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[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
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Anioły i demony (Angels & Demons) 
reż: Ron Howard 
wyst: Tom Hanks, Ayelet Zurer, Ewan McGregor, Stellan Skarsgård, 
David Pasquesi, Cosimo Fusco, Allen Dula 
Robert Langdon, wykładowca na Harvardzie, znawca symboli, zostaje pilnie 
wezwany do położonego koło Genewy centrum badań jądrowych. Jego 
zadaniem jest zidentyfikowanie zagadkowego wzoru wypalonego na ciele 
zamordowanego fizyka. Langdon ze zdumieniem stwierdza, że jest to symbol 
tajemnego bractwa iluminatów - potężnej, aczkolwiek nieistniejącej od 400 lat 
organizacji walczącej z Kościołem, do której należały najświetniejsze umysły 
Europy, jak choćby Galileusz. Jak się okazuje, iluminaci przetrwali w ukryciu 
do czasów współczesnych i panują straszliwą wendettę. 
dramat/kryminał/thriller, USA, dystrybutor: UIP 

 
15.05.2009 
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Sekretne życie pszczół (The Secret Life of Bees) 
reż: Gina Prince-Bythewood 
wyst: Dakota Fanning, Paul Bettany, Hilarie Burton, Queen Latifah 
Początek lat 60-tych XX wieku, małe prowincjonalne miasteczku na południu 
Stanów Zjednoczonych. Po śmierci matki czternastoletnia Lily Owens 
mieszka na farmie z ojcem, który nie potrafi zapewnić jej należytej opieki. 
Wraz z czarnoskórą nianią dziewczynka ucieka z domu i wyrusza w świat, by 
odnaleźć swoje miejsce. 
dramat, USA, dystrybutor: Imperial - Cinepix 

 
15.05.2009 

 
[Przeczytaj 
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Lato Muminków (Muumi ja vaarallinen juhannus) 
reż: Maria Lindberg 
Zwyczajny, spokojny dzień w Dolinie Muminków zostaje nagle przerwany 
przez wybuch wulkanu, który wywołuje powódź. Rodzina Muminków jest 
zmuszona opuścić swoją ukochaną Dolinę Muminków w poszukiwaniu 
ratunku przed wielką wodą. Przedostają się do pływającego domu, który - jak 
się wkrótce okazuje - jest niezwykły. To, tak naprawdę, teatr – wyposażony w 
scenę i całe teatralne zaplecze. Zamieszkuje go tajemnicza wielbicielka 
teatru – Emma. Emma postanawia przyjąć pod swój dach Rodzinę 
Muminków... 
animowany/familijny/przygodowy, Finlandia, Austria, Polska, dystrybutor: 
Kino Świat 

 
15.05.2009 
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Jeszcze nie wieczór 
reż: Jacek Bławut 
wyst: Jan Nowicki, Nina Andrycz, Sonia Bohosiewicz, Ewa 
Krasnodębska 
Grupa zaawansowanych wiekowo pensjonariuszy Domu Aktora Weterana, z 
jego codziennością trywialnych wydarzeń, postanawia wystawić „Fausta” J. 
W. Goethego. Tym pomysłem zaraża ich aktor po przejściach – niespokojny 
duch, który nagle pojawia się w ich spokojnym życiu oraz dwójka młodych. 
obyczajowy, Polska, dystrybutor: Film Polski 



[Zobacz 
galerię] 

 
15.05.2009 
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Z miłości do gwiazd (Mes Stars et moi) 
reż: Laetitia Colombani 
wyst: Kad Merad, Catherine Deneuve, Emmanuelle Beart 
Opowieść o wielkim fanie kina, który nieustannie miesza się w życie swoich 
ulubionych gwiazd kina. Kiedy trzy prześladowane aktorki spotykają się na 
planie wspólnego filmu postawiają zjednoczyć się i wyrównać rachunki. 
komedia, Francja, dystrybutor: Best Film 

 
22.05.2009 
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Hańba (Disgrace) 
reż: Steve Jacobs 
wyst: John Malkovich, Jessica Haines, Eriq Ebouaney, Fiona Press 
Bohaterem jest David Lurie, dwukrotnie rozwiedziony pięćdziesięciodwuletni 
profesor literatury na uniwersytecie w Kapsztadzie, świadomie burzy swój 
święty spokój. Nawiązuje romans z młodziutką studentką i wkrótce potem, 
zaskarżony przez nią, traci pracę i szacunek otoczenia. Wizyta u córki Lucy i 
zmiana trybu życia ujawniają, że nie potrafi znaleźć wspólnego języka z 
innymi. Nie radzi sobie też z poczuciem winy za tragedię, która spotkała 
Lucy. W końcu każde z nich będzie musiało znaleźć własny sposób na to, jak 
żyć z piętnem hańby. 
dramat, Australia, RPA, dystrybutor: Gutek Film 

 
22.05.2009 
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Noc w muzeum 2 (Night at the Museum 2: Escape from the Smithsonian) 
reż: Shawn Levy 
wyst: Ben Stiller, Amy Adams, Owen Wilson, Robin Williams 
Akcja zaczyna się w momencie, gdy nocny strażnik Larry Daley porzuca 
swoje nisko-dochodowe zajęcie i zostaje twórcą produktów reklamowych 
Daley Devices. Wydaje się, że wreszcie zaczęło mu się układać, a jednak 
Larry czuje, że czegoś mu brakuje. Odwiedza Muzeum Historii Naturalnej, 
gdzie przeżył swego czasu niezwykłą przygodę i ze smutkiem odkrywa, że 
eksponaty (które stały się jego przyjaciółmi) mają trafić do magazynów... 
familijny/przygodowy, USA, dystrybutor: Imperial - Cinepix 

 
22.05.2009 
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Władcy wojny (Tau ming chong) 
reż: Peter Chan 
wyst: Jet Li, Andy Lau, Takeshi Kaneshiro 
Generał Ma Xinyi czasie jednej z bitew traci całą swoją armię. Chcąc ujść z 
życiem sam udaje umarłego i ucieka z miejsca walki. Dręczony wyrzutami 
sumienia i chęcią zemsty na wrogu, który zdziesiątkował jego żołnierzy, Ma 
Xinyi przyłącza się do grupy bandytów napadających na konwoje z 
prowiantem i zawiera braterski pakt z dwójką jej przywódców Cao Er-Hu i 
Zhangiem Wenem-Xiangiem. Niedługo potem wszyscy postanawiają porzucić 
bandyckie życie i dołączyć do armii, która walczy o godny los dla siebie i 
swoich rodzin. 
dramat/historyczny/wojenny, Chiny, Hongkong, dystrybutor: Forum Film 

