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opowleił o nai bardziej

rezolutni pszczółce iWiata

i* z iin Elni e n owe odsłonie

< *iclkior ekranie1

,li - |- .1 ^ u If Ic ukccnani bohataruwie milionów nie lyło mjrych
n("*e przygody lo |ak i-iwsie polęzna dawka Jn^kmirUej zabai^Y i pn'1"' yrrych em«:| i
p-iff ̂  icdno z najlepszych shjdtó- anlmagi na £w>ecke \nt wkrolre podbije rau* kiru i wrca

Na |fsieni znów modne są zóttrHzarne

PsEuzdkf Mai

K«PD
Kom '- Ochrony •'£•'• -:.'-•-

7njk .Film Przyjazne Drinku' Kotnil̂ tu Ochrony

antaranluje.
Film '|PĘl berpleunj Jl,i

kinową

Ich

Gatunek1 fa 11 ii |-i.
Produkf ji: f ranga. Niermiv 2U1.1

w PolfOT: Monol nh

FILM W POLSKI El WERSJI JĘZYKÓW Ł J

frpOif/ieśc o nreiwyklej

priyj Sini między • -' "• i: • i. - a psem, l< - - r ,1

już 5 milionów widzów w :;l?|
Europie.

Ekranizacja ogromnie popularnej od pokoleń powieści dla n a]młod Siydl, htóra tveuhj na Stale do
literackiego k a nn n u na rown K słynnym .

Oimiolplni MtiOirun mieszka z dziadkiem w niewielkimi WIO*CC we francuskiej CZłJŚCi Alp Od

pewnego cza^i] spokć| tulł:|iz.ych mieŁJkancfiw burzy wieść o gTJSU|ąŁyni w oknlify

rtzikim zwienęciu. Pewnego dnid podcza' spaceru po Córach s&l»stiani spolyka na
owczarka Ud^je ITIU JIE; zdohyf T- r ,'.•• zwierzęcia Je^l SzCZęJiwy, ze

Wkrolte jedndk okazul'1 'ip, Że W piit. Haremu dllopKt dat na imiĘ ^ell.l. doio l̂i widzą

niebezpieczne zwierzę dzlew^lkuj^ee sl̂ da owiec. Czy dhlapcu udo sl^ ich przekonać, ze 10 nit

iympatycjnpj &el|| l wrdZ z nî  wytropić prawdziwych winowafo>w-?

czy biegać po ^Wiecie na dwóch nogach cjyczlereihlapacti.
liczy się, ze "13U tf rte pa wTauiwej jt -O - . .

Materiały edukacyjne dla sikdl pod i Ławo wy c h przygotowali, specjaliści

Centrum DtKkoruk-n ia Nauczycieli, Wydziału Pedagogicznego Uniwn sytetu

Uninersyletu Ciekawej H islur \\ .DUCH"
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PADDINGTON
PREMIERA: 2

Producent: [Jauid Heyman [- Harry IMtte r°|

Reżyseria: faui King J.

Nicole Kidman Istoty tompoi"r Ostaria

Salty Hawkms
Hm Broadbent
Hugh Bcmneville

• Samuel Joslln
Galu nek komedia
Produkcji: Frjrtcjft/
2014

» Polwc; Mpnohlh

Wielki nrytama

Producent HńfiRVEGO POTTERft pr?Ed&lEAiE ekram?ac|ę waJcmycti przygód najsłyn n lEJuego
niedźwiadka na świecie.

Ten mit narorrabta dii ś-
KtO7 nie z^opie^nwalby Sip mamili iympatyc?nyir migiem ii?o?ic,'r- samotnie na- wielkim
kulpiinwyni J Panlwo Brown z dziećmi bez wahania prz^drn l̂i u roczcgtł ilicd Jwiadhd W czerwonym
kapeluszu i .. odtąd już. mc nie było |akd»wiiicj. Do Londynu M -L Paddington przybył w laiemniczy
ij-jid .1: 2 Peru, ałeta podrńżto dopiero pou l̂ek prryfiod nie-zwyUefiCi zwierraka Spakajne życie
j^ i"h"i.' '• <~i"-'r i |PRO îorlry tiędzip teraz petne nie tyłka prześiriesznych lytuacji, dle i
\ \:*-\~c-.- -,'t . i—-';rrh zdarren. Historia Misia Paddingtona- to Ł diLycznd opuwicU dld

dzieti i H h rodziców

w demonicznej rołi, godnej kreacjr Gle.rtnNkttle Kldman Odkryje swoje nowe oblicze. Pojawi
lako Cnjelli Depnon

