
HARMONOGRAM PROJEKCJI FILMÓW PODCZAS „KINA LETNIEGO 2012" W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W JANOWIE 
PODLASKIM 

Dała Godzina Tytuł filmu Od lał Opis filmu 

03.09. 2012 r. 

(poniedziałek) 

17.00 Prometeusz 3D 15 gat.: akcja, s-f, horror, reż,: Ridley Scott, wyst.: Michael Fassbender, Charlize Theron, Noomi Rapace, rok prod.: 

2012, czas: 124 min. 

No pokładzie stołku kosmicznego Prometeusz, ekipa badaczy przemierza najmroczniejsze zakątki wszechświata 
w poszukiwaniu odpowiedzi na ważne egzystencjalne pytania, próbując dociec genezy ludzkiego gatunku. Nikt 
nie mógł przewidzieć, że ekspedycja zamieni się w horror. 

20.00 Prometeusz 3D 

04.09. 2012 r. 

(wtorek) 

19.00 Pirania 3D 18 gat.: horror, Komedia, reż.: John Gulager. wyst.: Danielle Panabaker, Mat Bush, David Hasselhof, rok prod.: 

2012, czas: 82 min. 

Kontynuacja klasycznej już „Piranii 3D", horroru komediowego, który zgromadził blisko 200 000 widzów w polskich 
kinach. Rok po wydarzeniach nad jeziorem Victoria, spragnione krwi piranie przedostaję się do nowo otwartego 
parku wodnego i mają ochotę na jeszcze więcej, jeszcze bardziej ponętnych i jeszcze bardziej nagich ciał. Dia 
imprezujących tu młodych ludzi kac będzie naprawdę najmniejszym problemem... 

05. 09. 2012 r. 

(środa) 

19.00 I że cię nie opuszczę 15 gat.: melodramat, reż.: Michael Sucsy, wyst.: Rachel McAdams, Channing Tatuum, rok prod.: 2012, czas: 104 

min. 

On kocha, lubi, a ona ... zapomina. Młode małżeństwo bierze udział w zdarzeniu, które na zawsze odmieni ich 
życie. W jego wyniku śliczna Paige traci pamięć, a mąż staje się dla niej obcym mężczyzną. Leo musi sprawić, by 
żona po raz drugi zakochała się w nim bez pamięci. Czeka ich druga pierwsza randka i drugi pierwszy 
pocałunek, więc nie obędzie się bez śmiechu i wzruszeń. Czy przysięga "i że cię nie opuszczę" odzyska swoją 
moc? 

06. 09. 2012 r. 

(czwartek) 

19.00 Jak urodzić i nie zwariować 15 gat.: komedia, reż.: Kirk Jones, wyst.: Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Cameron Diaz, Jennifer Lopez, rok prod.: 

2012, czas: 110 min. 

Komedia w gwiazdorskiej obsadzie na podstawie bestsellerowego poradnika dla przyszłych rodziców 'W 

oczekiwaniu na dziecko". Poznaj pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji, splatające się ze sobą historie pięciu 
par, które stają przed wyzwaniami zbliżającego się rodzicielstwa. Wszyscy oni będą musieli odpowiedzieć sobie 
na pytanie: jak urodzić i nie zwariować... 

07. 09. 2012 r. 

(piątek) 

19.00 Prometeusz 3D 15 gat.: akcja, s-f, horror, reż.: Ridley Scott, wyst.: Michael Fassbender, Charlize Theron, Noomi Rapace, rok prod.: 

2012, czas: 124 min. 

Na pokładzie statku kosmicznego Prometeusz, ekipa badaczy przemierza najmroczniejsze zakqtki wszechświata 
w poszukiwaniu odpowiedzi na ważne egzystencjalne pytania, próbujqc dociec genezy ludzkiego gatunku. Nikt 
nie mógł przewidzieć, że ekspedycja zamieni się w horror. 

08.09. 2012 r. 

(sobota) 

19.00 Prometeusz 3D 

09.09. 2012 r. 

(niedziela) 

17.00 Ale cyrk! 3D b. o. gat.: film animowany DLA DZIECI, reż.: Peter Dodd, wyst.: Nikołaj Lie Kaas, Thure Lindhardt, rok prod.: 2011, czas: 

78 min. 

Twórcy przeboju "Disco robaczki" zapraszajq na magicznq i kolorową wyprawę do świata cyrku. Akrobaci, atleci, 
czarodzieje, iluzjoniści. CYRK od zawsze pasjonował psa Ozorka. Sympatyczny czworonóg oddałby ostatnią kość 
za szansę występu na arenie. Korzystając z pomocy przyjaciela - małego chłopca Wiktora i jego wesołej 
koleżanki Kaji - zgłasza się do wielkiego konkursu dla cyrkowców. Jednak, zanim Ozorek udowodni światu, że 
szczekacze to najlepsi flkacze. musi zmierzyć się z łobuzem, zwanym Żabą. który chce porwać utalentowanego 
psa i zostać jego treserem. W dodatku dzielna psina zakochuje się po same uszy w urocze; pudliczce. Czy 
zakochany kundel zdobędzie serce psiej piękności  zostanie gwiazdą cyrku? 



 