 



22.05.2009 
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Piątek 13-go (Friday the 13th) 
reż: Marcus Nispel 
wyst: Jared Padalecki, Danielle Panabaker, Amanda Righetti, Derek 
Mears 
Grupa młodych ludzi przybywa nad Crystal Lake. Wkrótce spotkają pełnego 
morderczych intencji Jasona Voorhees’a. 
horror, USA, dystrybutor: UIP 

 
22.05.2009 
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Wojna polsko-ruska 
reż: Xawery Żuławski 
wyst: Borys Szyc, Roma Gąsiorowska 
Ekranizacja książki Doroty Masłowskiej "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-
czerwoną". Jest to pierwsza polska powieść dresiarska. W głównej warstwie 
narracyjnej opowiada o przygodach dresiarza Silnego z pięcioma kolejnymi 
dziewczętami. Jednocześnie stanowi nadrealistyczną alegorię polskiej 
tożsamości narodowej w rzeczywistości małego miasta w województwie 
pomorskim 
komediodramat, Polska, dystrybutor: ITI Cinema 

 
29.05.2009 
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Potwory kontra Obcy (Monsters vs. Aliens) 
reż: Bartosz Wierzbięta, Rob Letterman, Conrad Vernon 
Susan Murphy to nowoczesna dziewczyna z Kalifornii, która podczas 
swojego wymarzonego ślubu zostaje uderzona przez….meteor, co powoduje 
że rośnie do niewiarygodnych rozmiarów 49 stóp. Susan trafia do tajnej 
rządowej placówki, w której spotyka inne dziwne stwory odkryte na 
przestrzeni lat. Gdy Ziemia zostaje zaatakowana przez kosmitów, rząd USA, 
nie widząc innego rozwiązania, wysyła grupę dziwolągów do walki z 
najeźdźcą. 
animowany, USA, dystrybutor: UIP 

 
29.05.2009 
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Antychryst (Antichrist) 
reż: Lars von Trier 
wyst: Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg 
Światowej sławy psychiatra i jego młoda żona, badająca historie czarownic w 
średniowieczu, wyjeżdżają do domu na odludziu, by zaszyć się przed 
światem i zmierzyć się ze swoimi najgłębszymi lękami. Zamiast ukojenia 
znajdą tam jednak niszczycielską moc sięgającą początków świata. Będą 
musieli stawić czoła potężnej i przerażającej sile, z której istnienia nie zdawali 
sobie sprawy.  
horror, Dania, Niemcy, Francja, dystrybutor: Gutek Film 

 
29.05.2009 Stan gry (State of Play) 
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reż: Kevin Macdonald 
wyst: Jason Bateman, Rachel McAdams, Russell Crowe, Ben Affleck, 
Helen Mirren 
Film rozpoczyna się morderstwem kochanki pewnego wpływowego polityka. 
W dochodzeniu, które ma doprowadzić do schwytania mordercy, poza 
policjantami, biorą też udział dziennikarze. 
dramat/kryminał/thriller, USA, Wielka Brytania, dystrybutor: UIP 

 
29.05.2009 

 
[Zobacz 
galerię] 

Duchy moich byłych (The Ghosts of Girlfriends Past) 
reż: Mark Waters 
Bohaterem jest Connor, kobieciarz, który przybywa na ślub młodszego brata i 
jego narzeczonej. Podczas uroczystości głównego bohatera nawiedzają 
dawne sympatie, m.in. najlepsza przyjaciółka panny młodej. 
komedia romantyczna, USA, dystrybutor: Warner 

05.06.2009 
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Terminator: Ocalenie (Terminator Salvation) 
reż: McG 
wyst: Christian Bale, Anton Yelchin, Sam Worthington 
Akcja filmu osadzona jest w post-apokaliptycznym 2018 roku. John Connor to 
człowiek, którego przeznaczeniem jest prowadzić opór przeciwko Skynet i 
armii Terminatorów. Ale przyszłość, w którą Connor od początku wierzył, 
zostaje częściowo zmieniona na skutek pojawienia się Marcusa Wrighta, 
obcego, którego ostatnim wspomnieniem jest pobyt w celi śmierci. Connor 
musi teraz zdecydować czy Marcus został przysłany z przyszłość, czy jest 
zbiegiem z przeszłości. Kiedy Skynet przygotowuje ostateczny atak, Connor i 
Marcus rozpoczynają odyseję, która zabiera ich do serca operacji Skynet, 
gdzie odkrywają straszną tajemnicę związaną z możliwością unicestwienia 
rasy ludzkiej. 
fantastycznonaukowy, USA, dystrybutor: UIP 

 
05.06.2009 
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Afonia i pszczoły 
reż: Jan Jakub Kolski 
wyst: Grażyna Błęcka-Kolska, Mariusz Saniternik, Andriej Biełanow 
Afonia od dziecka zajęta dociekaniem kształtu świata. Zbiera miody 
niepodobne do innych miodów, uspokaja pszczele roje. Nie rozstaje się ze 
swoją wojskową kamerą, którą filmuje wszystko, co jej zdaniem na to 
zasługuje. Rafał - kiedyś światowej sławy zapaśnik, ukrywający się pod 
czarną maską. Teraz sparaliżowany po wypadku, całkowicie uzależniony od 
swojej żony Afonii. Wymyślił kilka śmiertelnie niebezpiecznych chwytów 
zapaśniczych, których tajemnicę chce odkryć wielu... Siera, Rosjanin surowej 
męskiej urody, sprawny fizycznie. Oficer Armii Czerwonej, zapaśnik z 
olimpijską przeszłością, bohater wojenny. Podąża śladem tajemnicy Rafała. 
Dla jej zdobycia gotów jest na wszystko. 
obyczajowy, Polska, dystrybutor: Best Film 

 
05.06.2009 Ja cię kocham, a ty z nim (Dan in Real Life) 

reż: Peter Hedges 
wyst: Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook 
Historia pewnego wdowca samotnie wychowującego trzy córki i piszącego 
porady dla rodziców w lokalnej gazecie. Jego surowe zasady moralne 
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wystawione zostaną na próbę, kiedy bez pamięci zakochuje się w 
narzeczonej swojego młodszego brata. 
komediodramat, USA, dystrybutor: Kino Świat 

