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W lutym Kino Europa kontynuuje spełnianie obietnicy emitowania 
najlepszych europejskich produkcji filmowych i telewizyjnych. 
Ten miesiąc to doskonała okazja do poznania twórczości włoskich, 
holenderskich ,norweskich, rosyjskich i brytyjskich filmowców. 
Jesteśmy przekonani, że te wyjątkowe kolekcje filmów i seriali 
stanowią doskonały przykład tego, co w Europie najlepsze!

Poznajcie nowy talent włoskiego kina! Dzięki tutejszym komediom 
i dramatom, każdy piątek spędzicie w doborowym towarzystwie: 
od gwiazd takich jak Maria Grazia Cucinotta, przez tancerzy pokroju 
Joaquína Cortésa, po nowe twarze – jak Giuglielmo Scilla.

W tym miesiącu zapraszamy także na Holenderską Noc Filmową 
poświęconą trzem nagradzanym produkcjom: przypominamy 
Pułapkę, Wszystko płynie i Białą rybę. Mają dwie wspólne cechy – 
trzymają w napięciu i sprawią, że zapragniecie więcej! 

Na deser nie lada gratka dla miłośników europejskich seriali. Nie 
zapominamy o Was! Zapraszamy na finałowy odcinek Walki o byt 
i premierę drugiego sezonu. W lutym przypominamy także rosyjski 
serial Dwie legendy i brytyjski Wypadek.

 

Holenderska Noc Filmowa

Cykl włoskich komedii

Europejskie seriale

Hity programowe
Tydzie 1
Tydzie 2
Tydzie 3
Tydzie 4
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CINEMA
Premiere: 
January 19th at 08:00 PM 

CINEMA
Premiera: 
3 lutego, godz. 21:00

w

Miłość jest grą i – jak każda gra – posiada swoje reguły. Kino 
Europa zaprasza na 10 zasad rozkochania – włoską komedię 
z utalentowanymi aktorami w rolach głównych, dzięki której 
rozkochacie w sobie każdego!

Film w reżyserii Cristiano Bortonego reprezentuje najlepsze 
cechy od lat wychwalanej, słynnej włoskiej komedii. Jest to 
historia Renato i Marco - ojca i syna dążących do odzyskania 
dawnej więzi, a także historia miłosna młodszego z mężczyzn, 
walczącego o serce dziewczyny, w której jest zakochany.

Ich osobowości są zupełnie różne. Marco jest niezdarny, 
ale wrażliwy. Renato to pewny siebie facet, pochodzący 
z Neapolu kobieciarz. W kolejnych minutach filmu ojciec 
zdradza synowi wszystkie swoje tajemnice. Okazuje się, że 
istnieje zbiór zasad, dzięki którym możliwe jest rozkochanie 
każdej kobiety. Nauka stworzyła dokładne reguły i wzory, 
które Renato od lat z sukcesem wprowadza w życie. Ale czy 
taki dekalog pomoże też Marco?

ReżyseRia  Cristiano Borton
Występują Vincenzo Salemme, Giuglielmo 
Scilla, Enrica Pintore, Giulio Berruti
Gatunek  Komedia
ORyGinalny tytuł 10 Regole per fare 
innamorare
ROk   2012

Kobieciarz Renato (Vincenzo Salemme) uczy swojego 
niezdarnego syna trudnej sztuki uwodzenia kobiet 
i przedstawia mu dziesięć zasad gwarantujących 
rozkochanie każdej kobiety. Miłość bywa jednak 
przewrotna. Czy takiego finału spodziewali się 
bohaterowie?

Dekalog miłości idealnej

Włochy
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Wywiad z

(reżyser)
CRIstIANO BORtONE 
Jak zrodził się pomysł na ten film?
Tworząc filmy, poszukuję nowych koncepcji i pomysłów. Czasami dobre historie pojawiają się w najmniej oczekiwanym 
momencie. Podobnie było w tym przypadku. Wyskoczyłem na drinka ze znajomymi: kobietami, mężczyznami, sparowanymi 
i singlami… Zaczęliśmy żartować o złym traktowaniu młodych mężczyzn. Ich rówieśniczki są dojrzalsze, przez co same 
szukają starszych i bardziej ułożonych partnerów. Z wiekiem mężczyźni stają się bardziej pewni siebie i sytuacja się odwraca. 
Pomyślałem wtedy, że dyskusja o uwodzeniu i „walce płci” to temat, który zawsze budzi sporo kontrowersji i uśmiechu. Nic 
na to nie poradzimy. Możemy tylko pożartować przy piwie, a na końcu i tak zwycięży miłość. Tak narodził się pomysł na film 
– mówi się, że w miłości nie ma zasad, a co, gdyby ktoś przyznał, że takie reguły jednak istnieją?

Skąd wzięło się dziesięć zasad? Jak wyglądał proces ich tworzenia?
Wielki Stendhal zwykł mawiać, że miłość jest nauką. Trzeba przyznać, że – choć życie to wypadkowa wielu niespodziewanych 
zmiennych – występują pewne archetypowe zachowania. Prawdą jest też, że z biegiem czasu uczymy się rozpoznawać 
niektóre sygnały i wyprzedzać reakcje. I choć główny prym wiodą tu uczucia, doświadczenie również ma znaczenie. Każdy 
z nas w pewnym momencie swojego życia zastanawiał się nad właściwym zachowaniem wobec kobiet, albo nad dobrym 
momentem na pierwszy pocałunek. 

Dekalog miłości idealnej

Obsada 10 zasad rozkochania jest jak niebo ugwieżdżone 
talentami: Vincenzo Salemme to znany włoski aktor 
teatralny, Giuglielmo Scilla jest gwiazdą serwisu YouTube, 
znaną tam jako Willwoosh, a piękna Enrica Pintore to 
modelka i aktorka doskonale znana widzom włoskiej 
telewizji – w 2003 roku znalazła się w gronie trzech 
finalistek konkursu Miss Włoch.

Czy miłość można zapisać w zbiorze kilku zasad? I czy 
pomogą one romantycznemu Marco? Zobaczcie!
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Zaczęliśmy tworzyć reguły, wyobrażając sobie podróż od samego początku, 
do ostatecznego sukcesu. To zabawne doświadczenie zaowocowało 
dramatycznymi zwrotami akcji. Nie zapominajmy, że niektóre z tych reguł 
musiały być absurdalne – na błędy i nieporozumienia też powinno się 
znaleźć miejsce.

