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Zigzag Kid

Reżyseria: Vincent Bal 

Produkcja: Holandia 2012

Czas trwania: 95 minut

Nono wychowuje się z ojcem i jego partnerką 
Gaby. Mamy nigdy nie znał. Jego tata jest 

detektywem i od zawsze trenuje Nona w tym 
fachu. Na dwa dni przed 13 urodzinami, czyli bar 

micwą, symbolicznym wejściem w dorosłość, 
Nono dostaje specjalną misję.

Czeka go rozwiązanie ciągu zagadek, a historia 
jego mamy okazuje się bardziej zagmatwana, niż 
ktokolwiek mógłby przypuszczać. Bardzo ważne 
w tym lmie przygodowym jest rozbudowane tło 

psychologiczne. Za pomocą historii pełnej 
nieoczekiwanych zwrotów akcji opowiada on o 

problemie tożsamości, szukaniu swoich korzeni i 
potrzebie poznania przeszłości.
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Dzika Afryka

Reżyseria:  Mark Brownlow

Produkcja: Wielka Brytania 2017 

Czas trwania: 43 minuty

To jeden z najbardziej ambitnych lmów 
przyrodniczych 3D, jakie kiedykolwiek zagościły na 
dużym ekranie. Dzika Afryka powstała przy użyciu 

najnowocześniejszej technologii 3D, by móc przenieść 
małych widzów prosto do dzikiego serca Afryki i 
pozwolić im przeżyć swoje własne spektakularne 

safari. Podczas podróży przez magiczne królestwo 
Afryki zanurzymy się w świecie wspaniałych miejsc i 

niesamowitych zwierząt oraz odkryjemy ich 
fascynujące sekrety. Dowiemy się, jak jeziora 

wulkaniczne wpływają na to, że tysiące amingów 
zmienia swój kolor na czerwony, dlaczego upał lejący 

się na suche wydmy pustyni Namib zmusza 
jaszczurki do tańca i dlaczego na równiku pada śnieg. 

To przygoda, podczas której uwierzysz, że 
prawdziwy świat jest o wiele bardziej nadzwyczajny 

i inspirujący niż kcja.
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Reżyseria:  Mark Brownlow

Produkcja: Wielka Brytania 2017 

Czas trwania: 43 minuty

Pierwszy lm BBC Earth na wielkim ekranie! 
Mali giganci 3D, to produkcja, która 

przeniesie widzów w zadziwiający świat 
miniaturowych bohaterów pokazując, że im 

ktoś jest mniejszy, tym większe są jego 
przygody. Ten fascynujący lm ukazuje, jak 

wielką odwagą i „supermocami” muszą 
wykazać się małe stworzenia, by wygrać w 

tytanicznej walce o przetrwanie. 

Mali giganci 
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Nazywam się 
Cukinia

Reżyseria:  Claude Barras

Produkcja: Francja, Szwajcaria 2016

Czas trwania: 66 minut

Cukinia to nieśmiały, ale dzielny chłopiec. Traa 
do domu dziecka, a ma tylko 10 lat. Bardzo 

tęskni za mamą, którą stracił. Nic już nie cofnie 
czasu, ale na szczęście Cukinia poznaje nowych 
przyjaciół, którzy są dla niego oparciem. Dobrze 

go rozumieją, bo każdy ma za sobą trudne 
doświadczenia. Także dziewczynka o imieniu 
Camille, którą Cukinia szczególnie lubi. Obraz 
porusza trudne tematy: alkoholizm, nadużycia, 
przemoc. W niezwykle mądry i ciepły sposób 

pokazuje historie dzieci i ich stosunek do 
problemów dorosłych
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 Blanka 

Reżyseria: K. Hasei

Produkcja: Francja 2015

Czas trwania: 75 minut

Bohaterką lmu Blanka, osierocona dziewczynka, 
która próbuje stworzyć dla siebie rodzinę. Główny 

wątek rozgrywa się na tle egzotycznych przedmieść i 
slumsów miejskich, w których Blanka spotyka 

kandydatów na członków upragnionej rodziny…
 Ale nie od razu zdaje sobie z tego sprawę.

Bezdomność dziewczynki okazuje się metaforą braku 
rodziny, który popycha bohaterkę ku drobnym 

kradzieżom.  Osadzenie akcji w przestrzeni 
najuboższych warstw społecznych uwypukla kwestię 

determinizmu kulturowego i przywołuje pytanie 
lozoczne o to, na ile człowiek sam kreuje swój los, 
a na ile jest uwarunkowany środowiskiem, w którym 

dorastał. Nędza, jakiej doświadcza Blanka i jej 
przyjaciele, aktualizuje jedną z najbardziej 

poruszających tez współczesności: żyjemy w świecie 
nierównych możliwości, w którym każdy z nas ma te 

same pragnienia bliskości i troski.
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 Labirynt

Frikke, 14-letni chłopiec, w tajemniczy sposób 
zostaje wprowadzony w wirtualny świat, od 

którego nie może się uwolnić.
Szybko odkrywa, że gra komputerowa ma 

bezpośredni wpływ na świat realny, w którym żyje 
on i bliskie mu osoby. Nie może wydostać się ze 

złowieszczej gry, gdyż nie czuje się na siłach 
pozostawić swoich przyjaciół bez wsparcia. Frikke 

ściga się z czasem. Musi odnaleźć złośliwego 
twórcę okropnej gry i znaleźć sposób na 

wyprowadzenie swoich znajomych z wirtualnego 
świata.

Reżyseria: D. Boswell

Produkcja: Belgia 2014 

Czas trwania: 99 minut
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Mecz o wszystko

Reżyseria: J. Shapiro 

Produkcja: Stany Zjednoczone, Uganda 2015

Czas trwania: 100 minut

Grupa ugandyjskich baseballistów chce zostać 
pierwszą w historii afrykańską drużyną, która 

weźmie udział w Mistrzostwach Świata Małej Ligi 
Baseballowej. Swój pierwszy mecz o wszystko 

drużyna rozgrywa w Polsce. 
Mukhobe i jego podopieczni są czymś więcej niż 

sportową drużyną. Poza boiskiem – to silna grupa 
wsparcia. Pomagają sobie i motywują do 

działania, a życie dzieciaków z Ugandy nie jest 
proste. Ich podróż po marzenie usłana jest 
chwilami pełnymi chwały, ale też bardzo 

gorzkimi rozczarowaniami. Wszystko to buduje w 
nich lojalność, hartuje przyjaźń i głębokie 

zrozumienie siebie nawzajem. Wielka pochwała 
sportu jako siły wzmacniającej jednostki i 

społeczności.
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Na linii wzroku 

Aktualny i przejmujący lm o dojrzewaniu do 
akceptacji i szacunku względem inności oraz o 

bardzo ważnej kwestii - przynależności społecznej.
Tom, z powodu problemów z hormonem wzrostu, 
doświadcza nadopiekuńczości ze strony przyjaciół. 

Drugi bohater, z powodu śmierci mamy, zostaje 
umieszczony w domu dziecka, a powodem 

wyśmiania może być każdy rodzaj inności. W 
takim świecie, nikt inny poza państwowymi 

służbami, nie chce się zaopiekować Michim. Losy 
bohaterów łączą się przez przypadek, gdy Tom 

okazuje się być nieznanym dotąd ojcem Michiego. 
Chłopiec ma do wyboru – albo pozostać w domu 
dziecka, albo spróbować znaleźć wspólny język z 
ojcem, który nie przypomina herosa z kreskówek. 

Reżyseria: J. Dollhopf

Produkcja: Niemcy 2016

Czas trwania: 98 minut
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