 
11.06.2009 
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Kac Vegas (The Hangover) 
reż: Todd Phillips 
wyst: Bradley Cooper, Justin Bartha, Heather Graham 
Czterech dobrych kumpli wyrusza na wieczór kawalerski do Las Vegas. 
Następnego ranka dopada ich kac-gigant, przyszły pan młody znika, a 
pozostali nie pamiętają, co się stało. Wyruszając na poszukiwanie kolegi, 
odkrywają, że jeden z nich poślubił striptizerkę, drugi miał doświadczenie 
homoseksualne, a wszystkich czterech ściga lichwiarz – bandyta. 
komedia, USA, dystrybutor: Warner 

 
12.06.2009 
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Genua. Włoskie lato (Genova) 
reż: Michael Winterbottom 
wyst: Colin Firth, Catherine Keener, Hope Davis, Willa Holland, Perla 
Haney-Jardine 
Joe razem z córkami, Kelly i Mary, postanawia rozpocząć nowe życie. Cała 
trójka przeprowadza się do urokliwej, słonecznej Genui. W labiryncie 
tajemniczych uliczek miasta chcą zgubić swoją przeszłość. Młoda i piękna 
Kelly przeżywa pierwsze zauroczenia i oddaje się przygodom w towarzystwie 
oczarowanych nią Włochów. Młodsza Mary próbuje odnaleźć swoje miejsce 
w nowym otoczeniu. Rozpalona włoskim słońcem Genua staje się świadkiem 
nowego początku. 
thriller, Wielka Brytania, dystrybutor: Monolith Plus 

 
12.06.2009 

 
[Zobacz 
galerię] 

Fighting 
reż: Dito Montiel 
wyst: Channing Tatum, Terrence Howard, Luis Guzman, Brian J. White 
Sean Arthur zarabia na życie handlując podrobionym towarem w Nowym 
Jorku. Spotka na swojej drodze weterana walk ulicznych, Harveya Boardena. 
Sean zaczyna uczestniczyć w tajnych walkach ulicznych; często jego 
przeciwnikami sa osoby z kryminalną przeszłością.  
akcja/dramat, USA, dystrybutor: UIP 

 
12.06.2009 

 
[Przeczytaj 

12 rund (12 Rounds) 
reż: Renny Harlin 
wyst: Ashley Scott, John Cenatiempo, Brian J. White, Taylor Cole, Aidan 
Gillen 
Brutalny przestępca porywa dziewczynę policjanta z Nowego Orleanu i 
stawia mu niezwykłe ultimatum: jeśli chce, by odzyskała wolność, musi 
wykonać 12 skomplikowanych zadań... 
akcja, USA, dystrybutor: Imperial - Cinepix 
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19.06.2009 
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Narzeczony mimo woli (The Proposal) 
reż: Anne Fletcher 
wyst: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary Steenburgen, Craig T. 
Nelson 
Pewna szefowa zmusza swojego młodego asystenta do poślubienia jej i w 
ten sposób zapewnia sobie wizę oraz prawo do stałego pobytu w Stanach 
Zjednoczonych. 
komedia romantyczna, USA, dystrybutor: Forum Film 

 
19.06.2009 
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U Pana Boga za miedzą 
reż: Jacek Bromski 
wyst: Agnieszka Kotlarska, Grzegorz Heromiński, Krzysztof Dzierma, 
Andrzej Zaborski, Mieczysław Fiodorow 
Trzeci film po "U Pana Boga za piecem" i "U Pana Boga w ogródku", którego 
bohaterami są mieszkańcy podlaskiej miejscowości Królowy Most. Tym 
razem ich spokój burzy przybycie atrakcyjnej, dojrzałej i samotnej instruktorki, 
której zadaniem jest przeszkolenie miejscowych policjantów w obsłudze 
komputera. Do Królowego Mostu przyjeżdża także, po latach spędzonych w 
Ameryce, Staś Niemotko. Tymczasem burmistrz, komendant i ksiądz żyją 
wyborami na stanowisko tego pierwszego, którego fotel zabiega również inny 
kandydat, miejscowy przedsiębiorca, prawdziwy człowiek sukcesu. 
komedia, Polska, dystrybutor: Vision 

 
19.06.2009 
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Udręczeni (The Haunting in Connecticut) 
reż: Peter Cornwell 
wyst: Elias Koteas, Amanda Crew, Virginia Madsen, Kyle Gallner, Martin 
Donovan 
Głównymi bohaterami opowieści są rodzice, który muszą przeprowadzić się w 
pobliże kliniki, w której leczony jest ich chory na raka nastoletni syn. Wkrótce 
po przeprowadzce do nowego domu okazuje się, że wcześniej znajdowała 
się w nim kostnica, a poza tym dom skrywa także inne mroczne tajemnice. 
Najprawdopodobniej to właśnie one są przyczyną niezwykłych objawów 
choroby ich chłopca, a także innych nadprzyrodzonych zjawisk, których 
doświadcza rodzina. 
horror/thriller, USA, dystrybutor: Best Film 

 
24.06.2009 
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Transformers: Zemsta upadłych (Transformers: Revenge of the Fallen) 
reż: Michael Bay 
wyst: Shia LaBeouf, Megan Fox 
Bitwa o Ziemię zakończyła się, ale bitwa o wszechświat właśnie się 
rozpoczęła. Po powrocie do Cybertronu, Starscream przejmuje dowodzenie 
nad Deceptikonami i decyduje się na powrót na Ziemię z nowymi siłami. 
Autoboty, wierząc, że pokój był możliwy, dowiadują się, że ciało Megatrona 
zostało skradzione z armii Stanów Zjednoczonych przez Skorpinoxa, który 
przywraca go do życia. Teraz Megatron wraca szukając zemsty razem z 
Starscreamem i innymi Decepticonami. Autoboty będą musiały stawić im 
czoła. 
fantastycznonaukowy, USA, dystrybutor: UIP 

 
26.06.2009 Zack i Miri kręcą porno (Zack and Miri Make a Porno) 
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reż: Kevin Smith 
wyst: Seth Rogen, Elizabeth Banks, Jason Mewes 
Zack i Miri, dwoje znających się od lat przyjaciół, wpada w poważne kłopoty 
finansowe. Chcąc szybko zarobić sporą gotówkę postanawiają razem ze 
swoimi znajomymi nakręcić film porno. W czasie prac nad filmem Zack i Miri 
przekonują się, że łączy ich znacznie więcej niż myśleli wcześniej. 
komedia, USA, dystrybutor: Kino Świat 