Reguły powstały z punktu widzenia typowego, włoskiego macho, ale w 
filmie wygrywa tradycyjny romans. Jak udało ci się pogodzić archetyp 
z komedią uniwersalną?
Rzeczywiście 10 zasad rozkochania to jakiś fragment spostrzeżeń 
tak zwanego „południowego macho”, w którego w filmie wciela się 
fantastyczny aktor komediowy, Vincenzo Salemme, ale na koniec powstaje 
10 uniwersalnych reguł uwodzenia. Pomyślmy o klasycznych komediach, 
takich jak Cyrano, czy bardziej współczesnych: Hitch lub 40-letni prawiczek. 
Fantazja logiki i doświadczenie w pokonywaniu irracjonalnych emocji to 
coś uniwersalnego, co łączy publiczność z całego świata. Każda z tych 
reguł miała stanowić podstawę do komediowego zwrotu akcji.

Czym kierowałeś się przy doborze aktorów?
Z natury jestem bardzo ciekawskim człowiekiem, lubiącym eksperymentować. Choć ten gatunek to 
klasyczna komedia, postawiłem na coś w rodzaju „nowego odkrycia”. W tamtym okresie Guglielmo 
Scilla był już znany w sieci z sarkastycznego poczucia humoru, ale nie wystąpił dotąd w żadnym filmie 
fabularnym. Zaryzykowałem i wprowadziłem go na duży ekran. Ostatecznie Guglielmo napisał też książkę 
o 10 zasadach, która we Włoszech odniosła spory sukces. Aktor wcielający się w jego ojca jest znanym 
włoskim aktorem komediowym, w tym filmie zagrał znacznie bardziej poruszającą rolę niż zwykł to robić 
dotychczas, za co został doceniony. Wielu krytyków po premierze 10 zasad rozkochania dostrzegło jego 
prawdziwy potencjał.

Do tego dochodzi grupa współlokatorów głównego bohatera, a wśród nich urocza Fatima Trotta. W 
czasie castingów Fatima była prezenterką alternatywnego programu komediowego o nazwie Made in 
sud. Teraz jest znacznie bardziej popularna.

Jaką wiadomość chciałeś przekazać widzom?
Tworzę różne filmy. Jedne są głębokie, inne bardziej rozrywkowe. Kiedy reżyserujesz komedię, chcesz 
przede wszystkim rozbawić publiczność. Prawdą jest, że 10 zasad rozkochania, podobnie jak wiele 
moich filmów, ma w sobie wiele głębszych uczuć. Intensywność i emocje umacniają każdą komedię.

Jak określisz swój styl reżyserowania?
To pytanie zadaję sobie codziennie patrząc w lustro. Ciekawe, czy każdy reżyser tak robi. Powiedziałbym, 
że jestem ciekawski i nie boję się eksperymentować. Nowe wyzwania czynią naszą pracę ekscytującą.

Nad czym obecnie pracujesz?
Skończyłem właśnie nowy film zatytułowany Kawa. Jego premiera odbyła się na ostatnim Festiwalu 
Filmowym w Wenecji, teraz zaczynają się pokazy premierowe w innych krajach. To pierwsza oficjalna 
włosko-chińsko-belgijska koprodukcja – intensywny film łączący trzy losy, a wszystko powiązane jednym 
elementem… kawą. 

Coraz częściej współpracuję z Chinami. Jednym z tych projektów jest… remake 10 zasad rozkochania!
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diRectOR Christina Rosendahl
cast Peter Plaugborg, Søren Malling, 
Thomas Bo Larsen
GenRe Thriller
ORiGinal title Idealisten
yeaR 2015

the truth behind a nuclear cover-up in Denmark

Denmark

Kino Europa prezentuje Rozmarzonych – komedię w 
stylu klasyków włoskiej awangardy lat 70. Poznajcie 
parę bohaterów, którzy dla marzeń gotowi są oszukać 
przyjaciół i przeznaczenie.

Jedna historia na jeden film to za mało – tak samo 
uznali reżyserzy Patrizio Gioffredi i John Snellinberg. 
Komedia podąża śladami dwóch mężczyzn o imieniu 
Giulio. Bohater pierwszej części to młody Włoch, który 
pod wpływem przyjaciół próbuje uniknąć chrztu. Jego 

rodzina ma jednak inne plany i zamierza zrobić wszystko, 
by chłopak zmienił zdanie.

W kolejnym odcinku poznajemy chińskiego emigranta 
marzącego o karierze etnologa. Na swoje nieszczęście 
jest stale mylony z pewnym matematycznym geniuszem. 
Przeznaczenie prowadzi Giulio do domu, gdzie gra w 
karty jest równie ważna co jedzenie i honor, którego 
będzie bronił za rodzinę!

Dwuczęściowa komedia o
   włoskich zwyczajach

Dwuczęściowy film, którego bohaterami jest dwóch mężczyzn o imieniu Giulio. Jeden z nich ma poczucie winy 
spowodowane fanatyzmem religijnym rodziny, drugi marzy o karierze etnologa.

ReżyseRia Patrizio Gioffredi
Występują Gabriele Pini, Xiuzhong 
Zhang, Carlo Monni, Alessandro Guariento
Gatunek  Komedia, dramat
ORyGinalny tytuł  Sogni di gloria
ROk   2014

CINEMA
Premiera: 
10 lutego, godz. 21:00PM 

Włochy
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Przy okazji emisji innowacyjnej włoskiej produkcji, jaką są Rozmarzeni, Kino Europa prezentuje trzy włoskie filmy 
wydane w 2016 roku, których nie można przegapić. Andiamo!

słodkich snów (Fai bei sogni)
Film w reżyserii Marco Bellocio (Zwycięzca i Witaj, nocy). to adaptacja 
autobiograficznej powieści Massimo Gramelliniego o tym samym tytule. ta 
ujmująca produkcja przedstawia ogromny wpływ śmierci matki na syna. Było to 
dla niego tak trudne, że potrzebował niemal połowy życia, aby się z tym uporać. W 
2016 roku Słodkich snów nominowano do Best Film Award na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym Ghent. W tym samym roku film wyświetlono w ramach 
sekcji Directors’ Fortnight w Cannes.

Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie (Perfetti sconosciuti)
Dzieło Paolo Genovesego – człowieka, który karierę reżysera zaczynał od branży 
reklamowej. We Włoszech film okrzyknięto nie tylko hitem kasowym, ale też 
fenomenem na skalę kraju. Zabawny scenariusz i doborowa obsada aktorska to 
przepis Paolo na sukces. W Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie obserwujemy 
grupę przyjaciół zasiadających przy wspólnym stole: trzy trzydziestoletnie pary 
i kawaler. Gospodyni domu proponuje, by wszyscy publicznie podzielili się 
wszystkim, co mają w swoich telefonach – w tym smsami i rozmowami. Główny 
cel to udowodnienie, że nie mają nic do ukrycia. Film otrzymał dwie nagrody 
David di Donatello oraz nagrodę dla najlepszego scenariusza na Festiwalu 
Filmowym tribeca.