M AJEBIAt Y EDUKACYJNE OQ FILMU DLA PRZE DSZKOU l
7 ELEMENTAMI IĘZTKA ANGIELSKI EGO PRZYGOTOWUJE NA 2014

BRITISH
COUNCIL

BARANEK SHAUN Î Fuiin l h?

PPEMIERŁ' H LUTEGO 2015

HEŻyspriai Ridiaid StBnak, Maifc BłjrWił

: animowany, familijny,
Pmdukcja: Wielka Brytania ZOlfl

W Police. Monolilh

opow/iesć a przygodach Baranka Ehaiina, bohialera jednego t najbardziej popularnych
Seriali animowanych dla m lud izych i Iroch ̂

y, Skory do pakowania si? w tarapaty, baranek Sbaun, wykorzystując meobecroK
a, poelawla wybrać się rta wycieczkę do miasta Nie do końca przemyślana wyprawa w

towarzyElwie psa Brtzera i innych przyjdciol z farmy obnilowdć bfjdiit w rożnego rodZa|U przygody
i czekj|Qce w metropolii na n ieznajqce świata

Ma la owca w wielkim mieście



D1A MŁODZI EŻV

(GIMNAZJA l 5KZOŁY PONADGIMNAZJALNE)

H, FURIA"
PREMIERA: 24 PAŹDZIERNIK 2CM w kinach

: -.•. l.; _• ̂ ,. n. r wielkim - i; r- u • ;• n. niezwykle .-••'•• ,i ? i - l pełna i - ej i epooeja
" -'-- £: = ' = -D.-,:- Ryana".

Reżyseria; David Ayer {.i
Objada: Brad Pin ^BĘkatCy wojny"r _2mewaionf 12 Yean o Staw", .F-gtit Club"]

Ehid LdBtouf {.FrUni/cmer̂
Gatunek. :l nilu =kg=. wO-Jeiłrty
Produkcja. J^ft ^Oia

Brad Pin za sterami czołgu, który wzbudza postrach A niemlecklcn sieregach-

n 1EM5 raku. Alianckie wn^ka rnzgromil/ nitmitcL| drmii; w Arllcnacłi
wprcnt na- Berlin. Znany? Ddwagir rdhiartOWdny W bO|U dowodta czołgu pieszczotliwie
Furia, ^lerłanl Wdrdadkty łBrad Pittt OTrzytruije zadanie 4peqałrie. Wraz ze swola J^DB^ będzie

WV*OfiaCld|n^ miŁ|ę Id \m\ą frontu i Stawie CUla znatinie palęjnieiwym îlom wroga

WARTOEC1 EDUKACYJNE: _Fuiia~ w Ttaliilyczny sposób U)inu>e OSldlnie d m I
Oparły ndfaktdch, w dobcuowej obsadzie frtm porusza oroblemalyk? zaniku
zulnlerzadi Wdltzaicłfh na froncie
o iotracorve

DUŁ MtODZtEŻY

(GIMNAZJA l SKZOIYPONADGIMNAZJALNEk

,HLOVE, ROSIE"
PH t MIE HO !> CJH UU NIĄ JOlJ W

Ekranizacja „ Na końcu leczy/" - kol?jne|
Cecelii Abern, a u (Ork i,. P. ̂ . Kochia m

Reżyseria: Chnslian I . [.Franluiki dla
Obsada. Lily Collin* (.Dary dnroto iW^triJO Jfotfcr, . ItlólewtO

Sam ClaflinLIflrzyifcPS/iłJercf1 ŁVprprCT:*"JU ognia"
Gatunek: komedia ro m antyczna
Produkcja: Wielka Brytania, USA 2014
. - r . jjcja w Polsce: Monolllh Fllms

OPIS: ROŁIP i Ale* znają łię ad diiEcmstwa Gdy Alei Ay|ezd?a z Dublina na studia do Ameryki, ich
wieloletnia, przyjaźń czekają ciężkie chwilt diy łaryfykują wszystko dla rodzącej ntj itu^d/y nlini
miłości?