 
26.06.2009 
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Coco Chanel (Coco avant Chanel) 
reż: Anne Fontaine 
wyst: Audrey Tautou, Alessandro Nivola, Marie Gillain, Emmanuelle 
Devos 
Portret legendarnej ikony mody - Coco Chanel, wizjonerki, rewolucyjnej 
dyktatorki, istnej "diablicy o ludzkich pragnieniach”. To ona pozwoliła 
kobietom nosić krótkie fryzury, sztuczną biżuterię oraz spodnie. Stworzyła 
wzór prostej elegancji z nieśmiertelną małą czarną na czele oraz najbardziej 
uwodzicielski zapach na świecie - Chanel Nr 5.. Szokujące przeżycia 
pozornie chłodnej i żądnej sukcesu kobiety, której najgłębiej skrywaną 
potrzebą okazała się potrzeba prawdziwej miłości.  
biograficzny/dramat, Francja, dystrybutor: SPI 

 
26.06.2009 
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Przebłysk geniuszu (Flash of Genius) 
reż: Marc Abraham 
wyst: Greg Kinnear, Lauren Graham, Alan Alda, Dermot Mulroney 
Bohaterem opowieści jest Robert Kearns, wynalazca regulowanych 
wycieraczek samochodowych, który pół życia spędził na sądzeniu się z fiirmą 
samochodową z Detroit, którą oskarżał o kradzież swojego wynalazku. 
dramat, USA, dystrybutor: Forum Film 

01.07.2009 
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Epoka lodowcowa 3 (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs) 
reż: Carlos Saldanha 
Kontynuacja jednego z największych przebojów kina animowanego ostatnich 
lat, w której poznamy dalsze przygody leniwca Sida, mamuta Manny’ego, 
tygrysa szablozębego o imieniu Diego i Scrata – wiewiórki, która przyczyniła 
się do nadejścia epoki lodowcowej. 
animowany/familijny/przygodowy, USA, dystrybutor: Imperial - Cinepix 

 
10.07.2009 Wrota do piekieł (Drag Me to Hell) 

reż: Sam Raimi 
wyst: Alison Lohman, Justin Long, Lorna Raver, David Paymer 
Opowieść o młodej kobiecie, która została opętana przez diabła. 
horror/thriller, USA, dystrybutor: Best Film 



 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

 
10.07.2009 

 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

Brüno 
reż: Dan Mazer 
wyst: Alice Evans, Trishelle Cannatella, Candice Cunningham 
Bruno to kolejna fikcyjna postać stworzona przez Sachę Barona Cohena. 
Tym razem wciela się on w homoseksualnego reportera z austriackiej 
telewizji interesującej się przede wszystkim modą, gwiazdami show biznesu 
i...homoseksualnością samą w sobie. Zobacz jak Bruno wywraca świat mody 
i sław do góry nogami i zadaje pytania, na które nie ma odpowiedzi. Nikt nie 
jest w stanie mu sprostać! 
komedia, USA, dystrybutor: Monolith 

 
10.07.2009 

 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

Largo Winch 
reż: Jerome Salle 
wyst: Tomer Sisley, Miki Manojlovic, Karel Roden, Kristin Scott Thomas 
Largo Winch to 26-letni buntownik, który przy okazji jest też bilionerem - 
dziedzicem rodzinnego imperium biznesu, jak również czarującym pogromcą 
kobiecych serc. Już wkrótce będzie musiał użyć swych niezwykłych 
umiejętności, aby przeciwstawić się czyhającym na jego fortunę i życie 
wrogom... 
przygodowy/sensacyjny, Francja, dystrybutor: Kino Świat 

 
10.07.2009 

 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

Każdy chce być Włochem (Everybody Wants to Be Italian) 
reż: Jason Todd Ipson 
wyst: Jay Jablonski, Cerina Vincent, John Kapelos 
Załamany z powodu nieudanego związku Jake, spędził niemal dekadę 
starając się odzyskać swoją byłą dziewczynę. Minęło już osiem lat od kiedy 
go opuściła, ale on wciąż nie chce o niej zapomnieć – mimo tego, że ona 
ułożyła już sobie życie – ma męża i trójkę dzieci. Przyjaciele Jake'a mają 
dość tej sytuacji i postanawiają zająć się jego życiem osobistym. Organizują 
mu randkę w ciemno z piękną Włoszką. By mieć szanse u dziewczyny Jake 
postanawia udawać imigranta z Italii. 
komedia romantyczna, USA, dystrybutor: Forum Film 

 
17.07.2009 

 
[Zobacz 

Miss marca (Miss March) 
reż: Zach Cregger, Trevor Moore 
wyst: Zach Cregger, Trevor Moore, Raquel Alessi, Molly Stanton 
Młody człowiek budzi się ze śpiączki, w której po nieszczęśliwym wypadku 
pogrążony był przez cztery lata i przekonuje się, że jego ukochana z liceum 
została gwiazdą ”Playboya”. Zdecydowany na wszystko, by ją odzyskać, 
postanawia zakraść się na jedno z legendarnych przyjęć, organizowanych 
przez założyciela słynnego magazynu dla panów, Hugh Heffnera, w jego 



galerię] sławnej rezydencji.  
komedia, USA, dystrybutor: Imperial - Cinepix 

 
17.07.2009 

 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

Ostatni dom po lewej (The Last House on the Left) 
reż: Dennis Iliadis 
wyst: Monica Potter, Garret Dillahunt, Tony Goldwyn 
Członkowie gangu, którzy porywali, brutalnie zgwałcili i zamordowali dwie 
młode kobiety, ukrywają się w jednym z domków letniskowych. Nie wiedzą, 
że jego właściciele to rodzice jednej z napadniętych dziewcząt. Kiedy para 
odkrywa tożsamość mężczyzn, postanawia wziąć srogi odwet za śmierć 
dziecka. 
horror/thriller, USA, dystrybutor: UIP 

 
24.07.2009 

 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

Harry Potter i Książę Półkrwi (Harry Potter and the Half-Blood Prince) 
reż: David Yates 
wyst: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint 
Po nieudanej próbie przechwycenia przepowiedni Lord Voldemort jest gotów 
uczynić wszystko, by zawładnąć światem czarodziejów. Organizuje tajemny 
zamach na swego przeciwnika, a narzędziem w jego ręku staje się jeden z 
uczniów. Czy jego plan się powiedzie? Tom szósty przygód Harry'ego Pottera 
przynosi cenne informacje o matce Voldemorta, jego dzieciństwie oraz 
początkach kariery młodego Toma Riddle'a, które rzucą nowe światło na 
sylwetkę głównego antagonisty Pottera. Na czym polega sekret 
nadprzyrodzonej mocy Czarnego Pana? Kto będzie nowym nauczycielem 
obrony przed czarną magią? Jaki jest cel tajemniczych i niebezpiecznych 
wypraw Dumbledore'a? Kto będzie wybranką serca Harry'ego? I wreszcie, 
kto jest tytułowym Księciem Półkrwi i jaką misję ma on do spełnienia? 
fantasy/przygodowy, USA, Wielka Brytania, dystrybutor: Warner 

