
King. Mój przyjaciel lew
Gatunek: Komedia / Przygodowy / Familijny, Reżyseria: David Moreau, Czas: 105 minut, od lat
6 
Premiera: 09.09.2022 (Francja)

Spotkanie 1 (od października)
Temat: Rodzaje i gatunki filmowe

Nastoletnia Inés i jej brat Alex znajdują w domu małe lwiątko, które – jak dowiadują się z wiadomości
telewizyjnych – uciekło z lotniska. Niespodziewany gość, któremu nadają imię King, szybko staje się ich
najlepszym przyjacielem. Gdy okazuje się, że King jest poszukiwany i grozi mu niebezpieczeństwo, dzieciaki
postanawiają pomóc mu wrócić do jego prawdziwego domu. W realizacji tego szalonego i odważnego planu
może wesprzeć ich tylko jedna osoba – zwariowany dziadek Max, z którym wspólnie wyruszają w pełną
przygód podróż.

Uwolnić Poly
Gatunek: Familijny, Reżyseria: Nicolas Vanier, Czas: 102 minut, od lat 7 
Premiera: 21.10.2022 (Francja/Belgia)

Spotkanie 2 (od listopada)
Temat: Aktorki i aktorzy. Quiz filmowy

Dziesięcioletnia Cecile wraz z mamą powraca po latach do rodzinnego miasteczka. Dziewczynka czuje się tu
obco, nie ma przyjaciół i nie potrafi się odnaleźć w nieznanym miejscu. Nic dziwnego, że z radością przyjmuje
wiadomość o pojawieniu się w okolicy objazdowego cyrku. Cecile jest zachwycona prezentowanymi przez
artystów sztuczkami, a cyrkowe zwierzaki kradną jej serce. Szczególną sympatią dziewczynka obdarza Poly –
uroczego kucyka o niesamowitych zdolnościach. Wkrótce okazuje się, że gburowaty właściciel cyrku bardzo
źle traktuje swoje zwierzęta, a szczególnie biednego Poly. Cecile układa więc brawurowy plan ratunkowy.
Wykrada kucyka i z pomocą miejscowych dzieciaków i tajemniczego pana Victora rusza w pełną przygód i
niebezpieczeństw podroż w poszukiwaniu dobrego domu dla swojego czworonożnego przyjaciela.

Wielki zielony krokodyl domowy
Gatunek: Familijny, Reżyseria: Will Speck, Josh Gordon, Czas: 100 minut, od lat 7 
Premiera: 02.12.2022 (USA)

Spotkanie 3 (od grudnia)
Temat: Od pomysłu do premiery - produkcja filmu w pigułce

Kiedy rodzina Primmów przeprowadza się do Nowego Jorku, ich syn, Josh z trudem przystosowuje się do
nowej szkoły i nowych przyjaciół. Wszystko to zmienia się, kiedy chłopiec poznaje Lyle'a - śpiewającego
krokodyla (Shawn Mendes), który uwielbia kąpiele, kawior i muzykę i mieszka na strychu ich domu. Dwójka
szybko się zaprzyjaźnia, ale kiedy na Lyle'a czycha zły sąsiad, pan Grumps (Brett Gelman), Primmowie
muszą połączyć siły z właścicielem Lyle'a, Hectorem P. Valenti (Javier Bardem), aby pokazać światu, że nie
ma nic złego w wielkim śpiewającym krokodylu o wspaniałej osobowości.
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Mecz o wszystko
Gatunek: Dramat, Reżyseria: Camiel Schouwenaar, Czas: 90 minut, od lat 9 
Premiera: 02.12.2022 (Holandia, Niemcy)

Spotkanie 4 (od stycznia)
Temat: Filmowa krzyżówka

Najlepsi przyjaciele Dylan i Youssef marzą o zostaniu zawodowymi piłkarzami. Pewnego dnia
niespodziewane wydarzenie zmienia wszystko i Dylan musi pogodzić się ze swoim nowym życiem. Nie chce
porzucić swojego marzenia i nadal jest zdeterminowany, aby wraz z Youssefem wygrać Puchar Touzani!
Dzięki pomocy Mayi, w której się podkochuje, uczy się grać w piłkę nożną w zupełnie nowy sposób. "Mecz o
wszystko" to film o prawdziwej przyjaźni, nie poddawaniu się i dążeniu do zwycięstwa.

Chłopiec zza szyby
Gatunek: Dramat / Familijny, Reżyseria: Samuele Rossi, Czas: 90 minut, od lat 7 
Premiera: 08.04.2022 (Włochy / Austria / Szwajcaria)

Spotkanie 5 (od marca)
Temat: Wskaż właściwy tytuł filmu. Quiz filmowy

Pino cierpi na hemofilię. Całe dzieciństwo musiał na siebie uważać. Zabawom rówieśników najczęściej
przyglądał się z okna swojego pokoju. Został nazwany "chłopcem zza szyby". Kiedy jedno z dzieci zauważyło,
że Pino je szpieguje, postanowiło go odwiedzić i doprowadzić do konfrontacji. Okazało się, że Pino to sprytny,
zabawny i ciekawy chłopak.
Dla niego to nadzieja na prawdziwych przyjaciół. Jest zdeterminowany aby opuścić bezpieczny, nudny pokój i
zacząć cieszyć się życiem "na wolności". Będzie musiał zmierzyć się nie tylko ze swoją chorobą, ale też z
apodyktyczną babcią, która za wszelką cenę chce go trzymać w zamknięciu - ponoć dla jego dobra.
Poruszający dramat o podążaniu za marzeniami i sile przyjaźni.

Lato, kiedy nauczyłam się latać
Gatunek: Obyczajowy, Reżyseria: Radivoje Andric, Czas: 87 minut, od lat 10 
Premiera: 06.01.2023 (Serbia)

Spotkanie 6 (od maja)
Temat: Film a inne teksty kultury

Pozornie nudne wakacje na idyllicznej wyspie na Morzu Śródziemnym, z dwiema starszymi paniami,
zamieniają się w doświadczenie zmieniające życie 12-letniej Sofii, która przeżywa swoje pierwsze
zauroczenie i pierwszy pocałunek. Ponowne spotkanie ze zwariowaną rodziną okazuje się momentem
docenienia wartości związanych z więzami rodzinnymi i tradycją. Widz śledzi odkrywanie szczególnie
interesującego momentu życia, kiedy dzieciństwo dobiega końca i zaczynają się nowe, ekscytujące czasy.
„Lato, kiedy nauczyłam się latać” to czuła opowieść o dorastaniu i pojednaniu.
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