
KINO PRZYTULNE 
DOM KULTURY „502”         ul. Sacharowa 18 

 

8 LISTOPADA (wtorek) 

godz.15.45 - Seans muzyczny: GWIAZDY SCENY I ESTRADY  

          ZESTAW 2 – DUETY I GRUPY MUZYCZNE 

godz.18.00 - Filmy z Emmą Thompson: UMRZEĆ POWTÓRNIE 

 

15 LISTOPADA (wtorek) 

godz.15.45 - Seans o seniorach: POZYCJA OBOWIĄZKOWA 

godz.18.00 - Filmy z Emmą Thompson: MROCZNA ARGENTYNA 

 

22 LISTOPADA (wtorek) 

godz.15.30 - Seans muzyczny: MARY POPPINS 

godz.18.15 - Filmy z Emmą Thompson: RATUJĄC PANA BANKSA 

  

29 LISTOPADA (wtorek) 

godz.15.45 - Seans biograficzny: OSTATNIA STACJA 

godz.18.00 - Filmy z Emmą Thompson: W IMIĘ DZIECKA 
 

 
 

 

Bilety w cenie 12 złotych (bilet na 2 filmy danego dnia - 20 złotych)  

do nabycia 20 minut przed każdym seansem,  

w sali widowiskowej - I piętro (płatność gotówką). 
 



GWIAZDY SCENY I ESTRADY (zestaw 2 – duety i grupy muzyczne) – fragmenty koncertów, recitali, filmów 

muzycznych i programów rozrywkowych z udziałem najlepszych wokali operowych, musicalowych i estradowych ostatnich 
70. lat. Wśród wykonawców m.in. The Beatles, Bee Gees, Boney M., ABBA, Edith Piaf, Maria Callas, Tom Jones, Mario Lanza, 
Luciano Pavarotti, Dmitrij Chworostowski, Jose Carreras, Andrea Bocelli, Celine Dion i Sissel Kyrkjebo. 

UMRZEĆ POWTÓRNIE (USA; 1991; 100 minut) – romantyczny kryminał, klimatem nawiązujący do najsłynniejszych 

dzieł gatunku. Mike Church jest detektywem specjalizującym się w poszukiwaniu zaginionych osób. Jego kolejną klientką 
jest młoda kobieta cierpiąca na zanik pamięci i utratę mowy. Kiedy Mike zamieszcza jej zdjęcie w gazecie, wkrótce zgłasza 
się do niego hipnotyzer i proponuje urządzenie seansu. W transie kobieta przenosi się w lata 40-te XX wieku i zaczyna 
opowiadać historię o wielkiej miłości, obsesyjnej zazdrości i zbrodni. REŻYSERIA: Kenneth Branagh. WYKONAWCY: Kenneth 
Branagh, Emma Thompson, Derek Jacobi, Andy Garcia, Hanna Schygulla, Campbell Scott. 

POZYCJA OBOWIĄZKOWA (USA; 2018; 100 minut) – komedia obyczajowa. Cztery wieloletnie przyjaciółki raz w 

miesiącu spotykają się w stworzonym na własny użytek klubie czytelniczym. Niejedno już w życiu widziały, przeczytały i 
przeżyły, ale "Pięćdziesiąt twarzy Greya” okaże się w ich przypadku pozycją wyjątkowo inspirującą. Początkowo nieco 
onieśmielone, szybko dają się zauroczyć Christianowi Greyowi i jego zmysłowej pomysłowości. A ponieważ, jak wiadomo, 
życie jest krótkie, panie postanawiają nie tracić czasu i odkryć nowe twarze miłości. REŻYSERIA: Bill Holderman. 
WYKONAWCY: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia, Craig T. Nelson, Don Johnson, 
Alicia Silverstone, Richard Dreyfuss, Ed Begley Jr., Wallace Shawn. 

MROCZNA ARGENTYNA (Wielka Brytania-Argentyna-Hiszpania; 2003; 105 minut) – ekranizacja bestsellerowej 

powieści Lawrence’a Thorntona. Oparta na faktach, poruszająca opowieść o miłości, odwadze i nadziei, mimo wszelkich 
przeciwności losu. Buenos Aires, rok 1976, czasy dyktatury wojskowej i represji politycznych. Historia tajemniczego 
zaginięcia dziennikarki i poszukiwań, jakie samodzielnie prowadzi jej mąż, nie mogąc liczyć na pomoc ze strony policji i 
władz. Bohater dołącza się do społecznego ruchu osób poszukujących swoich bliskich, którzy masowo znikają, porywani 
przez zorganizowane grupy powiązane z wojskowym reżimem. W latach 1976-1983 w Argentynie zaginęło ponad 30.000 
osób, a podobne wydarzenia miały lub mają miejsce w wielu rejonach świata. REŻYSERIA: Christopher Hampton. 
WYKONAWCY: Antonio Banderas, Emma Thompson, Leticia Dolera, Ruben Blades, Irene Escolar. 