 
24.07.2009 

 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

Radio Łódź (The Boat That Rocked) 
reż: Richard Curtis 
wyst: Bill Nighy, Philip Seymour Hoffman, Emma Thompson, Kenneth 
Branagh, Gemma Arterton 
Lata sześdziesiąte XX wieku. Na pokładzie statku zacumowanego na Morzu 
Północnym, dwóch angielskich DJ-ów prowadzi piracką rozgłośnię radiową. 
komedia, Wielka Brytania, dystrybutor: UIP 

 
24.07.2009 

 
[Zobacz 
galerię] 

Adrenalina 2 - Pod napięciem (Crank 2: High Voltage) 
reż: Mark Neveldine, Brian Taylor 
wyst: Amy Smart, Clifton Collins Jr., Jason Statham 
Bohaterem filmu jest płatny zabójca Chev Chelios, którego serce zostało 
zastąpione mechanizmem elektrycznym, który wymaga regularnego 
doładowywania prądem. 
komedia sensacyjna, USA, dystrybutor: SPI 

 
31.07.2009 Rudo i Cursi (Rudo y Cursi) 

reż: Carlos Cuaron 



 
[Zobacz 
galerię] 

wyst: Gael Garcia Bernal, Diego Luna, Jessica Mas 
Tato i Beto, dwaj bracia wiodący ciężkie życie na meksykańskiej prowincji, 
mają tylko jedno marzenie: zaoszczędzić wystarczająco dużo pieniędzy, aby 
wybudować matce jej wymarzony dom. Jednak los zaplanował dla nich coś 
zupełnie innego. Podczas przyjacielskiego meczu piłki nożnej, najpierw 
jeden, a następnie drugi zostają zauważeni przez uznanego poszukiwacza 
talentów - Batutę, co rodzi rywalizację między braćmi. Nagle, rozpoczynają 
życie gwiazd sportu – sława, bogactwo, szybkie samochody i piękne 
kobiety... ale każdy sen ma swoją ciemną stronę i gdy bracia zaczynają grać 
w przeciwnych drużynach ich rywalizacja przybiera na sile. 
komedia, Meksyk, USA, dystrybutor: Best Film 

 
31.07.2009 

 
[Zobacz 
galerię] 

Kocham cię stary (I Love You, Man) 
reż: John Hamburg 
wyst: Paul Rudd, Rashida Jones, Jason Segel 
Peter Klaven to dobrze sytuowany agent ubezpieczeniowy, który ma wkrótce 
ożenić się z kobietą swych marzeń, Zooey. Jednak zanim to nastapi Peter 
będzie musiał rozwiązać jeden poważny problem. Musi znaleźć świadka, a 
nie ma ani jednego znajomego, który mógłby się tego podjąć. 
komedia, USA, dystrybutor: UIP 

 
31.07.2009 

 

Prawdziwa historia kota w butach (The True Story of Puss'N Boots) 
reż: Jerome Deschamps, Pascal Herold 
Młody młynarz dostaje w spadku dziwnego kota, który nie dość, że mówi, to 
jeszcze chodzi w butach posiadających magiczną moc. Przy pomocy różnych 
sztuczek i z nieodłącznym humorem, kot pomoże swojemu nowemu panu 
zdobyć serce pięknej królewny, której największą życiową pasją jest taniec. 
animowany, Francja, dystrybutor: Kino Świat 

07.08.2009 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

GI Joe: Czas kobry (G.I. Joe: The Rise of Cobra) 
reż: Stephen Sommers 
wyst: Brendan Fraser, Channing Tatum, Sienna Miller, Joseph Gordon-Levitt 
To opowieść o walce członków G.I. Joe /Global Integrated Joint Operating 
Entity z terrorystyczną grupą o nazwie Cobra. Film opowiada też o czasach 
przed uformowania się tej niebezpiecznej organizacji, która chce przejąć 
władzę nad światem. 
akcja, USA, dystrybutor: UIP 

 
07.08.2009 

 
[Przeczytaj 
recenzję] 
[Zobacz 
galerię] 

Spotkanie w Palermo (The Palermo Shooting) 
reż: Wim Wenders 
wyst: Dennis Hopper, Giovanna Mezzogiorno, Milla Jovovich, Campino 
Finn współpracuje z największymi domami mody i najpiękniejszymi 
modelkami. W jego życiu nie brakuje intensywnych wrażeń, luksusu i sławy, 
powoli jednak zaczyna tęsknić za czymś innym. Sesja fotograficzna ze 
spodziewającą się dziecka Milą Jovovich zaprowadzi Finna do Palermo. 
Jednak zamiast odpoczynku spotka tu tajemniczego mężczyznę, którego 
widział już w snach oraz młodą fascynującą kobietę. Oboje sprawią, że 
podróż po obcym mieście stanie się podróżą w głąb siebie, która zmieni życie 
Finna. 
dramat, Niemcy, Włochy, dystrybutor: Gutek Film 

 
07.08.2009 My Sister's Keeper  

reż: Nick Cassavetes 
Sara i Brian wiodą spokojne życie. Idylla zostaje jednak przerwana, gdy 
dociera do nich przerażająca informacja o chorobie córki. Aby ratować życie 



 
[Zobacz 
galerię] 

dziecka, para podejmuje trudną decyzję, która na zawsze zmieni ich życie. 
Dylematy etyczno-moralne zmieniają ich relacje. Prawdziwy koszmar 
zaczyna się jednak, kiedy ich druga córka okrywa prawdę dotyczącą jej 
poczęcia... 
dramat, USA, dystrybutor: Warner 

 
14.08.2009 

 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

Land of the Lost 
reż: Brad Silberling 
wyst: Will Ferrell, Anna Friel, Danny McBride, Jorma Taccone 
Pewna rodzina przenosi się w czasy, kiedy żyły dinozaury i musi sobie z tym 
jakoś poradzić... 
fantastycznonaukowy/przygodowy, USA, dystrybutor: UIP 

 
14.08.2009 

 
[Zobacz 
galerię] 