Dokąd zmierzam? (Quo vado?)
Włoska komedia w reżyserii Gennaro Nunziantego z Checco Zalone w roli głównej. 
Bohaterem jest mieszkaniec południa Włoch, typowy obibok nastawiony ponad 
wszystko na zatrzymanie wygodnej rządowej posadki – i nie ważne, że w grę wchodzi 
nawet przeniesienie na Biegun Północny. Zalone gra tu pracownika biura ds. odległych 
połowów i polowań, który w obliczu cięć budżetowych postanawia zawalczyć o 
wymarzoną pracę. W weekend otwarcia Quo Vado? zarobił we Włoszech rekordowe 
22 200 000 euro (około 90 milionów złotych). Co oznacza, że komedia przyciągnęła do 
kin więcej widzów niż kultowy film Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy.  

trzy włoskie filmy z  
2016 ROKU, KTÓRE TRZEBA ZOBACZYĆ

Premiera Rozmarzonych odbyła się na 
Międzynarodowym Festiwalu Filmu Niezależnego w 
Rzymie, co zaowocowało nagrodą dla najlepszego filmu. 
Forma komedii nawiązuje do najlepszych włoskich 
filmów lat 70. – celem, założonego przez studentów 
i entuzjastów kina, Kolektywu Filmowego John 

Snellinberg jest ożywienie włoskiej tradycji komediowej 
dzielenia filmu na części „bez próby nazwania ich 
czy przywołania, ale z założeniem przywrócenia tego 
słodko-gorzkiego tonu”. Zapraszamy na opowieść o 
nieoczekiwanych życiowych zmianach w tradycyjnym 
włoskim stylu!



EUROCHANNEL PRZEWODNIK  | LUTY 2017 |  9 

Penelope (Maria Grazia Cucinotta) jest zmęczoną codziennymi 
obowiązkami i zdradami męża (Alessandro Preziosi) matką trójki 
dzieci. Postanawia więc wyjechać i odpocząć od rodziny. W czasie gdy 
ona sama próbuje odnaleźć dawną miłość, mąż Penelope odnajduje jej 
stare listy miłosne.

Premiera:
17 lutego, godz. 21:00CINEMA

Czy miłość można porównać do jedzenia? Czy ludzie mogą różnić się 
jak ogień i woda? Kino Europa zaprasza na spotkanie z pewną parą po 
przejściach, starającą się na nowo rozbudzić żar miłości. Okazuje się, 
że niektórzy mogą być tak słodcy, a jednocześnie tak różni jak Wanilia 
i czekolada.

Dramat romantyczny w reżyserii Ciro Ippolito jest kinową adaptacją 
powieści Svevy Casati Modignani, wydanej w Polsce pod tytułem 
Każda szczęśliwa chwila. Głównymi bohaterami filmu są Penelope 
i Andrea – małżeństwo z wieloletnim stażem. Zmęczona natłokiem 
obowiązków Penelope postanawia wyjechać, by wreszcie odpocząć od 
męża i dzieci i przemyśleć dalszy sens tego związku. Wraz z rozwojem 
akcji małżonkowie odkrywają najczystszą formę miłości i nowe drogi 
do wybaczenia. W roli głównej zobaczymy Marię Grazię Cucinottę, 
jedną z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych włoskich 
aktorek ostatniego dwudziestolecia. Sława Cucinotty dotarła aż do 
Hollywood, gdzie zagrała w jednym z filmów o przygodach Jamesa 
Bonda, Świat to za mało. Maria wystąpiła też gościnnie w Rodzinie 
Soprano i Simsonach. W Wanilii i czekoladzie zobaczymy także inną 
gwiazdę – hiszpańskiego tancerza flamenco, Joaquína Cortésa.

Dołączcie do pary głównych bohaterów, zobaczcie ich największe 
różnice i sprawdźcie, dlaczego miłość można porównać do dobrego 
deseru – choć jego przygotowanie zajmuje sporo czasu, na końcu 
zawsze okazuje się, że było warto!

szczypta wanilii, odrobina czekolady
       i ogromna porcja miłości 

Włochy

ReżyseRia Ciro Ippolito
Występują Maria Grazia Cucinotta, 
Alessandro Preziosi, Joaquín Cortés
Gatunek   Dramat    
ORyGinalny tytuł  Vaniglia e cioccolato
ROk 2004

WANILIA I 
CZEKOLADA
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trzech współczesnych włoskich
REŻYSERÓW, KTÓRYCH TRZEBA POZNAĆ

Z okazji emisji współczesnej włoskiej komedii, jaką jest Wanilia i czekolada, w Kinie Europa wybraliśmy trzech 
współczesnych włoskich reżyserów, których trzeba poznać. Ich filmy zachowują i maksymalizują jakość i tradycję 
narodowej kinematografii, oferując jednocześnie innowacyjne podejście do filmowania.

Paolo sorrentino
Sorrentino urodził się w Neapolu. Jest dziś 
jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
włoskich reżyserów. Jego pierwszą 
miłością była ekonomia, którą porzucił 
dla filmu na początku lat 90. ubiegłego 
wieku. Na sukces nie musiał długo czekać. 
Za debiutancki obraz O jednego więcej 
otrzymał nagrodę Nastro D’Argento. 
Międzynarodową sławę przyniósł mu 
thriller Skutki miłości, za który otrzymał 
wiele nagród, w tym nominację do 
Złotej Palmy. W 2008 roku obraz Boski 
(nieautoryzowany biograficzny portret 
włoskiego premiera Giulio Andreottiego, 
którego wieloletni reżim wiązał się z 
wieloma morderstwami i powiązaniami z 
mafią) otrzymał Nagrodę Jury i nominację 
do Złotej Palmy na festiwalu w Cannes.

W 2011 roku Sorrentino nakręcił swój 
pierwszy film anglojęzyczny: Wszystkie 
odloty Cheyenne’a. W roli głównej 
wystąpił Sean Penn, a premiera odbyła 
się na festiwalu w Cannes. 

Asia Argento
Asia to niezwykle utalentowana kobieta: 
aktorka, piosenkarka, modelka i reżyserka. 
Jest córką mistrza horroru – Dario Argento. 
Karierę rozpoczęła w wieku zaledwie 
8 lat, publikując tomik wierszy. Jako 
dziewięciolatka grała już w filmach ojca, 
a rok później otrzymała nagrodę David di 
Donatello (włoski odpowiednik Oscara) 
dla najlepszej aktorki, za rolę w Perdiamoci 
di vista! W latach 90. Asia zagrała w wielu 
anglo- i francuskojęzycznych produkcjach.