I E[lUKflfVir, r . - - - - - • , przekazie d b młodzieży Hkn porusza ciekawą prablematykĘ
skutecznej k^munikacj i, potrzeby wyrażdnid u LJUL * kunldkcit z bliskimi i wcztintgu rodzicielstwa
Ecenanu^ze Jelazji da - hr j ud lułopadd rld Stronie.

wwWrbinoklasa.pl



KAMIENIE NA SZANIEC
PREMIERA- 7 MARCA 20H

NA POKAZY 5P- Organizator programu Kino Klasa:

Reżyseria? Robert Gliński •
co nąmdćrif̂ -e'. ^Cmc. tmia

Obsada:
• Tomasz Ziele fc L,

Kamil
Marcel Saoat
Magdalena Kolędnik
Śandra Slariszewska
Arlur Zmijewskj i.

Jrft w L*nJ*H

Janek;

_-
* Andlrzel a l.i

, . ,
Anna Oefeszowska [.
îc^sfciî p

Olgierd Cllkaszew
-Kdl"" Wrmip ^

Zielinflri

Wn *

Gatunek:
Produkcja? PokŁa?O14

W Poleca: Nfonolilh Film;.

Ekranizacja jednej 2 najsłynniejszych polskich książek XX tfrleku
k zarazem najważniejszy polski film 2014 roku.

-Być zwyciężonym i nie ulet - In viv x-d^ niwa." Om dcwizj jiikg w życiu kie-
rują się trzej mi, J', pr/yj-iciclc Alek, Znśka i Rudłr. l liiiceize,
buw<.kifg(> lii^iiTTi '.rmjijfTanibiUic plany na przyBŁlu
•iicri !939 roku. Wkraczają w dorubluić w iiit-^Łlc driiTn^nr;nych
które suwiJJ4 i^i pr/^d^iHhurcTti - przetrwać za wszelką ccnę> czy
a^ do wduijcłiih n wolną Ojczyznę, ryzykuj ąi. isi^ybLkii. Chl(tpcy,
•w patrioryH-"™ychdoniachhk6zuln)Wjiii pr/^j' harcerskie ŁHcnly,
walczyt. StJJ^ bi^ ^iliner/jini i rhoć cod'Jcn nic ocierają sif o snucrL, W
njwci w tł'ch i>knitnych czasach potrafią zj-t peJui4 2>uu Walny:) oH umie i '/. ho-
norem, Odchodzą. _jak kamienie pucz Bo â rzucane na szaniec™, zosrawiajac po
sobie Widtj lekcją pr/.yjayni, hiiniiru i mJInści do Ojczyzny.

W nakręconym i rozmachem filmie Roberta GLilskie^o pr/fnikajg ii^ "jrtn-
^d Kaloryczne, patriotyczoc i oj^LiLispijltL-/nc wa?nc dla wszystkich Polaków.

MONOLITH FILMS SP Z O.O.
na pol&kini rynkli ud

, jako

lid nif:7
lilmów za^rarucznycli,

Monolith Filuis

n j] wi Ę bi/y"1 i ai^CTy Vanskiini
odnrrnra mi.
Monolith Kil

, Saga Zn"f'fJ&, Ślep Up^
Slwttdttg. Mi/ianf z tificy J łtinja.

