
 

 

Śnieżka i Fantastyczna Siódemka 
Animowany Familijny     Od lat: b.o.      Czas trwania 92 minuty 

dnia 26 lutego 2020   godz. 10.00 
Ceny biletów:     18 zł normalny,  15 zł ulgowy,   

      12 zł grupowy (szkoły, przedszkola, zakłady pracy, grupy minimum 20-osobowe) 

Kompletnie zaskakująca, nieprzewidywalna i czarująca humorem nowa wersja 
ulubionej bajki wszystkich pokoleń o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. 
Przygotujcie się na przewrotną przygodę z wielkim przesłaniem o tym, że prawdziwe 
piękno tkwi w nas samych i nie jest tym czym wydaje się na pierwszy rzut oka. 
Pamiętacie, jak wygląda Królewna Śnieżka? To teraz na chwilę o tym zapomnijcie, bo 
w naszej bajce prezentuje się nieco… inaczej… 

 

https://multikino.pl/gatunki/animowany
https://multikino.pl/gatunki/familijny


 

Nasze miejsce na Ziemi 
Dokument           Czas trwania: 92 min.     Od lat: 10      Produkcja: USA [2019]     

dnia 26 lutego 2020       godz. 12.00 
Ceny biletów:     18 zł normalny,  15 zł ulgowy,   

      12 zł grupowy (szkoły, przedszkola, zakłady pracy, grupy minimum 20-osobowe) 

Znakomity reżyser John Chester wraz z żoną Molly muszą opuścić swoje małe 
mieszkanko w Los Angeles. Wszystko za sprawą ukochanego psa Todda, którego 
szczekanie drażni sąsiadów. Chesterowie traktują swoje wygnanie jako pretekst do 
realizacji marzenia o własnej farmie funkcjonującej w zgodzie z prawami natury. 80 
hektarów ziemi w upalnej Kalifornii staje się odtąd ich nowym domem. Z pomocą 
przyjaciół i zapaleńców z całego świata, Jack i Molly realizują wyjątkowy projekt: 10 
tysięcy drzew, ponad 200 rodzajów upraw i dziesiątki gatunków zwierząt żyjących w 
zgodzie ze sobą i swoją naturą, a wszystko to bez udziału szkodliwej chemii i 
bezdusznej technologii. 
 



 

 

ZENEK 
Biograficzny  Muzyczny                Od lat: 15                Czas trwania: 119 minut 

dnia 26 lutego 2020       godz. 14.00 , 18.00 
Ceny biletów:     18 zł normalny,  15 zł ulgowy,   

        15 zł grupowy (zakłady pracy, grupy minimum 20-osobowe) 

„Zenek”, to oparta na biografii Zenona Martyniuka historia chłopaka z podlaskiej wsi, 
który realizuje swoje wielkie marzenie: śpiewa i bawi ludzi. Film ukazuje drogę 
Zenona do wielkiego sukcesu, który osiągnął dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu 
wyrzeczeniom. Król disco polo jest tylko jeden! 
 

 

https://multikino.pl/gatunki/biograficzny
https://multikino.pl/gatunki/muzyczny


 

BAD BOY 
Dramat Sportowy      Od lat: 15     Czas trwania:  100 minut 

dnia 26 lutego 2020        godz. 16.10 
Ceny biletów:     18 zł normalny,  15 zł ulgowy,   

        15 zł grupowy (zakłady pracy, grupy minimum 20-osobowe) 

Czołowy specjalista od kina sensacyjnego Patryk Vega odkrywa najgłośniejsze 
patologie w polskich klubach piłkarskich. Powiązania z mafią i gangsterami, 
ustawianie meczów, groźby, zastraszania i agresja na stadionach – wszystko to w 
pełnym gwiazd filmie, w którym pierwszoplanowe role grają: Antoni Królikowski, 
Maciej Stuhr, Andrzej Grabowski, Piotr Stramowski, Małgorzata Kożuchowska, 
Katarzyna Zawadzka i Zbigniew Zamachowski. „Bad Boy” to nie tylko inspirowana 
prawdziwymi wydarzeniami produkcja, która ujawnia najmroczniejszą stronę 
środowiska piłki nożnej. To również pełna akcji i wyrazistych postaci historia o 
miłości, zdradzie, pożądaniu i kobietach, które wolą niegrzecznych chłopców. 

https://multikino.pl/gatunki/dramat
https://multikino.pl/gatunki/sportowy


 

365 dni 

Erotyczny      Od lat: 18   czas trwania: 116 minut 
dnia 26 lutego 2020        godz. 20.00  

Ceny biletów:     18 zł normalny,  15 zł ulgowy,   
        15 zł grupowy (zakłady pracy, grupy minimum 20-osobowe) 

„365 dni” to pierwszy polski erotyk. Film powstał na podstawie bestsellerowej książki 
autorstwa Blanki Lipińskiej. To nie kolejna komedia romantyczna, ale opowieść o 
pożądaniu i pragnieniach. Massimo Torricelli, młody i przystojny szef sycylijskiej 
rodziny mafijnej po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć 
rządy. Laura Biel jest dyrektorką sprzedaży w luksusowym hotelu. Odnosi sukcesy 
zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. Podejmuje ostatnią próbę 
ratowania związku. Razem z partnerem i przyjaciółmi leci na Sycylię. Laura nie 
spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo – najniebezpieczniejszy mężczyzna na 
wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na… pokochanie go. 

https://multikino.pl/gatunki/erotyczny

