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KATEGORIA 4+

„Pettson i Findus – Najlepsza Gwiazdka”, reż. A. Samadi Sahadi, Niemcy 2016, 82 min,
dubbing
Stary Pettson i Findus – kot o duszy krnąbrnego dziecka, przygotowują się do gwiazdki. Jest
tyle do zrobienia! Trzeba znaleźć choinkę, wysprzątać, przygotować świąteczne potrawy i
zrobić wiele innych poważnych rzeczy! Przygotowania nie należą do najłatwiejszych. Za
oknem szaleje śnieżyca, a Pettson upiera się, że nie potrzebuje pomocy sąsiadów. Findusowi
marzą się święta z przyjaciółmi, ale Pettson wstydzi się zaprosić innych na wigilijną kolację.
Rezolutny kot bierze sprawy w swoje łapki. Aktorska ekranizacja przygód bohaterów
doskonale znanych ze szwedzkiej serii książek ilustrowanych autorstwa Svena Nordqvista.
Pokaz: 27.01
„Hokus Pokus, Albercie Albertsonie”, reż. Torill Kove, Norwegia 2013, 72 min, dubbing
Opowieść o dorastaniu, odpowiedzialności, magii i o tym, że marzenia się spełniają w
najmniej oczekiwany sposób. Chłopiec marzy o posiadaniu psa, ale jego tata uważa, że jest na
to zdecydowanie za wcześnie. Albert jest przekonany, że do spełnienia marzenia można użyć
magicznych sztuczek, w których świat wprowadza go zaprzyjaźniony magik. Okazuje się
jednak, że to nie takie łatwe, jak by się mogło wydawać.
Pokaz: 29.01
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„Basia”, reż. Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz (Grupa Smacznego), Polska 2017,
50 min, dubbing
Basia to wyjątkowo rezolutna 5-latka, dobrze znana wielbicielom książek Zofii Staneckiej i
Marianny Oklejak. Każdy odcinek uczy dzieci czegoś o dorosłych, ale i dorosłych czegoś o
dzieciach. Serial zabiera nas do radosnego świata dziewczynki, która codziennie uczy się
czegoś nowego. Twórcy zachowali styl rysunków i poczucie humoru charakterystyczne dla
książek o Basi.
Pokazy: 26.01, 29.01, 7.02
„Kacper i Emma na Safari”, reż. A. L. Næss, Norwegia 2015, 75 min, lektor
Czwarta część znanej i lubianej serii przygód Kacpra i Emmy od stycznia w kinach! Tym
razem para przedszkolaków jedzie do Afryki!
Najlepsi przyjaciele, Kacper i Emma, i ich pluszowi towarzysze – Leo i Pani Królik –
spędzają wakacje w Afryce. Mama Emmy pomaga przyjaciółce w klinice dla zwierząt.
Wiecie, ile tam można spotkać dzikich zwierząt? Może będą strusie, albo żyrafy, albo… kto
tam jest? Gdy przyjaciele ruszają z nowopoznaną koleżanką, Tiri i jej pluszowym Żółwiem na
safari, wpadają na trop uprowadzonego lwiątka. Chcąc mu pomóc, przywożą je do kliniki.
Tylko że zwierzątko czuje się coraz gorzej – smutnieje z każdą chwilą i nie chce jeść. Nic nie
pomaga. Gdy Emma odkrywa, że młody lew tęskni za swoją mamą, całą drużyną ruszają na
jej poszukiwania. Czy im się uda?
Pokaz: 31.01

„Kacper i Emma – zimowe wakacje”, reż. A. L. Næss, Norwegia 2014, 73 min, dubbing
Kacper i Emma, a wraz z nimi Leo i Pani Królik, spędzają ferie zimowe u dziadka
dziewczynki. Wyjazd z domu oznacza tęsknotę za rodzicami i oswojenie się z nowym
miejscem, ale bohaterowie przełamują początkowe obawy. Ferie okazują się wspaniałym
czasem na naukę jazdy na nartach i zabawy w wybudowanym specjalnie dla nich igloo.
Wszystko się zmienia, gdy pojawia się Peter, który ma wiele talentów i bardzo imponuje
Emmie. Kacper próbuje podjąć rywalizację. Czy to dobra droga, by zaimponować
przyjaciółce?
Pokazy: 1.02, 9.02

„Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele”, reż. A. L. Næss, Norwegia 2013, 74 min,
dubbing
Kacper właśnie przeprowadził się z rodziną do nowego domu i pełen obaw czeka na początek
nauki w przedszkolu. Pierwszą osobą, którą tam poznaje, jest Emma, która niedługo będzie
świętować swoje piąte urodziny. Kacper i Emma oraz ich pluszowi towarzysze – Leo i Pani
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Królik – spędzają ze sobą każdą wolną chwilę, a dzięki wspólnym przygodom dowiadują się,
czym jest przyjaźń. Kacper i Emma to przeplatana piosenkami i animowanymi fragmentami
opowieść o przyjaźni, ale i o trudnościach związanych z życiem pięciolatków.
Pokaz: 5.02

„Zimowe przygody Joy i Jill”, reż. Saara Cantell, Finlandia 2015, 81 min, dubbing
Mały czy duży – każdy potrzebuje domu. Niestety dom państwa Malutkich został zniszczony.
Jill i Joy wiedzą, jak im pomóc. Do czasu aż znajdą nowe mieszkanie, mogą rozgościć się w
domku dla lalek.
Święta coraz bliżej. Jill i Joy goszczą u siebie państwa Malutkich. Najmniejsza rodzina na
świecie straciła dom przez dużych. Dziewczynki oferują im pobyt w domku dla lalek.
Przynajmniej do przyjazdu pani Róży. Tak, tej samej, która kiedyś zaprojektowała dom dla
dziewczynek. Ona na pewno zaradzi coś na kłopoty mieszkaniowe Malutkich. Jednak w
oczekiwaniu na świąteczną wizytę pani Róży Malutcy mają kolejne kłopoty. I znów przez
dużych! Sąsiadka dziewczynek – Adela – chce ich złapać i sprzedać do gabinetu osobliwości.
Czy Jill i Joy staną w obronie nowych przyjaciół?
Pokaz: 2.02

„Wielka wyprawa Molly”, reż. : M. Bruhn, M. Ekblad, T. Sieger, Niemcy 2016, 70 min,
dubbing
„Wielka wyprawa Molly” to pierwszy pełnometrażowy film o przygodach rodziny państwa
Potworów – Mamy, Taty i małej Molly, i jej przyjaciela, Edisona – bohaterach animowanego
serialu o tym samym tytule. Molly już wkrótce przestanie być jedynaczką. Nie będzie jakąś
tam starszą siostrą – będzie najlepszą starszą siostrą na świecie. Zrobiła już nawet dla brata
czapkę, żeby był mu ciepło, gdy już się wykluje. Rodzice Molly, państwo Potworowie,
wyruszają w podróż na odległą wyspę, na której przychodzą na świat wszyscy członkowie
klanu potworów. Tata ma przed sobą jeszcze trochę wysiadywania. O nie! Zapomnieli o
czapce! Molly i jej nakręcany zabawkowy przyjaciel, Edison, wyruszają na wielką wyprawę –
przed nimi wiele wspaniałych przygód i ogromne wyzwania.
Pokaz: 8.02
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KATEGORIA 6+

„Kapitan Morten i Królowa Pająków”, reż. K. Jancis, H. Nicholson, R. Unt, Belgia 2018,
79 min, dubbing
10-letni Morten Viks pragnie być taki sam jak jego tata. Buduje model statku i marzy o
dalekiej, morskiej wyprawie. Niespodziewanie kurczy się do rozmiaru owada i staje się
kapitanem swojej łodzi. Jednak żeglowanie to nie taka prosta sprawa…
Domek na drzewie tuż nad brzegiem morza, to tu Morten spędza wolny czas pisząc listy do
ojca i chowając się przed surową ciotką Annabelle. Chłopiec pragnie wybrać się w podróż,
przeżywać przygody, odkrywać nieznane lądy. Pewnego dnia do portowego miasta przybywa
zwariowany magik i obsypuje tajemniczym proszkiem Mortena,. Bohater zmniejsza się i
przenosi na pokład statku-zabawki. Nie jest jednak jedynym członkiem załogi, czeka go
spotkanie z Królową Pająków i jej świtą. Jakim kapitanem okaże się chłopiec? Morten będzie
musiał wykazać się nie lada odwagą, by znaleźć sposób na uratowanie statku przed
zatonięciem i odkryć drogę powrotu do prawdziwego świata. Kapitan Morten i Królowa
Pająków to zaskakująca animacja o potędze nieograniczonej dziecięcej wyobraźni
Pokazy: 26.01, 31.01

