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Karnety i wejściówki do nabycia w ZOKiR oraz przed seansami w kasie kina. 

Cena karnetu: 20 PLN 

Wejściówka: 10 PLN 

 



SUPERMARKET reż. Maciej Żak, Polska 2012 (84 min) 

w.: Marian Dziędziel, Mikołaj Roznerski, Wojciech Zieliński 

 

Thriller, który zaczyna się niczym film obyczajowy. Ostatni dzień roku, tłumy ludzi w supermarkecie i 

wyzwanie dla ochrony. Ochroniarze chcą się wykazać, udowodnić przełożonym, że są górą w walce ze 

złodziejami. Debiutujący w tym zawodzie pracownik ochrony, namierza klienta, który między półkami zjadł 

batonika. Ten banalny incydent uruchomi wkrótce lawinę absurdalnych zdarzeń… 

 

 

WHISKY DLA ANIOŁÓW reż. Ken Loach, Anglia/Francja/Belgia/Włochy 2012 (112 min) 

w.: Paul Brannigan, John Henshaw, William Ruane 

Nagroda Jury na MFF w Cannes’ 2012 

 

Młody wandal, Robbie, dostaje od sędziego szansę na pozostanie na wolności. Zamiast odsiadywać wyrok 

za napaść w więzieniu, chłopak ma odkupić swoją winę pracami społecznymi. Co z tego jednak, kiedy w grupie 

wykonującej użyteczne prace na rzecz społeczeństwa, spotyka podobnych sobie wyrzutków. Wkrótce w ich 

głowach pojawi się pomysł niezwykłego „skoku stulecia”. Bynajmniej nie na bank, a na gorzelnię, gdzie znajduje 

się unikalna i wyjątkowo cenna dla koneserów whisky… 

 

 

MIŁOŚĆ reż. Michael Haneke, Austria/Francja/Niemcy 2012 (127 min) 

w.: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert 

Złota Palma na MFF w Cannes’ 2012, Europejskie Nagrody Filmowe’ 2012 za najlepszy film, 

reżyserię, rolę kobiecą i męską; Cezary’ 2013 za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, rolę kobiecą i 

męską; Złoty Glob’ 2013 za najlepszy film zagraniczny; Oscar’ 2013 za najlepszy film zagraniczny 

 

Najgłośniejszy i najczęściej nagradzany film ubiegłego roku. Wzruszająca opowieść o schyłku życia pary 

starych ludzi. Pogodzonych z upływem czasu i wszystkimi ciemnymi stronami starości. I niezmiennie 

pielęgnującymi swoją miłość, do samego końca. Kiedy Anne ulega atakowi, który ją unieruchamia, ich 

dotychczasowy model życia przestaje istnieć. Ich miłość zostaje poddana najcięższej próbie… 

. 

 

BEJBI BLUES reż. Katarzyna Rosłaniec, Polska 2012 (98 min) 

w.: Magdalena Berus, Nikodem Rozbicki, Danuta Stenka 

 

Siedemnastoletnia Natalia ma dziecko ze swoim rówieśnikiem i generalnie wydaje się zadowolona z życia. 

Sytuacja zaczyna się komplikować, gdy jej matka wyjeżdża za granicę, a Natalia nie ma innego wyjścia niż przejść 

przyspieszony kurs dorosłości. Jej chłopak wprowadza się do niej i wspólnie próbują stworzyć coś na wzór 

rodziny. To nie może się udać, skoro Natalia mentalnie sama jest jeszcze dzieckiem i stawiając na samodzielność z 

miejsca wpada w tarapaty… 

 

 

RAJ: MIŁOŚĆ reż. Ulrich Seidl, Austria/Niemcy/Francja 2012 (120 min) 

w.: Margarete Tiesel, Peter Kazungu, Inge Maux 

 

Pierwsza część trylogii pod wspólnym tytułem „Raj”. Całość traktuje o marzeniach, złudzeniach i 

desperackich próbach poszukiwania szczęścia w konsumpcyjnym społeczeństwie dobrobytu. W pierwszej części, 

nieatrakcyjna kobieta po 50. decyduje się na wyprawę dla amatorów seksturystyki. Na afrykańskiej plaży Teresa i 

inne spragnione erotycznych wrażeń Europejki, mogą kupić sobie chwile przyjemności. Wszak wszystko jest na 

sprzedaż… 
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