Ostatnia akcja 
reż: Michał Rogalski 
wyst: Jan Machulski, Alina Janowska 
Byli członkowie "Szarych szeregów" ponownie stają ramię w ramię, aby 
bronić swoich bliskich przed chciwością bezwględnego mecenasa. 
komedia sensacyjna, Polska, dystrybutor: Best Film 

 
14.08.2009 

 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

Załoga G (G-Force) 
reż: Hoyt Yeatman 
Zespół wyszkolonych tajnych agentów - świnek morskich – podejmuje się 
misji dla rządu Stanów Zjednoczonych. Mają powstrzymać pewnego 
multimilionera, które planuje zawładnąć światem za pomocą odpowiednio 
zaprogramowanego sprzętu gospodarstwa domowego. 
akcja/fantasy/przygodowy, USA, dystrybutor: Forum Film 

 
14.08.2009 

 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

Mądrość i seks (Filth and Wisdom) 
reż: Madonna 
wyst: Eugene Hutz, Richard E. Grant 
Opowieść o trójce współlokatorów, którzy chwytają się różnych (zazwyczaj 
ekscentrycznych) zajęć, próbując ułożyć sobie życie w wielkomiejskim 
świecie Londynu. 
komedia, Wielka Brytania, dystrybutor: Syrena Films 

 



14.08.2009 

 
[Zobacz 

zwiastun] 

American Summer 
reż: James B. Rogers 
wyst: Efren Ramirez, Matthew Lillard, Brett Davern, Rachelle Lefevre 
Opowieść o ogrodniku i czyścicielu basenów, którzy przejmują jeden z 
domów w Beverly Hills i stają się miejscowymi alfonsami. 
komedia, USA, dystrybutor: Vision 

 
14.08.2009 

 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

(500) Days of Summer  
reż: Marc Webb 
wyst: Zooey Deschanel, Joseph Gordon-Levitt 
Ta niekonwencjonalna komedia romantyczna opowiada historię Toma, który 
zakochuje się w pięknej, ale niewierzącej w miłość Summer. Para zmaga się 
z typowymi problemami związanymi z zauroczeniem, randkami, seksem i 
rozstaniem, jednak ich historia jest opowiedziana w świeży i oryginalny 
sposób.  
komedia, USA, dystrybutor: Imperial - Cinepix 

 
14.08.2009 

 

Całe życie z wariatami (Shrink) 
reż: Jonas Pate 
Historia człowieka, który próbuje dojść do siebie po niedawnych tragicznych 
wydarzeniach w jego życiu prywatnym. Mężczyzna nieustannie pali 
marihuanę, nie przejmuje się tym jak wygląda i traci wiarę w to, że może 
pomagać swoim pacjentom. 
dramat, USA, dystrybutor: SPI 

 
21.08.2009 

 
[Przeczytaj 
recenzję] 

Ricky 
reż: Francois Ozon 
wyst: Sergi Lopez, Alexandra Lamy 
Katie, jest samotną matką, na co dzień pracującą w fabryce. Pewnego dnia 
na jej drodze staje Paco i zakochują się w sobie niemal od pierwszego 
wejrzenia. Wkrótce potem na świat przychodzi Ricky. I gdy wydaje się, że ich 
szczęściu już nic nie może przeszkodzić, nagle okazuje się, że chłopiec jest 
niezwykłym dzieckiem, a miłość Katie i Paco zostaje wystawiona na próbę…  
dramat, Francja, dystrybutor: Gutek Film 

 
21.08.2009 

 
[Zobacz 
galerię] 

Wrogowie publiczni (Public Enemies) 
reż: Michael Mann 
wyst: Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Channing Tatum 
Opowieść o tym jak amerykański rząd próbował schwytać najsłynniejszych 
amerykańskich gangsterów lat 30. - Johna Dillingera, Baby'ego Face'a 
Nelsona i Pretty Boya Floyda. To właśnie dzięki tym akcjom kierowane 
wówczas przez J. Edgara Hoovera FBI z niezbyt wpływowej agencji stało się 
potężną organizacją o światowej sławie. 
dramat, USA, dystrybutor: UIP 

 
21.08.2009 Garfield: Koty górą (Garfield's Pet Force) 

Zrealizowany w cyfrowej technice 3D animowany film o przygodach 
najsłynniejszego kota świata, który odkrywa w sobie w sobie cechy 
superbohatera i staje do walki z siłami, które dążą do przejęcia władzy nad 
światem. 



 

animowany, USA, dystrybutor: Imperial - Cinepix 

 
28.08.2009 

 
[Zobacz 
galerię] 

The Limits of Control 
reż: Jim Jarmusch 
wyst: Isaach De Bankole, Tilda Swinton, Bill Murray, John Hurt, Gael 
Garcia Bernal 
Historia tajemniczego, wyjętego spod prawa przestępcy, który wybiera się do 
Hiszpanii gdzie ma wykonać swoje najnowsze zadanie. 
USA, dystrybutor: Best Film 

 
28.08.2009 

 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

Metro strachu (The Taking of Pelham 1 2 3) 
reż: Tony Scott 
wyst: Denzel Washington, John Travolta, Gbenga Akinnagbe 
Czworo bandytów porywa pociąg metra. Ich przywódca domaga się okupu. W 
przypadku niespełnienia żądań porywacze grożą zabiciem zakładników. 
Jednak nawet w przypadku otrzymania pieniędzy ucieczka z podziemia 
będzie trudna. 
thriller, USA, Wielka Brytania, dystrybutor: UIP 

 
28.08.2009 

 

Miłość na wybiegu 
reż: Krzysztof Lang 
wyst: Marcin Dorociński, Urszula Grabowska, Karolina Gorczyca 
Historia młodej dziewczyny, która trafia z małej nadmorskiej miejscowości do 
wielkomijeskiego świata mody. Poznaje tam trzydziestoletniego fotografa, 
pragnącego za wszelką cenę wyrwać się z tego środowiska. 
komedia obyczajowa, Polska, dystrybutor: Kino Świat 

 
lato 2009 

 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

Egzorcyzmy Dorothy Mills (Dorothy Mills) 
reż: Agnes Merlet 
wyst: Carice van Houten, Jenn Murray, David Wilmot, Ger Ryan 
Pogrążona w żałobie po śmierci synka, psychiatra Jane Morton, spotyka na 
swojej drodze zawodowej wyjątkowo trudny przypadek. Dorthy Mills, 
piętnastolatka z małej irlandzkiej wyspy, oskarżona zostaje o usiłowanie 
zabójstwa pozostającego pod jej opieką dziecka. Na miejscu zdarzenia 
spotyka żyjącą w ciągłym lęku, nawiedzoną przez widmo przerażającego 
sekretu i wrogą wobec obcych małą społeczność. 
thriller, Irlandia, Francja, dystrybutor: Kino Świat 

 
lato 2009 Hell Ride 

reż: Larry Bishop 
wyst: Larry Bishop, Dennis Hopper, Michael Madsen, Vinnie Jones, Eric 
Balfour 
Głównymi bohaterami filmu są trzej motocykliści o imionach Pistolero, Gent i 
Comanche, którzy mają do załatwienia pewien bardzo niebezpieczny interes. 