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Sekret rodziny Von Broms, reż. P. Klänge, W.
Söderlund, Szwecja 2013, 80 min, lektor
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Lasse i Maja, młodzi detektywi z Valleby, rozpoczynają kolejne śledztwo. Spróbują
dowiedzieć się, co może kryć w sobie tajemnicza szkatułka, pamiątka rodziny von Broms.
Pewnego dnia nie tylko tajemnicza szkatuła znika, ale też zaczynają ginąć rodowe pierścienie
rodziny von Broms. Jak Lasse i Maja poradzą sobie z tą zagadką? Kto zabrał pamiątkę i czy
uda się ją otworzyć?
Pokazy: 27.01, 30.01

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Cienie nad Valleby, reż. P. Klänge, W.
Söderlund, Szwecja 2014, 80 min, lektor
Lasse i Maja spróbują pomóc swemu przyjacielowi policjantowi, rozwiązując zagadkę
kryminalną. Sprawa z każdą chwilą staje się trudniejsza i bardziej niebezpieczna. Jak
zakończy się próba schwytania Cienia Sztuki? Jedno jest pewne – nic nie jest takie, jakie się
wydaje. Młodzi detektywi muszą wykorzystać swój spryt i umiejętność logicznego łączenia
drobnych faktów oraz przechytrzyć nieuczciwych dorosłych.
Pokazy: 3.02, 6.02

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra, reż. P. Klänge, W. Söderlund,
Szwecja 2015, 80 min, dubbing
W Valleby trwają gorączkowe przygotowania do ślubu dwojga właścicieli miejscowej
kawiarni – Dina i Sary. Lasse i Maja pomagają swoim przyjaciołom z kawiarni w
przygotowaniach do uroczystości. Kiedy jednak do Valleby przybywają krewni pary młodej,
okazuje się, że należą do zwalczających się nawzajem sycylijskich mafii. Na dodatek z sejfu
ginie drogocenny klejnot jednej z rodzin. Czy Lassemu i Mai uda się zapobiec wojnie mafii w
Valleby oraz doprowadzić do ślubu Sary i Dina?
Pokazy: 8.02, 10.02

„Dzieci z Bullerbyn”, reż. Lasse Hallström, Szwecja 1986, 91 min, lektor
Bullerbyn to maleńka wioska w Szwecji składająca się tylko z trzech zagród. Mieszka tam
sześcioro dzieci, które dzięki swojej pomysłowości przeżywają na co dzień niesamowite
przygody i nigdy się nie nudzą. Każde z nich ma głowę pełną niezwykłych pomysłów na to,
jak spędzić wakacje w Bullerbyn – najmniejszej i najsłynniejszej wiosce na świecie. Film jest
ekranizacją powieści A. Lindgren o tym samym tytule.
Pokaz: 28.01

„Nowe przygody Dzieci z Bullerbyn”, reż. Lasse Hallström, Szwecja 1987, 95 min, lektor
Kolejne przygody mieszkańców Zagrody Północnej, Środkowej i Południowej. Po wakacjach
Lisa, Britta, Anna, Olle, Lasse i Bosse wracają do szkoły. Wielkimi krokami zbliża się zima i
święta, które w Bullerbyn zawsze są wyjątkowe i warto czekać na nie cały rok. Jak będzie
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wyglądało oczekiwanie na zimę? Jakie wspaniałe przygody spotkają małych bohaterów tym
razem?
Pokaz: 4.02

„Mirai” (PREMIERA), reż. M.Hosoda, Japonia 2018, 100 min, dubbing
Rozpieszczonego Kuna czekają wielkie zmiany: w jego rodzinie pojawia się młodsza
siostrzyczka, na której koncentruje się uwaga rodziców. Niedługo potem chłopiec odkrywa
tajemniczy ogród, w którym przenosi się w czasie i spotyka starszą wersję Mirai.
Pojawienie się młodszego rodzeństwa wywraca do góry nogami życie Kuna, który nie kryje
swojej zazdrości i wściekłości. Niespodziewanie odkrywa, że ogród obok domu umożliwia
podróże w czasie i spotkania z krewnymi z przeszłości lub przyszłości. Pozwala to chłopcu na
niezwykłą przygodę, w czasie której Kun lepiej poznaje dzieje własnej rodziny. Obserwuje
dziadka, którego pasją były motocykle, mamę, która – zupełnie tak jak on – wcale nie
sprzątała po sobie zabawek oraz swoją nastoletnią siostrę. Dzięki temu powoli uczy się
empatii, równowagi oraz wrażliwości na innych. Mirai to ujmujące anime, udowadniające siłę
rodzinnego ciepła i ogromną rolę bliskich relacji, których budowanie wymaga ciągłej pracy
nad sobą.
Pokazy: 1.02, 2.02, 5.02, 9.02

