
HARMONOGRAM  PROJEKCJI  FILMÓW PODCZAS 
„KINA LETNIEGO" 

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W JANOWIE PODLASKIM 
Data 

Godzina 
 

Tytuł filmu Wiek Opis filmu 

09.09.2012r. 

(niedziela) 

17.00 

Ale cyrk 3D 

 

b.o. gatunek: Animacja, Familijny,  Komedia produkcja: Dania reżyseria: Peter Dodd scenariusz: Søren 
Danielsen, Peter Dodd opis: 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 fikacze, 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 uroczej pudliczce. Czy zakochany 
kundel zdobędzie serce psiej piękności i zostanie gwiazdą cyrku?czs:78 min. 

10.09.2012r. 

(poniedziałek) 

19.00 

[Rec] 3 : 

Geneza 

15 gatunek:  Horror produkcja: Hiszpania  reżyseria: Paco Plaza scenariusz:  Paco Plaza, Luis Berdejo opis: To 
miał być najszczęśliwszy dzień w życiu Klary. Jednak słowa "póki śmierć nas nie rozłączy"  nabrały szybko zupełnie 
nowego, złowrogiego znaczenia. Morderczy wirus zamienił gości weselnych w krwiożercze monstra. Panna młoda 
rozpoczyna desperacką walkę o przetrwanie. Prequel najpopularniejszej serii filmów grozy w historii kina 

europejskiego, która otrzymała nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej. czas: 80 min. 

11.09.2012r. 

(wtorek) 

17.00 

Biała i Strzała 

podbijają 

kosmos 3D 

b.o. gatunek: Animacja, Familijny, Komedia, Przygodowy produkcja: Rosja, USA reżyseria: Inna Evlannikova, 

Svyatoslav Ushakov scenariusz: John Chua, Alexander Talal opis: Biała, pies cyrkowy i Strzała, kundel uliczny - 
nie śniły nawet o podróży za granicę, a co dopiero o podboju galaktyki! Przezabawny zbieg okoliczności rzuci te dwa 
niezwykłe czworonogi w wir wielkiej przygody! Zanim jednak sięgną gwiazd zaliczą odjechany i karkołomny trening dla 
prawdziwych kosmonautów...  
czas: 85 min. 

12.09.2012r. 

(środa) 

19.00 

Ghost Rider 15 gatunek: Fantasy, Akcja produkcja: Australia, USA reżyseria: Mark Steven Johnson scenariusz:  David S. 
Goyer, Mark Steven Johnson opis: Johnny Blaze, motocyklista-kaskader, podpisuje pakt z diabłem. Za cenę życia 
swego umierającego ojca, oddaje Mefistofelesowi swoją duszę. Kilka lat później ten sam diabeł składa mu propozycję: 
uwolni jego duszę, jeżeli Blaze stanie się Ghost Riderem, płonącym szkieletem, który będzie wyruszał co noc w 
poszukiwaniu grzeszników. Jednakże głównym celem dla Ghost Ridera ma być Blackheart, syn Mefistofelesa, który 
planuje konkurować z ojcem i stworzyć jeszcze gorsze miejsce niż piekło... czas: 115 min. 

13.09.2012r. 

(czwartek) 

19.00 

Listy do M. 15 gatunek: Komedia rom. produkcja:Polska reżyseria: Mitja Okorn scenariusz: Karolina Szablewska, Marcin 
Baczyński opis:  Czas na film "Listy do M.", w którym pogubieni życiowo bohaterowie odkryją, że to, co ich spotkało, 

to miłość! W jeden, wyjątkowy dzień w roku, pięć kobiet i pięciu mężczyzn przekona się, że przed miłością i świętami 
nie da się uciec.  
czas: 116 min. 



14.09.2012r. 