 
[Zobacz 
galerię] 

USA, dystrybutor: Kino Świat 

 
lato 2009 

 

De l'autre côté du lit 
reż: Pascale Pouzadoux 
wyst: Sophie Marceau, Dany Boon, Antoine Dulery, Roland Giraud 
Życie po drugiej stronie małżeńskiego łóżka zawsze wydaje się 
przyjemniejsze i łatwiejsze - tak myślą Ariane i Hugo. Aby rozwiązać 
niekończący się konflikt o to, kto ma w życiu „lepiej”, postanawiają zamienić 
się na jakiś czas życiowymi rolami. Prawnik pomaga im zamienić się pracą, 
kontami bankowymi i samochodami… 
komedia, Francja, dystrybutor: Kino Świat 

 
04.09.2009 

 

Wyobraź sobie (Imagine That) 
reż: Karey Kirkpatrick 
wyst: Thomas Haden Church, Eddie Murphy 
Bohaterem opowieści jest odnoszący sukcesy finansista, który nagle traci 
pewność siebie, a jego kariera powoli zaczyna tracić impet. Mężczyzna 
odkrywa, że lekarstwo na swoje problemy znajdzie w wyimaginowanym 
świecie, który stworzyła jego córka. 
komedia, USA, dystrybutor: UIP 

 
04.09.2009 

 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

Brzydka prawda (The Ugly Truth) 
reż: Robert Luketic 
wyst: Gerard Butler, Katherine Heigl, Cheryl Hines 
Stojąca przed romantycznymi wyzwaniami producentka porannego programu 
zostaje wplątana przez swojego szowinistycznego korespondenta, w serię 
oburzających eksperymentów. Mężczyzna chce udowodnić swoje teorie na 
temat związków i pomóc jej odnaleźć miłość. Jego błyskotliwe sztuczki, 
prowadzą jednak do nieoczekiwanych efektów.  
komedia romantyczna, USA, dystrybutor: UIP 

 
04.09.2009 

 
[Zobacz 
galerię] 

Oszukać przeznaczenie 4 - 3D (Final Destination 4) 
reż: David R. Ellis 
wyst: Nick Zano, Shantel VanSanten, Bobby Campo, Haley Webb, Krista 
Allen, Andrew Fiscella 
Nick wraz z grupą przyjaciół wyrusza na tor, aby śledzić weekendowe wyścigi 
samochodowe. Nagle dochodzi do przerażającego wypadku – samochód 
wyścigowy uderza w widownię z prędkością 180 km/h. Rozmiary masakry 
przekraczają wszelkie wyobrażenie – ludzkie ciała rozdarte na strzępy, głowy 
odcinane płonącymi kołami, potężne eksplozje i w końcu katastrofa, kiedy 
cały stadion wali się na głowy tych, którzy przeżyli. Główny bohater, "Nick", 
odkrywa, że była to tylko wizja czegoś, co stanie się za chwilę. W 
najwyższym pośpiechu ucieka ze stadionu, zabierając ze sobą 12 innych 
osób. Lecz śmierć powraca, by dokończyć dzieła – ocaleni giną kolejno w 
najbardziej nieprawdopodobnych wypadkach. 
thriller, USA, dystrybutor: Warner 



 
11.09.2009 

 

Wszystko o Stevenie (All About Steve) 
reż: Phil Traill 
wyst: Sandra Bullock, Thomas Haden Church, Bradley Cooper 
Bohaterką opowieści jest ekscentryczna kobieta, która dochodzi do wniosku, 
że kamerzysta sieci CNN jest miłością jej życia i rusza za nim w pościg po 
całych Stanach Zjednoczonych.  
komedia, USA, dystrybutor: Imperial - Cinepix 

 
11.09.2009 

 
[Zobacz 
galerię] 

Zgorszenie publiczne 
reż: Maciej Prykowski 
wyst: Marian Dziędziel, Dorota Pomykała 
Mieszkańcy osiedla familoków Fytel w Bytomiu-Łagiewnikach żyją w dość 
jednostajnym rytmie, nieco „obok” współczesnej cywilizacji. Ich spokój zostaje 
pewnego dnia zakłócony przez tajemniczego Zgorszeńca, zamaskowanego 
ekshibicjonistę w różowym szlafroku… Pojawienie się tego osobnika 
wywołuje całą serię komiczno-romantycznych zdarzeń, które połączą w 
miłości kilka zagubionych serc.  
komedia romantyczna, Polska, dystrybutor: Best Film 

 
11.09.2009 

 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

Bękarty wojny (Inglourious Basterds) 
reż: Quentin Tarantino 
wyst: Brad Pitt, Eli Roth, Diane Kruger, B.J. Novak, Melanie Laurent 
Grupa żydowsko-amerykańskich zbuntowanych żołnierzy pod dowództwem 
porucznika Aldo Raine'a, postanawia zaprowadzić porządek w okupowanej 
przez nazistów Francji. Ich celem staje się odział Niemców pod dowództwem 
oficera SS, Hansa Landy. 
wojenny, USA, dystrybutor: UIP 

 
18.09.2009 

 

Przybysze z pierwszego piętra (They Came from Upstairs) 
reż: Thor Freudenthal 
wyst: Ashley Tisdale, Robert Hoffman, Doris Roberts, Andy Richter 
Opowieść o grupie dzieci, które muszą bronić swego domu przed inwazją 
przybyszy z kosmosu. 
fantasy/przygodowy, USA, dystrybutor: Imperial - Cinepix 