„Superagentka”, reż. Karla von Bengtson, Dania 2017, 77 min, dubbing
Duńska animacja o 10-letniej Agathe-Christine to kino detektywistyczne dla młodych widzów
w najlepszym wydaniu.
Gdy dziewczynka przeprowadza się z rodziną do nowego miasta, natychmiast zakłada biuro
detektywistyczne, a w lokalnym sklepiku dostaje pierwsze prawdziwe zlecenie. Ma siedem
dni na rozwiązanie zagadki drobnych kradzieży. Nowe zadanie będzie doskonałą okazją do
zdobycia prawdziwego przyjaciela.
Pokaz: 30.01
„Amazonia. Przygoda Małpki Sai”, reż. Thierry Ragobert, Francja, Brazylia, 2013, 85
min, brak dialogów
Nieprzygotowana do życia wśród dzikiej natury i zdana wyłącznie na siebie zmierzy się z
wyzwaniami, które przygotowała dla niej przyroda: będzie musiała nauczyć się żyć wśród
innych zwierząt, zdobywać pożywienie, unikać niebezpieczeństw. Sai odkryje bogaty świat, o
którym nie miała pojęcia, a gdy z czasem znajdzie przyjaciół pośród innych małpek, ten
odsłoni swą przyjazną stronę.
Zrealizowana w tradycji "Mikrokosmosu" i "Makrokosmosu" w 3D w autentycznej scenerii
amazońskiego lasu deszczowego, bez użycia efektów specjalnych, za to z lokalną fauną (od
papug, motyli i rzecznych delfinów, po krokodyle i panterę), "Amazonia" to piękna i
fascynująca wyprawa w głąb największej dżungli na Ziemi, pełnej naturalnych cudów i
harmonii.
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Pokazy: 31.01, 10.02

„Małpia afera”, reż. Johan Nijenhuis, Holandia 2015, 87 min, lektor
Wim marzy o tym, by chodzić do szkoły. Niestety mieszka w sierocińcu i pracuje w fabryce.
Postanawia jednak spełnić swoje marzenie i wyrusza w nieznane. Na szczęście nie sam, a…
w małpim towarzystwie.
Ciekawy świata Wim mieszka w sierocińcu, ma 10 lat i od dawna powinien chodzić do
szkoły. Okrutna właścicielka domu sierot zmusza podopiecznych do pracy w fabryce.
Rezolutny chłopiec podejmuje odważny krok i ucieka. Towarzyszy mu nietypowy przyjaciel
– mała małpka, która dzięki figlom i sztuczkom rozwesela chłopca. Wim podczas ucieczki
poznaje rówieśniczkę Jet i ukrywa się w gospodarstwie jej rodziców. Tak rozpoczyna się
emocjonująca przygoda, pełna zwrotów akcji i nowych przyjaźni. Czy chłopcu uda się
umknąć przed budzącą strach właścicielką sierocińca i odmienić swój los?
Pokaz: 4.02

„Villads”, reż. Frederik Meldal Nørgaard, Dania 2017, 76 min, lektor
Villads! Villads? Villads?! 6-letni bohater co chwilę słyszy swoje imię. Rodzice wciąż czegoś
od niego chcą. Ustalają zasady i przerywają zabawę w najlepszym momencie. Czy tak będzie
też w szkole?
Dorośli i ich zasady! Nie zawsze da się je wszystkie zapamiętać, a co dopiero zrozumieć. I
chociaż Villads bardzo się stara, nie zawsze udaje mu się ich przestrzegać. To przecież nie
jego wina, że dookoła jest tyle rzeczy do zrobienia. I każda jest dużo bardziej intrygująca od
siedzenia w szkolnej ławce. A to, dlaczego trzeba siedzieć, kiedy można robić coś
ciekawszego, nie zostało wcale wyjaśnione. Czy pierwsza klasa może być w ogóle fajna? Czy
szkoła da się lubić? Aby tak było, postarać się musi nie tylko Villads, ale i poważni dorośli.
Pokaz: 6.02

„Nils Paluszek”, reż. Staffan Götestam, Szwecja 1990, 72 min, lektor
Pięcioletni Bertil nudzi się, gdy jego rodzice są w pracy. Pewnego dnia poznaje Nilsa
Paluszka, skrzata, który potrzebuje pomocy w walce z wielkimi szczurami. Bertil za sprawą
magii zostaje zmniejszony do rozmiarów Nilsa. Z tej perspektywy świat wygląda zupełnie
inaczej i nie ma już mowy o nudzie.
Pokaz: 7.02
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KATEGORIA 8+