MARY POPPINS (USA; 1964; 135 minut) – słynna komedia muzyczna wg bestsellerowej powieści Pameli Lyndon 

Travers. Anglia, początek XX wieku. Dzieci państwa Banksów, Jane i Michael, czują się zaniedbywane, ponieważ rodzice nie 
mają dla nich czasu. Pewnego dnia w ich domu zjawia się niezwykła guwernantka, która posiada magiczną moc pozwalającą 
przeżyć całej trójce wspaniałe przygody. NAGRODY: 5 Oscarów (najlepsza aktorka, muzyka, piosenka, montaz i efekty 
specjalne) i 8 nominacji (m.in. najlepszy film, reżyseria, scenariusz i zdjęcia). Złoty Glob dla najlepszej aktorki i 3 nominacje 
(najlepszy film, aktor i muzyka). Nagroda Brytyjskiej Akademii Filmowej BAFTA dla najlepszej aktorki. REŻYSERIA: Robert 
Stevenson. WYKONAWCY: Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson, Glynis Johns, Karen Dotrice, Matthew Garber. 

RATUJĄC PANA BANKSA (USA-Wielka Brytania-Australia; 2013; 120 minut) – oparta na prawdziwych 

wydarzeniach opowieść o powstaniu klasycznego filmu "Mary Poppins" i burzliwych relacjach Walta Disneya z autorką 
książki Pamelą Lyndon Travers. Na prośbę swoich córek Walt Disney obiecuje zrealizować film na podstawie ich ulubionej 
książki. Nie wie jednak, że spełnienie przyrzeczenia zajmie mu 20 lat. Aby uzyskać prawa do ekranizacji Walt musi stawić 
czoła zgryźliwej, bezkompromisowej pisarce, która nie zamierza patrzeć, jak jej ukochana niania-czarodziejka jest 
masakrowana w trybach hollywoodzkiej machiny. NAGRODY: nominacja do Oscara za najlepsza muzykę. Nominacja do 
Złotego Globu dla najlepszej aktorki. 5 nominacji do nagród BAFTA (najlepszy film, reżyseria, aktorka, muzyka i kostiumy). 
REŻYSERIA: John Lee Hancock. WYKONAWCY: Emma Thompson, Tom Hanks, Colin Farrell, Ruth Wilson, Annie Rose Buckley, 
Paul Giamatti, Bradley Whitford. 

OSTATNIA STACJA (Wielka Brytania-Rosja-Niemcy; 2009; 110 minut) – dramat biograficzny o życiu rosyjskiego 

pisarza Lwa Tołstoja. Zofia jest od prawie 50 lat ukochaną żoną, muzą, kochanką i sekretarką pisarza. Urodziła mu 13 dzieci, 
sześć razy przepisała odręcznie "Wojnę i pokój". Kiedy więc dowiaduje się, że zgodnie ze swoją nową filozofią życiową Lew 
planuje przekazać majątek oraz prawa do swoich dzieł narodowi rosyjskiemu, zdesperowana kobieta nie cofnie się przed 
żadnym podstępem, aby zawrócić męża z drogi prowadzącej do ubóstwa, ascetyzmu, celibatu i bezgranicznego poświęcenia 
dla innych. NAGRODY: nominacje do Oscara i Złotego Globu dla najlepszej aktorki i aktora drugoplanowego (Ch. Plummer). 
REŻYSERIA: Michael Hoffman. WYKONAWCY: Helen Mirren, Christopher Plummer, Paul Giamatti, Anne-Marie Duff, Kerry 
Condon, James McAvoy, Tomas Spencer. 

W IMIĘ DZIECKA (Wielka Brytania; 2017; 100 minut) – dramat obyczajowy. Orzekająca w Wydziale Rodzinnym 

brytyjskiego Sądu Najwyższego Fiona May, w momencie gdy jej małżeństwo przeżywa poważny kryzys, staje przed kolejną 
niezwykle trudną decyzją w jej karierze. Zajmuje się sprawą 17-letniego Adama, który z powodów religijnych odmawia 
transfuzji krwi do ratowania swojego życia. Wbrew konwencjom, bohaterka odwiedza chłopaka w szpitalu, a ich spotkanie 
w obojgu wywołuje szereg niedoświadczonych wcześniej emocji i głębokich przeżyć. REŻYSERIA: Richard Eyre. 
WYKONAWCY: Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead, Jason Watkins, Rupert Vansittart. 

 

Tel. 887-740-740                  OSIEDLOWE KINO PRZYTULNE SERDECZNIE ZAPRASZA! 