Debiut reżyserski przyszedł w roku 
2000, razem ze Scarlet Diva, której 
koproducentem był jej ojciec. W wywiadzie 
dla magazynu Filmmaker Asia przyznała, że 
pisząc scenariusz do Scarlet Divy cierpiała 
na agorafobię i przez wiele miesięcy bała 
się wyjść z mieszkania. W 2014 roku jej 
film Misunderstood trafił do przeglądu 
un Certain Regard festiwalu w Cannes. 
Po emisji filmu Asia ogłosiła zakończenie 
kariery aktorskiej – postanowiła w całości 
poświęcić się pisaniu i reżyserii. 

Laura Bispuri
laura urodziła się w Rzymie. Jest jedną 
z najbardziej docenianych włoskich 
reżyserek ostatnich lat. Przez rok 
mieszkała w Hiszpanii. Przez dwa lata 
chodziła do szkoły filmowej, zaliczając 
kursy u takich gwiazd kina jak Garrone, 
Sorrentino, Crialese, Muccino, Chiesa, 
Vicari czy Ken loach. Zaczynała od filmów 
krótkometrażowych i dokumentalnych. 
W 2010 roku otrzymała nagrodę David 
di Donatello za film krótkometrażowy 
Czas przemijania. Obraz nagrodzono na 
wielu krajowych i międzynarodowych 
festiwalach filmowych. trafił też na 
listę siedmiu najpiękniejszych filmów 
krótkometrażowych roku 2011. 
Wyświetlano go w Paryżu, na gali rozdania 
Cezarów. W 2010 roku laura nakręciła 
Salve Regina – film zaprezentowano 
na festiwalu w Rzymie. W 2015 roku 
Bispuri była jedynym włoskim reżyserem, 
którego film (Zaprzysiężona dziewica) 
wyświetlono w konkursie głównym 
na festiwalu w Berlinie. Debiutancki 
film laury Bispuri z mocną rolą Alby 
Rohrwacher to debata nad zmianą płci.  

SZKOŁA SIĘ 
SKOŃCZYŁA
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trzech współczesnych włoskich
REŻYSERÓW, KTÓRYCH TRZEBA POZNAĆ SZKOŁA SIĘ 

SKOŃCZYŁA
Włochy

Historia odkupienia niepokornego 
chłopaka

Wiecznie znudzony Alex (Fulvio Forti) wydaje się być chłopakiem bez przyszłości, a jednak para nauczycieli 
postanawia pomóc mu w odzyskaniu motywacji do nauki. Byłe małżeństwo chce zamienić w Alexa w 

obiecującego ucznia.
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Podobno szkolne lata, to najlepszy okres w życiu… Poza pewnymi 
wyjątkami. Kino Europa zaprasza do świata włoskich licealistów, gdzie 
poznacie niepokornego ucznia, który został dilerem narkotyków. Czy 
dla niego Szkoła się skończyła?

Dramat w reżyserii Valerio Jalongo opowiada historię Alexa, jednego 
z najbardziej konfliktowych uczniów w szkole. Alex sprawia problemy 
na tyle poważne, że dwoje jego nauczycieli, Aldo i Daria, postanawia 
poświęcić chłopakowi szczególną uwagę. Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że nauczyciele byli kiedyś małżeństwem, a w ratowaniu Alexa 
dostrzegają szansę odbudowania swoich relacji.

Jalongo wykorzystał w Szkole… swoje doświadczenie w tworzeniu 
filmów dokumentalnych naznaczając produkcję szorstkim i 
realistycznym stylem. Takie podejście, wzbogacone świetną grą 
Valerii Golino i Vincenzo Amato, uczyniło z filmu Szkoła się skończyła 
zaprzeczenie takich filmów o tematyce szkolnej jak Stowarzyszenie 
umarłych poetów.

W dramacie usłyszymy wiele różnych gatunków muzyki, od rocka 
po trzeszczące zakłócenia przez amp - ironicznie wpisujący się w tę 
realistyczną i emocjonalną historię.

Czas wrócić do szkoły! Tym razem w towarzystwie nieco zagubionego 
i niepoukładanego chłopaka.

ReżyseRia Valerio Jalongo
Występują   Valeria Golino, Vincenzo 
Amato, Fulvio Forti
Gatunek  Dramat    
ORyGinalny tytuł  La scuola e’ finita
ROk   2010

CINEMA
Premiera: 
24 lutego, godz. 21:00
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Nowe twarze włoskiego kina 
TRZY AKTORKI, KTÓRE WARTO ZOBACZYĆ

Przy okazji emisji współczesnej włoskiej produkcji Szkoła się skończyła, przedstawiamy trzy aktorki, które warto poznać. Są 
młode, utalentowane i z pewnością już niedługo będą stale gościć w mediach.

Rosabell Laurenti sellers
Rosabell jest jedną z najpopularniejszych 
włoskich aktorek młodego pokolenia. 
Świat zna ją z roli tyene Sand, bohaterki 
serialu Gra o tron. Rosabell urodziła się w 
Rzymie, ale już jako dziecko zamieszkała w 
Kalifornii. Dorastała w Nowym Jorku, by 
jako dorosła kobieta wrócić do Włoch.

Zaczynała jako ośmiolatka, w teatrze, 
gdzie razem z bratem zostali przypisani 
do roli dzieci Medei w produkcji la Mamy. 
Sztuka podróżowała po kilku europejskich 
krajach. Rosabell wystąpiła też w kilku 
produkcjach filmowych i telewizyjnych, 
takich jak Medicina generale czy 
Wspomnienie Anny Frank. W 2010 roku 
wcieliła się w rolę córki Kathryn Bolkovac 
(Rachel Weisz) z Niewygodnej prawdy. W 
2015 roku aktorka dołączyła do obsady 
piątego sezonu Gry o tron, gdzie wcieliła 
się w postać tyene Sand.

sara serraiocco
Sara Serraiocco jest aktorką filmową, 
teatralną i telewizyjną. urodziła się 
w Pescarze. Jako dziecko rozwijała 
swój talent jako aktorka i tancerka. 
Zamieszkała w Rzymie, gdzie dołączyła do 
Eksperymentalnego Centrum Kinowego. 
Po wielu przesłuchaniach do produkcji 
filmowych i telewizyjnych, pojawiła się 
w serialu telewizyjnym R.I.S. Roma - 
Imperfect Crimes. W 2014 roku reżyserka 
liliana Cavani zaproponowała jej rolę Klary 
z Asyżu w serialu Franciszek.

W 2015 roku Sara otrzymała główną 
rolę w filmie Cloro lamberto Sanfelice, 
który reprezentowała w konkursie 
głównym festiwalu Sundance oraz w 
sekcji Generation Festiwalu Filmowego w 
Berlinie. Za tę rolę otrzymała nominację 
do Złotego Globu dla najlepszej aktorki.

silvia D’amico
Silvia urodziła się w 1986 roku w 
Rzymie. Jest jedną z najpopularniejszych 
aktorek we Włoszech. Zagrała w wielu 
produkcjach filmowych i telewizyjnych. 
W 2009 roku kończyła Państwową 
Akademię Sztuk Dramatycznych Silvio 
D’Amico. Po szkole pracowała jako 
aktorka teatralna. W 2012 roku zagrała 
w Czerwonym i niebieskim Giuseppe 
Piccioniego.