„Wojna na deski”, reż. Margien Rogaar, Holandia 2014, 87 min, lektor
Zbliżają się wakacje. Ziggy i Bas jak co roku biorą udział w letnim obozie i konkursie na
budowę najwyższej drewnianej fortecy. Seria nieporozumień doprowadza jednak do sporu
między chłopcami. Najlepsi przyjaciele staną się przeciwnikami, a walka toczyć się będzie o
znacznie więcej niż tylko o najwyższą obozową konstrukcję. Reżyser umiejętnie pogłębia
problem, ukazując, jak wiele czynników składa się na zaistnienie sporu. Widz ma jednak
nadzieję, że dla chłopców wygrana to nie wszystko i że dużo ważniejsza jest przyjaźń.
Pokaz: 29.01
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KATEGORIA 9+

„Storm. Opowieść o odwadze”, reż. Dennis Bots, Holandia 2017, 100 min, dubbing
Średniowieczne miasteczko, w którym żyje 12-letni Storm, ma wiele tajemnic. Jedną z nich
jest list, o którym wciąż szepczą dorośli. Chłopiec chce dowiedzieć się więcej. Ciekawość
popchnie go w stronę wielkiej przygody.
12-letni Storm pomaga tacie w drukarni. Pewnego dnia drukarz zostaje pojmany przez
Inkwizycję. Chłopiec podejrzewa, że to z powodu tajemniczego listu. W ostatniej chwili udaje
mu się uciec i zabrać ze sobą matrycę, która sprowadziła na ojca kłopoty. Podczas ucieczki
Storm spotyka ukrywającą się w podziemiach Marieke, z którą wyrusza na ratunek
aresztowanemu drukarzowi. Żadne z nich nie spodziewa się jeszcze, że druk może mieć moc
kruszącą mury, a ich przypadkowe spotkanie wpłynie na całe ich życie.
„Storm. Opowieść o odwadze” to historia osadzona w realiach XVI wieku, w momencie
ogłoszenia tez Marcina Lutra i rozłamu w kościele katolickim. Film reżysera nagrodzonych
na Kinie Dzieci „Sekretów wojny”.
Pokaz: 28.01

„Syn Winnetou”, reż. A. Erkau, Niemcy 2015, 90 min, lektor
Max może nie wygląda – jest dość niski, pulchny, ma blond włosy i bardzo bladą cerę – ale
duchowo od najmłodszych lat jest stuprocentowym Indianinem. W końcu w dniu jego
narodzin ojciec zawiesił mu na szyi pióro orła. Przed nim niesamowita okazja, żeby pokazać
światu swoją indiańską stronę – rozpoczął się casting do roli syna Winnetou. Trening będzie
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prawdziwym wyzwaniem – pod okiem przyjaciela z obozu dla młodych Indian, Mortena,
Max będzie szkolił się w jeździe konnej, łapaniu na lasso i chodzeniu po rozgrzanych
węglach. A jeszcze trzeba zapamiętać rolę. I jeszcze przypomnieć tacie, co to znaczy być
prawdziwym Indianinem i sprawić, że rodzice znowu będą razem, tym razem na zawsze. Nie
będzie łatwo, ale dumni Indianie nigdy się nie poddają. Howgh!
Pokaz: 5.02

„Na linii wzroku”, reż. Joachim Dollhopf, Evi Goldbrunner, Niemcy 2015, 98 min,
lektor
Michi ma 11 lat i nigdy nie poznał swojego taty. Wszystko zmienia niewysłany list.
Odnaleziony ojciec okaże się zupełnie inny niż wyobrażał go sobie chłopiec. Tak zaczyna się
familijna przygoda.
Michi mieszka w domu dziecka, gdzie na co dzień zmaga się z docinkami ze strony kolegów.
Pewnego dnia natrafia na list mamy, którego adresatem jest jego ojciec. Listu nigdy nie
wysłała, więc Michi postanawia sam odnaleźć tatę. Tom okazuje się zupełnie inny, niż
chłopiec mógł się spodziewać – jest osobą niskiego wzrostu. Michi początkowo wstydzi się
wyglądu ojca i nie chce go znać. Kolejne złośliwości kolegów sprawiają, że ucieka z
sierocińca i trafia do mieszkania ojca.
Wkrótce obaj odkryją, że mają ze sobą więcej wspólnego, niż przypuszczali, i mimo trudów
mogą być prawdziwą rodziną.
Pokaz: 7.02