(piątek) 

19.00 

Nad życie 
15 gatunek: Biograficzny, Dramat obyczajowy produkcja: Polska reżyseria: Anna Plutecka-Mesjasz scenariusz: 

Patrycja Nowak, Michał Zasowski opis: Przez lata poznajesz tysiące osób, aż pewnego dnia spotykasz kogoś, kto zmienia 

twoje życie. Na zawsze. Tak było z Agatą (Olga Bołądź). Odnosząca międzynarodowe sukcesy siatkarka zakochuje się bez pamięci 
w Jacku (Michał Żebrowski). O takiej miłości marzyła przez całe życie. Wszystko miało być jak w bajce - piękny ślub, dzieci i dom w 
górach. Te plany przerywa jeden telefon. Po dramatycznej informacji Agata rozpocznie wyścig z czasem. Zawalczy o siebie, o 
mężczyznę, którego kocha i o dziecko, którego pragnie nad życie. Czy miłość wszystko zniesie? Czy wszystko przetrzyma? czas: 90 
min. 

15.09.2012r. 

(sobota) 

19.00 

Sala samobójców 
18 gatunek:Animacja, Thriller, Romans produkcja: Polska scenariusz i reżyseria: Jan Komasa opis:  Dominik to zwyczajny 

chłopak. Ma wielu znajomych, najładniejszą dziewczynę w szkole, bogatych rodziców, pieniądze na ciuchy, gadżety, imprezy i 
pewnego dnia jeden pocałunek zmienia wszystko. "Ona" zaczepia go w sieci. Jest intrygująca, niebezpieczna, przebiegła. 
Wprowadza go do "Sali samobójców", miejsca, z którego nie ma ucieczki. Dominik, w pułapce własnych uczuć, wplątany w 
śmiertelną intrygę, straci to, co w życiu najcenniejsze… czas: 117 min. 

16.09.2012r. 

(niedziela) 

17.00 

Gnomeo 

i Julia 

b.o. gatunek: Animacja, Familijny, Fantasy, Komedia rom. produkcja: USA, Wielka Brytania reżyseria: Kelly Asbury 

scenariusz: Andy Riley, Kevin Cecil opis: W jarmarcznej scenerii różowych faflamingów, marmurowych fontann i plastikowych 

palemek spotykają się Gnomeo i Julia i zakochują się w sobie po czubki uszu, a raczej krasnalich czapek. Jednak na drodze ich 
uczucia staje odwieczny konflikt – wywodzą się z wrogich sobie domostw- Montekich i Kapuletów. Czy miłość pokona wszelkie 
przeszkody?czas: 84 min. 

17.09.2012r. 

(poniedziałek) 

19.00 

W ciemności 
15 gatunek: Dramat, Wojenny produkcja: Francja, Kanada, Niemcy, Polska reżyseria: Agnieszka Holland scenariusz: 

David F. Shamoon opis: Katolik... grzesznik... drobny złodziejaszek... Leopold Socha, Polak ze Lwowa - przez ponad rok 

pomagał i dawał schronienie ukrywającej się w kanałach grupie uciekinierów z getta. Za pieniądze. Jednak to, co wydawało się 
okazją do zarobku, doprowadziło do powstania głębokiej więzi emocjonalnej pomiędzy Sochą a uciekinierami, ewoluując w heroiczną 
walkę o ludzkie życie. czas: 145 min. 

18.09.2012r. 

(wtorek) 

19.00 

Piła 3D 
18 gatunek: Horror produkcja: Kanada, USA reżyseria: Kevin Greutert scenariusz: Patrick Melton, Marcus Dunstan 

opis: Toczy się brutalna walka nad dziedzictwem Jigsawa. Ludzie, którym udało się przeżyć śmiertelną grę, tworzą tymczasem 
grupę wsparcia. Przewodniczy jej Bobby Dagen. Wkrótce jednak jego własne, mroczne tajemnice staną się przyczyną kolejnej fali 
terroru... czas: 90 min. 

19.09.2012r. 

(środa) 

13.30 

W ciemności 

seans zamknięty 

15 .gatunek: Dramat, Wojenny produkcja: Francja, Kanada, Niemcy, Polska reżyseria: Agnieszka Holland scenariusz: 

David F. Shamoon opis: Katolik... grzesznik... drobny złodziejaszek... Leopold Socha, Polak ze Lwowa - przez ponad rok 

pomagał i dawał schronienie ukrywającej się w kanałach grupie uciekinierów z getta. Za pieniądze. Jednak to, co wydawało się 
okazją do zarobku, doprowadziło do powstania głębokiej więzi emocjonalnej pomiędzy Sochą a uciekinierami, ewoluując w heroiczną 
walkę o ludzkie życie. czas: 145 min. 

 

 