Sławę przyniosła jej rola w komedii Fino 
a qui tutto bene, za którą otrzymała 
specjalne wyróżnienie Państwowego 
Związku Włoskich Dziennikarzy 
Filmowych..  
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Holenderska Noc Filmowa 
 KOLEKCJA TRZECH FILMÓW

Każda legenda ma swój początek. Wielu wspaniałych reżyserów swoje kariery zaczynało od produkcji filmów 
krótkometrażowych. Stworzenie interesującej historii wymaga zarówno wyobraźni, jak i umiejętności – obie te 
cechy posiadają ci, którym przeznaczone jest być wielkimi. Najlepsze przykłady filmowego geniuszu prezentujemy w 
Holenderskiej Nocy Filmowej!

Kino Europa gości kolejne pokolenie wschodzących twórców filmowych, którzy swoją wyjątkową pracą dzielą się 
z całym światem. W Holenderskiej Nocy Filmowej – specjalnym wydarzeniu poświęconym tutejszej - kinematografii 
prezentujemy trzy nagradzane produkcje.

Zapraszamy na filmowe wydarzenie, dzięki któremu poznacie wielu ważnych i wschodzących holenderskich reżyserów, 
scenarzystów i aktorów.
  

Nagradzane holenderskie produkcje filmowe

Wszystko płynie

Dobre relacje rodzinne trudno utrzymać. 
Narastające różnice charakterów często rozluźniają 
silne więzy krwi, a jedynym sposobem na 
utrzymanie dobrych stosunków z rodziną pozostają 
ogromne pokłady miłości i cierpliwości. Kino 
Europa zaprasza na wzruszający dramat o matce 
i synu walczących o zachowanie dobrych relacji, 
choć dokoła Wszystko płynie.

Debiut fabularny japońskiego reżysera Danyaela 
Sugawary opowiada historię Aleid, jej syna 
Damiaana i przyjaciela Roela. Po wyprowadzce 
syna Aleid odnajduje szczęście u boku Roela i 
postanawia zacząć z nim nowe życie. Pozorna 
zmiana na lepsze przekształca się w narastającą 
falę rozczarowań.

CINEMA
Premiera: 
25 lutego ,godz. 19:30

Opuścić rodzinny dom
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Holenderska Noc Filmowa 
 KOLEKCJA TRZECH FILMÓW

Rozpoczynający studia Damiaan (Wieger Windhorst) 
postanawia opuścić rodzinny dom. Tymczasem jego mama, 
Aleid (Anneke Blok), która po śmierci męża samotnie 
wychowywała syna, odnajduje nową miłość. Na dodatek 
Aleid chce wyprowadzić się z Roelem, co zwiększa dystans w 
relacjach pomiędzy matką i synem.

Premiera: 
25 lutego ,godz. 19:30

ReżyseRia Danyael Sugawara
Występują   Wieger Windhorst, Anneke 
Blok, Marnie Blok, Manuel Broekman
Gatunek  Dramat    
ORyGinalny tytuł  Alles stroomt
ROk  2009

Jak przygotowywałaś się do roli?
Sporo rozmawiałam z reżyserem, scenarzystą i innymi aktorami. Reżyser 
pokazał nam wiele filmów, które miały ukierunkować nas na właściwy 
styl. Byliśmy też na statku, który później miał stać się planem zdjęciowym. 
Rozmawialiśmy z jego właścicielem. Dzięki temu mogliśmy zrozumieć jak to 
jest żyć i pracować na łodzi.

Co w sportretowaniu Aleid było najtrudniejsze?
Najpiękniejsza była sytuacja, w jakiej znalazła się moja bohaterka. Musiała pozwolić synowi odejść, ale w tym samym 
czasie znalazła dla siebie nową rolę. Najtrudniej było ubrać to wszystko w emocje.

Jak opisałabyś Aleid jako kobietę i jako matkę?
Jako samotna matka ma bardzo silną więź z synem. Po śmierci męża całkowicie poświęciła się macierzyństwu, zupełnie 
zapominając o własnym życiu.

Jaka sytuacja z planu zdjęciowego najbardziej utkwiła ci w pamięci?
Na pewno wyjątkowe były zdjęcia kręcone na statku. Nie możesz go zwyczajnie zawrócić i zacząć kolejny raz. Kiedy graliśmy, 
prawdziwy kapitan kucał trzymając ster. Naszą pozycję na morzu mógł sprawdzać tylko pomiędzy kolejnymi ujęciami. 
Zaufał nam, dzięki temu wszystko było bardzo realne.

Należysz do grona doświadczonych holenderskich aktorek. Jak postrzegasz rodzime kino w porównaniu z innymi 
krajami? Czy lokalne produkcje wciąż są nieosiągalne dla szerszego grona publiczności?
Holandia to mały kraj. Trudno nam konkurować z Francją czy Niemcami. Większe państwa mają więcej mieszkańców 
i więcej pieniędzy, które pełnią kluczową rolę w międzynarodowej dystrybucji. Równocześnie brakuje nam dobrych 
pomysłów i oryginalnych historii. Być może wynika to z faktu, że obecnie w środowisku filmowym najbardziej liczą się 
zyski. Na sztukę czy kino eksperymentalne nie pozostaje za wiele miejsca. Moim zdaniem problem leży po obu stronach – 
filmowców i sponsorów.

Nad czym obecnie pracujesz?
Podróżuję po kraju ze sztuką Zimowe kwiaty napisaną przez Peera Wittenbolsa. To ważne przedstawienie. Zostało napisane 
dla czterech aktorek. Na wiosnę i lato zaplanowano zdjęcia do dwóch seriali, w których biorę udział.

Wywiad z

(aktorka)ANNEKE BLOK 

Opuścić rodzinny dom
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Pułapka

Biała ryba

Wszyscy uwielbiamy wakacje. Wolny od szkolnych i zawodowych 
obowiązków czas potrzebny jest każdemu, nawet tym najbardziej 
oddanym swojej pracy. Ale co zrobić, gdy słodkie wakacje 
zaczynają nabierać gorzkiego smaku? Kino Europa zaprasza na 
Pułapkę, dramat o tym, że czasami lepiej zostać w domu…

Oparty na prawdziwych wydarzeniach film w reżyserii Mischy 
Kamp (reżyserka słynnego Konika świętego Mikołaja) opowiada 
o wakacyjnych planach pewnej rodziny. Długo oczekiwany czas 
odpoczynku zamienia się w zapierającą dech w piersiach ucieczkę 
z przerażającego koszmaru. Huśtawka emocji gwarantowana!