 
18.09.2009 

 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

Przerwane objęcia (Los Abrazos rotos) 
reż: Pedro Almodovar 
wyst: Penelope Cruz, Lola Duenas 
Akcja "Los abrazos rotos" ma rozgrywać się w latach 90. ubiegłego wieku i 
współcześnie. Almodovar chce nadać mu charakteru i stylu podobnego do "In 
a Lonely Place" Nicholasa Raya oraz "The Bad and the Beautiful" Vincente'a 
Minnellego. Zamierza tu poruszyć tematy przewijające się przez większość 
jego filmów. W wywiadzie udzielonym "Daily Variety" hiszpański mistrz 
zdradził, że będą to: przeznaczenie, tajemnica, wina, nieposkromiona władza, 
odwieczne próby znalezienia ojców dla synów i synów dla ojców. 
dramat, Hiszpania, dystrybutor: Best Film/Gutek Film 

 
18.09.2009 The Year One 

reż: Harold Ramis 
wyst: Jack Black, Michael Cera 



 
[Zobacz 

zwiastun] 

Bohaterami historii będzie dwóch mężczyzn, którzy wychodzą z jaskini i 
odbywają podróż przez starożytny świat. 
komedia/przygodowy, USA, dystrybutor: UIP 

 
18.09.2009 

 
[Zobacz 
galerię] 

The Time Traveler's Wife 
reż: Robert Schwentke 
wyst: Eric Bana, Rachel McAdams, Ron Livingston 
Historia mężczyzny, który potrafi przenosić się w czasie dzięki 
nadprzyrodzonym umiejętnościom. Wszystko po to, by pojawiać się w 
różnych momentach życia swojej ukochanej. 
dramat/fantastycznonaukowy, USA, dystrybutor: Warner 

 
25.09.2009 

 
[Przeczytaj 
recenzję] 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

Che - Guerrilla (Guerrilla) 
reż: Steven Soderbergh 
wyst: Benicio Del Toro, Javier Bardem, Benjamin Bratt, Julia Ormond, 
Franka Potente 
Po kubańskiej rewolcie Che jest u szczytu sławy i możliwości. Historia 
boliwijskiej kampanii to opowieść o wytrwałości, poświęceniu i idealizmie, o 
powstaniu, które szybko upada, doprowadzając do śmierci Che. Dzięki tej 
historii dowiadujemy się, jak to się stało, że Che do dziś pozostaje ikoną, 
symbolem męstwa i idealizmu na całym świecie. 
dramat, USA, dystrybutor: SPInka 

 
25.09.2009 

 
[Zobacz 
galerię] 

Funny People 
reż: Judd Apatow 
wyst: Adam Sandler, Seth Rogen, Leslie Mann 
George jest odnoszącym sukcesy komikiem, który dowiaduje się że jest 
śmiertelnie chory i pozostał mu rok życia. Ira stawia dopiero pierwsze kroki na 
scenie. Pewnej nocy obaj panowie występują w tym samym klubie. George 
dostrzega talent początkującego komika i zatrudnia go jako swojego 
asystenta. Wkrótce mężczyźni zaprzyjaźniają się.  
dramat/komedia, USA, dystrybutor: UIP 

 
25.09.2009 

 

Mniejsze zło 
reż: Janusz Morgenstern 
wyst: Lesław Żurek, Janusz Gajos, Wojciech Pszoniak, Magdalena 
Cielecka, Tamara Arciuch, Borys Szyc 
Film na podstawie powieści Janusza Andermana "Cały czas". Głównym 
bohaterem jest pisarz, karierowicz-oportunista, tłem historii - polskie dzieje 
najnowsze, od PRL-u do dnia dzisiejszego.  
obyczajowy, Polska, dystrybutor: Vision 

 
25.09.2009 Horsemen - jeźdźcy apokalipsy (The Horsemen) 

reż: Jonas Akerlund 
wyst: Dennis Quaid, Ziyi Zhang, Lou Pucci, Clifton Jr., Patrick Fugit 



 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

Bohater będzie musiał stawić czoła mordercy, który wydaje się podążać 
biblijną drogą Czterech Jeźdźców Apokalipsy: Wojny, Głodu, Zarazy i 
Śmierci. 
dramat/horror/thriller, USA, dystrybutor: Best Film 

 
25.09.2009 

 

Klopsiki oraz inne zjawiska pogodowe (Cloudy with a Chance of Meatballs) 
reż: Philippe Lord, Chris Miller 
Akcja dzieje się w małym miasteczku Chewandswallow, gdzie spadający z 
nieba deszcz przybiera formę soku lub zupy, śnieg jest pysznym 
ziemniaczanym puree albo spaghetti, a grad to smacznie wysmażone 
hamburgery. Mieszkańcy Chewandswallow bardzo chwalą sobie ten sposób 
zaopatrywania w żywność, aż do momentu, w którym pewien naukowiec, 
próbując rozwiązać problem światowego głodu, sprawia, że potrawy 
zaczynają spadać z nieba w ogromnych ilościach. 
animowany/familijny, USA, dystrybutor: UIP 

 
25.09.2009 

 
[Zobacz 
galerię] 

Sierota (Orphan) 
reż: Jaume Collet-Serra 
wyst: Isabelle Fuhrman, Jimmy Bennett, Lorry Ayers 
Młode małżeństwo przeżywa dramat po stracie nienarodzonego dziecka. 
Chcąc przywrócić życiu namiastkę normalności, decydują się na adopcję. W 
pobliskim sierocińcu zaprzyjaźniają się z dziewięcioletnią Ester. Jej 
pojawienie się daje początek niecodziennym zdarzeniom. Kate odkrywa 
niebezpieczeństwo i usiłuje zwrócić na nie uwagę innym. Niestety jej 
ostrzeżenia zostają wysłuchane w momencie, gdy dla wszystkich jest już za 
późno… Dziewięcioletnia Esther zmienia życie Kate i Johna w koszmar. 
dramat/horror, USA, dystrybutor: Warner 

 
25.09.2009 

 
[Zobacz 

zwiastun] 
[Zobacz 
galerię] 

Surrogates 
reż: Jonathan Mostow 
wyst: Bruce Willis, Rosamund Pike, Radha Mitchell, Ving Rhames 
Akcja “The Surrogates" rozgrywa się w świecie przyszłości, gdzie ludzie żyją 
w całkowitej izolacji, a jedyny kontakt między nimi następuje za pomocą 
robotów, które są lepszymi wersjami ich samych. Willis gra tu rolę policjanta, 
którego elektroniczny zastępca pracuje w wydziale zabójstw. Pewnego dnia 
mężczyzna zostaje zmuszony jednak do dość ryzykownego wyjścia z domu. 
Nie ma jednak innej możliwości, bo tylko on sam jest w stanie zapobiec 
niebezpiecznemu spiskowi. 
thriller fantastyczno-naukowy, USA, dystrybutor: Forum Film 

 