JL." •- |ii>lhkirh jakii p^
Łapinlow\r, produccnl i niy
ponad 30 tytufów, m.iii : i't 2.01 na
tertatŁi 2a£ćvJ>a>tr, (ififaf jVf/, Sfrff
na Jfcm, tle ijjjji-y holi irojafiiktł
Katfrtsmłri nrozjako koprodułXin
filmów zagraiUC-tiiy

lilmu Rnmjna

Oto filmy Morłolith Films, cieszące się największą
popularnością wśród grup zorganizowanych
w ostatnich latach:

, JOI2

I1" '

Kamienie na Szaniec n-z R
Pokłosie. rłtW. Pa&ihimki. dramat.
Królewna Śnieżka, reż. Tanem SJngh. ri
R6iflr rez. W. Srarzowiki. drJrrHt, 1012
MdFa matura 1947, rei- J. Mapew&hi. dramai
Niepokonani. rcz.PetHW^
Zakochany wifczek 3D.Ł Dcl. B. GKjtk. ananowany 2010
General NilL r*t H. Bugai&ki. dramat; hiiloryczny. ZOD9
Most do Ttrablth li. rpż.GaborC«upoŁ i.r^fgudowł/ dramat/ Eanpliłiy. 200?
Artur i MJnimki, rei. LLIC Betson Inmiririy, 2007
Czerwony Itapbjrek - prawdziwa historia no- Cr*y E*™dŁ
Oliver IWIft. K. Polanki. -^ i - II";
Zebra l Masą. rez. Fredenk DLI Ch=ur |xzyEodowy. JOOE
W 80 dni dodkoła Świata, reż. Franh Coracl. pn^gndkĵ y. 1004
Pasja. reż. Mrl C b'Pn drarnal / rK[oryonr, 2004



O naszych filmach w prasie:

Poktosle, f M. Władysław
Tu lu film Włidystow™ łukowskiego trzcbj prowadzić Łir-eiUstow ( . . . J

Pih i ku Wi l; i npnwiida historią, klounu wymiar karneralnv, rodzilUW. Ozieje bić
nśrad Polaków. Jej £ens madunktt* nie lylc hi^tnryczny, czy poLiyt-iiit, ale
duchowy.

l ade LIS; Si>bi>le w^Łi

To powrót PjsikiJWhkiegił dcł li>rmyT ŁrÓR1 jako jcdcil Z Itiewielu
y&łcyLh rt/.yztrcAi1 nir w^h,i 915 saargać trjdyciijCjiZJEiLijniitf Polaków

/. i d i r i c ń m n ś wierzy "w mi$j£ kuia.
Wn>błew$kih

Królewna Śnieżka, rei. Tanem Singh
Ogl^djijąc jej ntrtvąh aklutsk^ ivcn,j^ jiti donłhli.^Fii A>\<-c\ nic

Rc alizacoriy iddbilj D i", liy hjOiH^ pi^Łncj dTicwczyny o cerze bbdtj j jk śmtg
i jej ile| JEIJCILIS/C [.płimf^łinć dowcipnie, z przymrużeniem uŁa, idkjjk na ro
r/jhliig"jjr widnwn ia, która tiw^elbi^ pr^y^ii Jy acŁ[incgi>br/nla[^ Słirclm.

J.inusz \\Ioblewski, Pofifyia

Niepokonani, reż. Peter Weir
Od 20 ki Tiidcu z pulskicli itij^tnW nic if zrcjdizow^ć tik

pokl*ivr pu^Eywnjtli em[xji
PictrjsilŁ Polityka

Nfl. rei. ft/^zard Bugajski
l' - . - lii no nnrra^bow^lO' l czekalu UJ

j histOfli, Jlc ICZ pOlńędnc, filEJiiiwc i^
typu redli/.JLi^. Z

ilhi^wy-i^fic-

'. 1 1 1 Ł." : ' i i i - . i

To kwC£Q3 zobowiązali [Ljnxlu

Piotr Z jrcoib i, Dzimnik p!

W BO dni dookoła świata, rei. Frank Coraci
(jdyby wszystkie szkoLic łekiury mońiabyłn przoiic^ć n.9 cknn w równie

porywajmy ^[Ki-ób, jT-tcriaki rjyralybjrdużo cru;!me| i duto wi^Lc]
V j i r i L^ / kj O uda, Stapklatkn

General Nil lo świetny poitici cp.>ki.
Podobne isidowhfca powinny

wnhei

Dziękujemy
i zapraszamy do kin

patronat Kino
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