Kino Europa zaprasza na historię o braciach, którzy 
postanowili podążać za swoim instynktem. Jak kończy się 
podejmowanie decyzji bez powtórnego ich przemyślenia? 
Wynikłego chaosu na pewno się nie spodziewali. W Białej 
rybie nie zabraknie silnych emocji!

Reżyser Białej ryby, Remy van Heugten, umieścił akcję 
swojego filmu w zamkniętej rybackiej wiosce. Główni 
bohaterowie, bracia Hans i Stijn, nie mają ze sobą zbyt 
dobrych relacji. Brak współdziałania przekłada się na 
bezowocną pracę na morzu – aż do dnia, w którym bracia 
wyławiają z wody ogromną ilość narkotyków.

CINEMA
Premiera: 
25 lutego, 21:10

CINEMA
Premiera:  
25 lutego, 22:50

Niebezpieczne wakacje

Cienka jest linia pomiędzy dobrem i złem

ReżyseRia Mischa Kamp 
Występują  Elske Rotteveel, Lukas Dijkema, Johanna ter 
Steege
Gatunek Dramat    
ORyGinalny tytuł   De fuik
ROk   2008

Simone (Elske Rotteveel) odkrywa, że ojciec ucieka od 
poważnych problemów. To, co na pierwszy rzut oka wygląda 
na spokojne rodzinne wakacje, zamienia się w porwanie i 
przerażający koszmar.
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Niebezpieczne wakacje

Religijny rybak Hans (Marcel Hensema) i jego niepokorny brat 
Stijn (Mads Wittermans) próbują ocalić swoją łódź. Trudne 
relacje między braćmi wpływają na ich kolejne porażki. Do 

dnia, w którym wyławiają z wody sporą ilość narkotyków…

ReżyseRia  Remy van Heugten
Występują   WMarcel Hensema, Peter 
Bolhuis, Clemens Levert
Gatunek   Thriller   
ORyGinalny tytuł   Witte vis
ROk   2009

        Poznaj najlepsze kino holenderskie 
TRZY FILMY Z HOLANDII, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ

W ramach Holenderskiej Nocy Filmowej przedstawiamy trzy filmy z Holandii, których żaden miłośnik kultury europejskiej 
nie może przegapić. Poznajcie cuda holenderskiej kinematografii!

tureckie owoce (1973)
Melodramat w reżyserii nagradzanego Paula Verhoevena (reżyser RoboCopa, 
Nagiego instynktu i Pamięci absolutnej). Tureckie owoce to adaptacja powieści 
Rachatłukum Jana Wolkersa. Film opowiada historię romansu artysty i młodej 
kobiety – w rolach głównych wystąpili Rutger Hauer i Monique van de Ven.

Film ogłoszono najlepszym w historii kina holenderskiego, był też nominowany 
do Oscara w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego. W 1999 roku 
obraz wyróżniono tytułem najlepszego holenderskiego filmu stulecia. W 2007 
roku Tureckie owoce trafiły do Kanonu Kina Holenderskiego.

Atak (1986)
Produkcja w reżyserii Fonsa Rademakersa na motywach powieści Harry’ego 
Mulischa. W rolach głównych wystąpili Derek de lint, Marc van uchelen 
i Monique van de Ven. Jest to historia o nieuniknionych skutkach wojny. 
Nazistowski kolaborant zostaje zamordowany, a po jego śmierci dochodzi do 
ataku na jeden z holenderskich domów. Kolejne wydarzenia prowadzą do 
tragedii w rodzinie Steenwijków, wrobionej w morderstwo przez sąsiadów.

W 1986 roku Atak otrzymał Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. 
Obraz jest też laureatem Złotego Globu i nagrody Golden Space Needle 
przyznawanej na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Seatle.

Charakter (1997)
Adaptacja bestsellerowej powieści Ferdinanda Bordewijka w reżyserii Mike’a 
van Diema. to holendersko-belgijska koprodukcja o mężczyźnie pragnącym za 
wszelką cenę zostać prawnikiem. Kiedy wysoko postawiony urzędnik sądowy 
zostaje znaleziony martwy, główne podejrzenia padają na młodego adwokata. 
Jacob Katadreuffe przedstawia policji swoją wersję wydarzeń prowadzących do 
konfrontacji z Dreverhavenem. W kolejnych minutach filmu poznajemy historię 
życia głównego bohatera, jego trudną relację z matką, tęsknotę za lepszym 
życiem i obsesję na punkcie ojca.

Dramat otrzymał Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego.
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S.I 
odc. 8: I kto jest teraz twoim tatusiem?
Tomasz (Bartek Kamiński) wdaje się w romans.  Karianne (Trine Wiggen) kupuje nowy, drogi samochód, z 
mnóstwem gadżetów, w którym… się zatrzaskuje. Hugo (Mads Ousdal) i Suzy (Nini Bakke Kristiansen) postanawiają 
zapomnieć o problemach z ostatniego odcinka. Christian dostaje sporo pieniędzy za aplikację na telefon i kupuje 
rodzicom mieszkanie.

S.2
 odc. 2: Korak
Czas mija w ullevål Hageby. tomasz (Bartek Kamiński) znajduje pracę w Instytucie lingwistyki i Badań 
Nordyckich, choć nie jest to stanowisko o jakim marzył. Anneli (Kjersti Sandal) spotyka swojego syna. Suzy (Nini 
Bakke Kristiansen) i Hugo (Mads Ousdal) przeżywają stratę matki. Pozostali mają swoje własne problemy.

niedziela, 5 
lutego, godz. 
20:00

niedziela, 26 
lutego, godz. 
19:00

WALKA O BYT
norwegia

Nie tak wyobrażaliście sobie emigrację

FINAŁ PIERWSZEGO SEZONU!

Witajcie w Norwegii, dokąd zabiorą Was Tomasz Nowak, 
bezrobotny lingwista z Polski, oraz jego narzeczona i córka. 
Tomasz nie ma pieniędzy i powoli traci nadzieję na godne 
życie swojej rodziny. W Norwegii czeka go przygoda, która 
na zawsze zmieni życie Tomasza i tutejszych mieszkańców. 
Kino Europa zaprasza na premierę Walki o byt.

ReżyseRia  Bjørn Olaf Johannessen, Erlend 
Loe, Per Schreiner
Występują  Bartek Kaminski, Ola G. 
Furuseth, Tone Beate Mostraum, Trine 
Wiggen
Gatunek  Dramat
ORyGinalny tytuł   Kampen for 
tilværelsen
ROk 2014
Odcinki   16
sezOny   2
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Nie tak wyobrażaliście sobie emigrację

FINAŁ PIERWSZEGO SEZONU!

