C5%9Bnione+mi%C5%82o%C5%9Bci-2010-565372
http://www.filmweb.pl/film/Wy%C5%9Bnione+mi%C5%82o%C5%9Bci-2010-565372


 

2 KWIETNIA 2011 (SOBOTA) 
18:00 

 
 

 Język NIEMIECKI 

Tytuł polski Soul Kitchen 

Rok i tytuł oryginalny 2009 Soul Kitchen  

reżyseria: 
Fatih Akin 

premiera: 7 stycznia 2011 (Polska)  9 września 2009 (Świat)  

Dystrybutor na Polskę: 
Kino Świat                                                                             (99 min.) 

produkcja: Niemcy 

gatunek: Dramat, Komedia 

Info: 7 nagród w tym nagroda w Wenecji 

www: http://www.filmweb.pl/film/Soul+Kitchen-2009-501862  

 

Opis: 

 

Zinos (Adam Bousdoukos), właściciel podupadającej restauracji Soul Kitchen, zostaje 
nieoczekiwanie porzucony przez dziewczynę. Podłamany sercowym niepowodzeniem, 
zaniedbuje lokal, dając wolną rękę pracownikom. W restauracji zaczyna panowad radosna 
anarchia. Kucharz gotuje to, co zawsze chciał gotowad. DJ porywa ludzi do taoca między 
posiłkami, a awangardowi artyści urządzają performance za performancem. Ku zaskoczeniu 
Zinosa, lokal zyskuje wielką popularnośd wśród mieszkaoców Hamburga.  

 
 

20:15 
 

 Język FRANCUSKI 

Tytuł polski Prorok 

Rok i tytuł oryginalny 2009 Un Prophète  

reżyseria: 
Jacques Audiard 

premiera: 21 maja 2010 (Polska)  16 maja 2009 (Świat)   

Dystrybutor na Polskę: Syrena                                                                                (149 min.) 

produkcja: Francja, Włochy 

gatunek: Dramat, Kryminał 

Info: 43 nagrody w tym Cannes i nominacja do Oscara 2010 

www: http://www.filmweb.pl/Prorok  

 

Opis: 

 

"Prorok" to zdobywca Grand Prix festiwalu w Cannes, nominowany do Oscara, okrzyknięty 
przez krytyków jednym z najlepszych filmów ostatnich lat. Krwista gangsterska saga o 
francuskiej mafii, kolejna po włoskiej „Gomorze” znakomita europejska odpowiedź na filmy 
Scorsese i de Palmy. Dziewiętnastoletni Malik zostaje skazany na sześd lat więzienia. Nie 
potrafi czytad ani pisad. Jest zupełnie sam, ale ma w sobie spryt, który sprawia, że szybko się 
uczy. Z chłopca na posyłki, stanie się szefem mafii. Jak to zrobi? "Wyobraźcie sobie 'Chłopców 
z ferajny' z francuskim akcentem i papierosami Gauloises zamiast włoskiego spaghetti". 

 
 

http://www.filmweb.pl/person/Fatih+Akin-99996
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=38
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=6
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=13
http://www.filmweb.pl/film/Soul+Kitchen-2009-501862
http://www.filmweb.pl/person/Jacques+Audiard-58313
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=16
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=61
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=6
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=15
http://www.filmweb.pl/Prorok


3 KWIETNIA 2011 (NIEDZIELA) 
18:00 

 
 

 Język ANGIELSKI 

Tytuł polski Essential Killing 
Rok i tytuł oryginalny 2010 Essential Killing 

reżyseria: Jerzy Skolimowski 

premiera: 22 października 2010 (Polska) 6 września 2010 (Świat)  

Dystrybutor na Polskę: Syrena                                                                                  (83 min.) 

produkcja: Irlandia, Norwegia, Polska, Węgry 

gatunek: Thriller, Wojenny 

Info: 8 nagród 

www: http://www.filmweb.pl/film/Essential+Killing-2010-556399  

 

Opis: 

 
Bohater filmu, Mohammed, złapany przez amerykaoskich żołnierzy w Afganistanie, 
zostaje wywieziony do tajnej bazy w Europie Środkowej. Udaje mu się uciec z 
transportu. By przeżyd, nie cofnie się przed najokrutniejszą zbrodnią. 
 

