Bilety w cenie 5 zł od ucznia, przy założeniu
udziału w całym projekcie. Mogą Państwo wybrać
również pojedyncze seanse, ale wówczas cena to 10 zł
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PAŹDZIERNIK
Tydzień:
08-12.10

Miss Impossible
Nastoletnia Aurora nie czuje się wyjątkowa.
Nowy rok szkolny rozpoczyna od
powtarzania klasy, a jej rodzice chcą ją
wysłać do szkoły z internatem. Pedagodzy
oczekują niemożliwego, nawet sympatyczny
nowy nauczyciel francuskiego każe czytać
jakąś „starą książkę”. Koledzy z zespołu
twierdzą, że jest nudna i musi zmienić
„image”. Wszystkim się wydaje, że
doskonale wiedzą, co powinna robić i myśleć
Aurora. Tylko ona sama ma z tym problem.
Nie jest tak dojrzała, jak jej starsza siostra,
ani tak mądra jak młodsza. Wydaje się, że
nikt jej nie rozumie, może poza babcią, która
widzi wyjątkowość bohaterki i motywuje ją
do dalszych działań.

Reżyseria: P.Schildt
Produkcja: Szwecja 2010
Czas trwania: 85 min

Listopad

Bez granic
Główny bohater uciekając przed wojenną
zawieruchą znajduje schronienie na
opuszczonym wraku okrętu, blisko granicy
punktu zerowego (granicy działań wojennych).
Samotnie układa sobie życie – łowi ryby,
handluje, oszczędza. Pragmatyzm życiowy
zrealizowany przez 10. letniego chłopca.
Pewnego dnia na statku pojawia się intruz,
który bezceremonialnie burzy ład życia
bohatera.
Przybysz podzieli wrak na połowy, co
zaznaczy grubą liną, widzialną granicą.
Wkrótce na pokładzie pojawi się ktoś jeszcze...

Reżyseria: A.Asgari
Produkcja: Iran 2014
Czas trwania: 102 min

Tydzień:
19-23.11

STYCZEŃ

Była sobie
dziewczynka
Charleen pochodzi z rozbitej rodziny.
Odejście ojca zostawiło piętno na jej
osobowości, a niedoskonały kolejny
związek mamy pozbawia ją marzeń o
nieskalanej miłości. Przygnębiona
doświadczeniami stażu w zakładzie
pogrzebowym, wsłuchana w muzykę
Kurta Cobaina, dziewczyna decyduje się na
popełnienie samobójstwa. Gdy dostaje od
losu kolejną szansę, aby przeanalizować
własne życie, z psychoterapeutą u boku
postanawia się nie poddawać. Nastolatka
będzie musiała zwerykować uznawane
wartości zarówno wśród ludzi, którym na
niej zależy, jak i tych, którzy dopiero będą
walczyć o jej uwagę.

Tydzień:
07-11.01

Reżyseria: M.Gondry
Produkcja: Francja 2015
Czas trwania: 103 min

LUTY
Cały ten cukier
Po trzyletnim odstawieniu cukru przystąpił do
działania. Najpierw spożywał 40 łyżeczek cukru
zawartego w rekomendowanych jako zdrowe
produkty przez 60 dni. Następnie zamienił je na
cukier ranowany, dodawany do żywności.
Podczas eksperymentu nie zrezygnował
z aktywności zycznej. podróżował do
australijskich Aborygenów i USA, wyciągając
wnioski o negatywnym wpływie produkowanych
tam napojów. W lmie został przedstawione
również znaczenie reklamy i manipulacji,
stosowane przez koncerny wytwarzające
żywność. Gameau wprowadził do dokumentu
elementy przedstawienia, teledysku, animacji czy
kiczowatych reklam, w których osadza samego
siebie.

Reżyser: D.Gameu
Produkcja: Australia 2014
Czas trwania: 102 min

MARZEC

Fighter- kochaj
i walcz
Reżyseria: A.Mercero
Produkcja: Hiszpania 2004
Czas trwania: 101 min
Aicha wraz z rodzicami i rodzeństwem
mieszka na obrzeżach Kopenhagi. Ma 17 lat
i właśnie kończy szkołę. Jej tureccy rodzice
oczekują, że będzie przynosić do domu
dobre stopnie i podobnie jak jej brat Ali
zostanie lekarzem. Ale Aicha nie ma
zamiłowania do nauki. Jej pasją są sztuki
walki i po lekcjach trenuje w szkolnej
drużynie dla dziewcząt. Bohaterka wkrótce
wstępuje do profesjonalnego klubu kung-fu.

4 piętro
Reżyser: N.Arthy
Produkcja: Dania 2007
Czas trwania: 100 min
Jak każdego dnia walczymy z postępującą chorobą
gdy ciało odmawia nam posłuszeństwa? Czy
rzeczywiście jedyne co możemy zrobić to: poddać się,
płakać i zamknąć się w kokonie żalu i nienawiści na
cały świat? Odpowiedz brzmi: NIE, a udowadniają
nam to małe "łysolki" z tytułowego czwartego piętra.
To właśnie od tych młodych bohaterów uczymy się,
że nawet w tak ekstremalnej sytuacji można się
zakochać, bawić i czerpać ogromną radość z życia.

Nastoletni Casper, powoli wchodzi w dorosłe
życie. Gra na pianinie i komponuje, udaje mu się
również dostać do młodzieżowej orkiestry.
Przeżywa pierwsze zawody miłosne,
zaprzyjaźnia się z Anouk - dziewczyną z chóru.
Wszystko układa się dobrze, aż do chwili, kiedy
przypadkowo odkrywa, że jego mama jest
ciężko chora. Przejęty jest stanem i niepewną
przyszłością, postanawia wraz ze swoim
najlepszym przyjacielem odszukać i poznać
nigdy niewidzianego ojca. Okaże się, że zadanie
to nie będzie łatwe oraz wiązać się będzie
z wieloma zmianami w do tej pory
uporządkowanym życiu Caspra.

Reżyser: T.Schram
Produkcja: Holandia 2014
Czas trwania: 98 min

KWIECIEŃ

Lek na całe zło

MAJ
Najlepszy
Nie jest to jednak lm biograczny w ścisłym
znaczeniu. Celem twórców nie było tu raczej
przedstawienie postaci wybitnego sportowca, ale
ukazanie potężnej siły tkwiącej w – zdawałoby się
– nawet całkowicie przegranym, skończonym
człowieku. Granego przez Jakuba Gierszała
bohatera poznajemy jako zbuntowanego
nastolatka kontestującego beznadziejną
rzeczywistość lat 70. z charakterystyczną dla
wieku beztroską. Eksperymenty z narkotykami
dość szybko prowadzą do uzależnienia i Jurka, i
jego dziewczyny, i przyjaciół. Wielu z nich
przegra z nałogiem, lecz Jurek znajdzie w sobie
siłę nie tylko na to, by wyjść z uzależnienia, ale i
by osiągnąć prawdziwy sukces. Historia
wygranej bohatera z samym sobą wydaje się
nieprawdopodobna. Uwiarygadnia ją sam Jerzy
Górski, zwycięzca morderczych zawodów
triathlonowych w 1990 roku.

Reżyser: Ł.Pawlikowski
Produkcja: Polska 2017
Czas trwania: 101 min