Jak zaczęła się twoja przygoda z serialem?
Pracowałam wcześniej z jednym ze scenarzystów. Sądzę, że właśnie z tego powodu zaproponował mi udział w tym projekcie.

Co takiego ma w sobie ta historia?
Scenariusz doskonale obrazuje rzeczywistość państw nordyckich i przyczynę imigracji. Przedstawia to wszystko w zabawny sposób, 
zachowując przy tym najwyższą jakość. Powstała idea wplatania ważnych scen – coś na zasadzie filmu krótkometrażowego w 
serialu. Magiczne było też poszukiwanie właściwych aktorów. Kiedy zobaczyłam Bartka, głównego bohatera, wiedziałam, że to 
postać napisana dla niego – w końcu urodził się w Polsce.

Jak ważny jest ten serial w kontekście fali migracji ze Środkowego Wschodu, z którymi mieliśmy do czynienia w ciągu 
ostatniego roku?
W Norwegii pracuje mnóstwo Polaków. Stanowią oni główną grupę imigrantów przybywających do nas w celach zarobkowych. 
Posiadamy złoża ropy, dzięki którym jesteśmy bogatym krajem. Z tego powodu Norwedzy nie pracują dziś za wiele i właśnie 
dlatego przyjeżdża do nas tylu imigrantów. Wielu z nas odczuwa w związku z tym poczucie winy. Norwegom nie podoba się fakt, 
że staliśmy się aroganckim narodem. Serial dał możliwość pokazania naszego kraju i tego, jak widzą nas imigranci.

Jak opisałabyś ten serial publiczności, która nie zna europejskich realiów? Na przykład komuś z Mozambiku czy Argentyny? 
Dlaczego widzowie z innych kontynentów powinni obejrzeć ten serial?
To opowieść o bardzo bogatych ludziach, którym wydaje się, że biedniejsi nie mogą być tak mądrzy jak oni - to dopiero jest głupota. 
Tematyka serialu jest uniwersalna. Takie rzeczy dzieją się na całym świecie. Możesz zamienić Polskę na Meksyk, a Norwegię na 
Amerykę, albo jakikolwiek inny kraj. Różnice w statusie społecznym występują nawet w obrębie tego samego państwa.

Skandynawskie seriale są ostatnio bardzo popularne. Jak myślisz, z czego to wynika?
Nie zapominajmy, że to państwo finansuje seriale. Kiedy więc zaczynasz robić jakąś serię, nie zależy ci na sukcesie komercyjnym. 
Nie skupiasz się na wynikach sprzedaży, tylko na sztuce. Takie seriale są też dla nas ważne z powodu języka. Zależy nam na 
podtrzymaniu naszej kultury – a telewizja pełni tu kluczową rolę. Właśnie dlatego pewną pulę pieniędzy przeznacza się na 
seriale. Inny ważny czynnik, to fakt, że w Skandynawii wielu reżyserów wywodzi się z teatru, a to oznacza skupienie wokół jakości 
przekazu i gry aktorskiej.

Nad czym obecnie pracujesz?
Skończyłam właśnie scenariusz do filmu fabularnego. Niedawno dowiedziałam się też, że będę pracować z Agnes Ravatn nad 
adaptacją jej powieści The Bird Tribunal.

Wywiad z

(reżyserka)
MARIt MOUM AUNE  
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odc. 1 Podwójne standardy
Międzynarodowy terrorysta, Omar Ghalib, planuje atak na jedno z europejskich miast. Tymczasem oszust finansowy, Matjaz Lanz, 
kieruje tajemniczą wielomilionową transakcją. Zatrzymaniem całej akcji ma zająć się para najlepszych rosyjskich agentów. Na 
początku pracują osobno, ale szybko postanawiają wspólnie stawić czoła kryminalistom.

odc. 2 Pełny reset
Dochodzi do zablokowania sieci i wykradnięcia poufnych danych, ważnych dla zachowania bezpieczeństwa kraju. Haker zamierza 
zarobić i sprzedać pliki, szuka więc kupca. Maxim (Artiom Kryłow) i Anna (Anna Popowa) muszą zapobiec wyciekowi informacji.

odc. 3 Na tropie ducha
Licencjonowany zabójca o pseudonimie „Duch” planuje atak w czasie spotkania rosyjskiego ministra ds. zagranicznych z 
amerykańskim sekretarzem stanu. Zleceniodawcom Ducha zależy na ochłodzeniu relacji pomiędzy tymi krajami. Morderca wszystko 
przygotował, sukces jest gwarantowany. Perfekcyjny plan zabójcy przerywają Max (Artiom Kryłow) i Anna (Anna Popowa) – para 
najlepszych europejskich szpiegów.

odc. 4 Strzał z przeszłości
Rosyjski naukowiec dokonuje sensacyjnego odkrycia w dziedzinie biotechnologii. W tym czasie nieznane osoby dokonują ataku na 
laboratorium zabijając każdego – łącznie z naukowcami. Wyniki badań i opisy odkrycia znikają. Główną podejrzaną jest Anna (Anna 
Popowa). Max (Artiom Kryłow) dostaje rozkaz wystawienia partnerki.

ReżyseRia  Vyacheslav Kirillov
Występują   Artem Krylov, Ana Popova
Gatunek   Kryminał, akcja 
ORyGinalny tytuł  Dve legendy
ROk 2014
Odcinki   4
Odcinki    1

Rosja

Za dnia nauczyciele, w nocy tajni agenci

SERIES
Premiera: 
11 lutego, godz. 2:00 PM
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ReżyseRia  Marc Evans
Występują Douglas Henshall, Dean 
Lennox Kelly, Lucy Griffiths, Paul McGann
Gatunek  Dramat, thriller, kryminalny
ORyGinalny tytuł   Collision 
ROk   2009

odc. 1
Inspektor John Tolin (Douglas Henshall) wrócił właśnie z przymusowego urlopu, 
na jaki wysłano go po wypadku samochodowym, w którym zginęła jego żona, a 
córka Jodie (Jo Woodcock) została trwale upośledzona. Policjant otrzymuje szybką 
sprawę zbiorowej kraksy na autostradzie A12. W czasie rekonstrukcji zdarzeń Tolin 
poznaje uczestników i ofiary wypadku.

odc. 2
Do przesłuchań prowadzonych przez inspektora Tolina (Douglas Henshall) dołącza 
Ann Stallwood (Kate Ashfield). Na jaw wychodzą kolejne fakty, pojawiają się nowe 
pytania. Strażacy pomagają ofiarom wypadku – jedna z nich ucieka z miejsca 
zdarzenia, a druga bardziej martwi się o swoje rzeczy niż obrażenia.