 

20:15 
 

 Język WŁOSKI 

Tytuł polski Mine vaganti - O miłości i makaronach 

Rok i tytuł oryginalny 2010 Mine vaganti 

reżyseria: 
Ferzan Ozpetek 

premiera: 30 lipca 2010 (Polska )  13 lutego 2010 (Świat)  

Dystrybutor na Polskę: 
Vivarto                                                                                 (110 min.) 

produkcja: Włochy 

gatunek: Dramat, Komedia, Romans  

Info: 17 nagród 

www: http://www.filmweb.pl/film/Mine+vaganti.+O+mi%C5%82o%C5%9Bci+i+makaronach
-2010-517396#  

 

Opis:  

 

„Nigdy nie pozwól sobie wmówid, kogo masz kochad i kogo nienawidzid. Zawsze ci źle 
doradzą.” – tak mawiała babcia Tommaso, najmłodszego syna właściciela makaronu w Apulli 
we Włoszech, który teraz wraca do domu z Rzymu. Wraca, by stanąd twarzą w twarz ze swoją 
rodziną i w koocu wyznad, kim jest naprawdę. I kogo kocha.   Na Tommaso czeka zacna, chod 
nieco ekstrawagancka familia: babka, która ciągle wspomina swoją nieudaną miłośd, matka 
Stefania, stłamszona przez mieszczaoskie konwenanse i nadmiernie krytyczny wobec swoich 
dzieci ojciec Vincenzo. Ekscentryczna ciotka Luciana, siostra Elena, która buntuje się przeciwko 
roli kury domowej oraz brat Antonio, który wraz z Tommaso ma w przyszłości przejąd rodzinny 
makaronowy interes. Jest także Alba, zawodowo związana z rodziną Cantone. Kiedy Tommaso 
w czasie uroczystej kolacji, będzie chciał oświadczyd, że jest gejem, ubiegnie go brat, który 
wyzna własne sekrety. Vincenzo wyrzuca Antonia z domu, z rodziny i z fabryki, po czym 
doznaje zawału. Tommaso przejmuje rodzinny interes, ale nie ma do niego serca. Brakuje mu 
przyjaciół i życia w Rzymie. Jak jednak mógłby ryzykowad pogorszenie stanu zdrowia ojca? 
Niespodziewana wizyta przyjaciół zagrozi rodzinnym wstydliwym tajemnicom 

 

http://www.filmweb.pl/film/Essential+Killing-2010-556399
http://www.filmweb.pl/person/Jerzy+Skolimowski-304
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=26
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=39
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=42
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=56
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=24
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=26
http://www.filmweb.pl/film/Essential+Killing-2010-556399
http://www.filmweb.pl/film/Mine+vaganti.+O+mi%C5%82o%C5%9Bci+i+makaronach-2010-517396
http://www.filmweb.pl/person/Ferzan+Ozpetek-57140
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=61
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=6
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=13
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=32
http://www.filmweb.pl/film/Mine+vaganti.+O+mi%C5%82o%C5%9Bci+i+makaronach-2010-517396
http://www.filmweb.pl/film/Mine+vaganti.+O+mi%C5%82o%C5%9Bci+i+makaronach-2010-517396


16 KWIETNIA 2011 (SOBOTA) 
18:00 

 

 Język ANGIELSKI 

Tytuł polski Królestwo zwierząt 

Rok i tytuł oryginalny 
2010 Animal Kingdom 

reżyseria: 
David Michôd 

premiera: 10 grudnia 2010 (Polska)  22 stycznia 2010 (Świat)  

Dystrybutor na Polskę: 
Hagi                                                                                     (112 min.) 

produkcja: Australia 

gatunek: Dramat, Kryminał 

Info: 45 nagród 

www: http://www.filmweb.pl/film/Kr%C3%B3lestwo+zwierz%C4%85t-2010-493635#  

 

Opis:  

 

Sprawca napadu Pope Cody ukrywa się, uciekając przed grupą sprzedajnych 
detektywów, chcących go zabić. Jego wspólnik i najlepszy przyjaciel, Barry "Baz" 
Brown, chce skończyć z przestępstwami widząc, że dni dawnej gangsterki już minęły. 
Młodszy brat Pope`a, uzależniony od prędkości, wybuchowy Craig Cody, zarabia na 
handlu nielegalnymi substancjami - w branży, która dla współczesnego świata 
przestępczego jest żyłą złota. Tymczasem najmłodszy z braci Cody - Darren - naiwnie 
szuka drogi w świecie zbrodni. Jedynym świecie, jaki zna jego rodzina. 

 
 

20:15 
 

 Język ARABSKI, HEBRAJSKI 

Tytuł polski Ajami 

Rok i tytuł oryginalny 2009 Ajami 

reżyseria: 
Scandar Copti, Yaron Shani 

premiera: 21 stycznia 2011 (Polska)  22 maja 2009 (Świat)   

Dystrybutor na Polskę: Against Gravity                                                                    (120 min) 

produkcja: Izrael, Niemcy 

gatunek: Dramat 

Info: 16 nagród w tym nominacja do Oscara 2010 

www: http://www.filmweb.pl/film/Ajami-2009-465874  

 

Opis: 

 

Ajami, sąsiedztwo Tel Awiwu -Jafa, w Izraelu. Miejsce zamieszkiwane przez 
wyznawców trzech religii - judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, staje się kolebką 
gangów. Pogrążająca bieda zmusza ludzi do handlu narkotykami oraz 
niebezpiecznych transakcji z mafią. Jednak nie wszystkich stać na "kupno" ochrony 
dla siebie i swojej rodziny. W "Ajami" widzimy pięć historii, które zapewniają o tym, że 
w takim miejscu nie ma sprawiedliwości dla nikogo - ani dla dorosłego muzułmanina 
zakochanego w chrześcijance, ani małego chłopca.  

 

http://www.filmweb.pl/film/Kr%C3%B3lestwo+zwierz%C4%85t-2010-493635
http://www.filmweb.pl/person/David+Mich%C3%B4d-785920
http://www.filmweb.pl/film/Kr%C3%B3lestwo+zwierz%C4%85t-2010-493635
http://www.filmweb.pl/film/Ajami-2009-465874
http://www.filmweb.pl/person/Scandar+Copti-1271827
http://www.filmweb.pl/person/Yaron+Shani-1271828
http://www.againstgravity.pl/
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=64
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=38
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=6
http://www.filmweb.pl/film/Ajami-2009-465874


17 KWIETNIA 2011 (NIEDZIELA) 
18:00 

 

 Język HEBRAJSKI 

Tytuł polski Oczy szeroko otwarte 

Rok i tytuł oryginalny 2009 Einaym Pkuhot 

reżyseria: 
Haim Tabakman 

premiera: 2 lipca 2010 (Polska)  20 maja 2009 (Świat)   

Dystrybutor na Polskę: Against Gravity                                                                   (91 min.) 

produkcja: Francja, Niemcy, Izrael  

gatunek: Dramat 

Info: 6 nagród w tym Cannes, Toronto, Gandawa (Belgia) 

www: http://www.filmweb.pl/film/Oczy+szeroko+otwarte-2009-516131#  

 

Opis: 

 

Aaron prowadzi koszerny sklep mięsny w dzielnicy zamieszkałej przez ultra-
ortodoksyjnych Żydów. Wraz z żoną i czterema synami wiedzie spokojne, pobożne 
życie. Zostaje ono zakłócone pojawieniem się zagubionej duszy – studenta Ezriego, 
który budzi w Aaronie zakazane uczucia. Reżyser bada moralne granice własnej religii 
poprzez dokładne, dojrzałe śledztwo. Umiejętnie uchwycił dwoistość życia w małej 
społeczności, gdzie nie istnieje coś takiego, jak wolna wola. Ludzie mogą się liczyć ze 
sobą nawzajem, ale ich dobroć nie jest bezinteresowna. Powstało uniwersalne 
powściągliwe arcydzieło ukrytych napięć, które są obecne w każdej społeczności. 

 
 

20:15 
 

 Język FRANCUSKI 

Tytuł polski Pogorzelisko  
Rok i tytuł oryginalny 

2010 Incendies 

reżyseria: 
Denis Villeneuve 

premiera: 28 stycznia 2011 (Polska)  4 września 2010 (Świat) 

Dystrybutor na Polskę: 
Hagi                                                                                       (130 min) 

produkcja: Kanada, Francja 

gatunek: Dramat  

Info: 11 nagród w tym nominacja do Oscara 2011 

www: http://www.filmweb.pl/film/Pogorzelisko-2010-512263  

 

Opis:  

 

Podczas odczytywania testamentu matki, bliźnięta Simon i Jeanne dowiadują się po 
raz pierwszy o istnieniu brata oraz że ojciec, wbrew dotychczasowym informacjom, 
wciąż żyje. Jedną z licznych, niepokojących próśb w testamencie matki jest to, by 
bliźniaki odnalazły brata i ojca, by dostarczyć im zapieczętowane listy.  

 

 
 
 

http://www.filmweb.pl/film/Oczy+szeroko+otwarte-2009-516131
http://www.filmweb.pl/person/Haim+Tabakman-1025292
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=16
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=38
http://www.filmweb.pl/search/film?countryIds=64
http://www.filmweb.pl/film/Oczy+szeroko+otwarte-2009-516131
http://www.filmweb.pl/film/Od+pocz%C4%85tku+do+ko%C5%84ca-2009-522708
http://www.filmweb.pl/person/Denis+Villeneuve-57013
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=6
http://www.filmweb.pl/film/Pogorzelisko-2010-512263