odc. 3
Po tym jak jedna z ofiar popełnia samobójstwo, inspektor Tolin (Douglas Henshall) 
nabiera podejrzeń. Na jaw wychodzi powód lotu Danny’ego (Dean Lennox Kelly), a 
Joyce ma własne przypuszczenia na temat śmierci matki. 

odc. 4
Przesłuchanie nabiera tempa, kiedy Tolin (Douglas Henshall) staje przed 
człowiekiem, który zniszczył mu życie. Christine (Jan Francis) poznaje powód, dla 
którego jej matka znalazła się wtedy na drodze. By dotrzeć do źródła, John ujawnia 
oszustwo. Danny (Dean Lennox Kelly) liczy, że uda mu się w końcu wyjechać z kraju.

odc. 5
Inspektor tolin (Douglas Henshall) zamyka śledztwo. Mąż Christine (Jan Francis) 
składa szokujące zeznania, które wyjaśniają kolejne tajemnice. Dobre imię Sidneya 
(David Bamber) może zostać oczyszczone, a wyjaśnić wszystko pomoże pewien 
film. 

Wsiadają do samochodów, zapinają pasy i uruchamiają silniki. Nie mogą przewidzieć nadchodzącej tragedii, liczy się tylko 
cel i bezpieczny dojazd. A jednak wszystko wskazuje na to, że ich życie zmieni się na zawsze. Zapraszamy do obejrzenia 

serialu o największej kolizji samochodowej w historii brytyjskiej telewizji. Kino Europa prezentuje Wypadek.

Krótka chwila pomiędzy życiem a śmiercią

Wielka Brytania
Wypadek

SERIES
Premiera: 
28 lutego, godz. 3:00 PM



06:00

07:50

09:30

11:00

12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30

21:30
23:30

01:00
02:50
04:30

• Indeks tłuszczowy 
miłości
• Ósmoklasiści nie 
płaczą
• Miłość jest 
niedoskonała 
• Dwie legendy 
odc. 1
• Wypadek odc. 1
• Wypadek odc. 2
• Wypadek odc. 3
• Wypadek odc. 4
• Wypadek odc. 5
• Bikiniarze 

• Schemat Ponziego
• Lærkevej – dopóki 
śmierć nas nie 
rozłączy
• Syreni śpiew
• Intruzi
• Królowie

06:00
07:30
09:20
11:00
12:30
14:00

15:50

17:30

18:30

19:30

22:00

23:40
01:20
03:00
04:30

• Landes
• Syreni śpiew
• Intruzi
• Landes
• Na zawsze razem
• Jesteśmy z 
przyszłości
• Simenon: Na 
wypadek 
nieszczęścia
• Walka o byt sezon I 
odc. 7
• Alpejska chatka 
odc. 2
• Walka o byt sezon I 
odc. 7

• Ptak, który nie umie 
latać
• Królowie
• Intruzi
• Dwie legendy odc. 2
• Landes

06:00
08:00
09:30
11:30
13:00

14:30

16:10
17:30
19:00

22:30

23:30

01:10
02:30
04:00

• Palace Beach Hotel
• Dwie legendy odc. 2
• Skrywane pocałunki
• Na zawsze razem
• Och, te morderstwa! 
odc. 6
• Morderstwa na Île-
de-Batz
• Letnie szaleństwo
• Landes
• Pink

• Walka o byt sezon I 
odc. 7
• Morderstwa na Île-
de-Batz
• Letnie szaleństwo
• Landes
• W prawdziwym 
życiu

06:00
08:00

09:30

10:00

11:40
13:30

14:00

17:00

18:40
20:00

21:00
22:45
23:00

00:00
00:15
00:30
02:00
02:15
02:30
04:15

• Śmierć w ogrodzie
• Berlin, Boxhagener 
Platz 
• Kresnik: Ognista 
tradycja
• Ósmoklasiści nie 
płaczą
• Jeszcze jeden rok
• Hipotezy lub 
przypuszczenia 
bazujące na teoriach
• Dirch

• Simenon: Śmierć 
Augusta
• Hella W
• Walka o byt sezon I 
odc. 7
• Śmierć w ogrodzie
• Annick
• Walka o byt sezon I 
odc. 7
• Pożegnanie
• Jazz
• Niańki
• Dzieciaki
• Mały flirt
• Intruzi
• Miss Montigny
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Tydzień 1

               

Einstein: Teoria miłości 
odc. 4

Dramat
(Rosja, 2013)

16:00
               

Lærkevej – dopóki śmierć 
nas nie rozłączy

Komedia
(Dania, 2011)

20:00

               

Demony

Dramat
(Estonia, 2012)

20:30

               

Na zawsze razem

Dramat
(Dania, 2012)

20:30



06:00
07:40
09:00

11:00
12:30
14:00
15:30
17:30
19:30

20:30

22:30
00:00
01:30
03:30
05:30

06:00
07:30
09:30
11:00

12:00
13:50
15:30
17:00
18:30

22:15
23:45
01:15
03:00
04:30

06:00
07:40
09:00
10:00
11:30
13:00
15:00
16:30
18:00
19:30

21:00
23:00
00:00
01:30
03:00
04:30

• Morderstwa na Île-de-Batz
• Letnie szaleństwo
• Kobieta ze złamanym 
nosem
• Mój tata Barysznikow
• Pink
• Petersburg
• Berlin, Boxhagener Platz 
• Simenon: Śmierć Belli
• Walka o byt sezon I 
odc. 7
• Etiuda

• Petersburg
• 10 zasad rozkochania
• Simenon: Śmierć Belli
• Berlin, Boxhagener Platz 
• Kresnik: Ognista tradycja

• Pokój 304
• Simenon: Śmierć Belli
• Powrócić w twe ramiona
• Walka o byt sezon I 
odc. 7
• Śmierć w ogrodzie
• Dziewczyny z Plessis
• Powrócić w twe ramiona
• Dwie legendy odc. 4
• Śmierć w ogrodzie

• Pech
• Hella W
• Powrócić w twe ramiona
• Dzika kaczka
• Pech

• Dziewczyny z Plessis
• Pech
• Walka o byt sezon I odc. 7
• Dzika kaczka
• Powrócić w twe ramiona
• Jeszcze jeden rok
• Święta wenecka rodzina
• Światła mijania
• Pokój hotelowy
• Hipotezy lub 
przypuszczenia bazujące na 
teoriach

• Jesteśmy z przyszłości
• Walka o byt sezon I odc. 8
• Święta wenecka rodzina
• Światła mijania
• Pokój hotelowy
• Święta wenecka rodzina
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Tydzień 1

               

Idealista

Thriller
(Dania, 2015)

20:15

10 zasad rozkochania

Komedia
(Włochy, 2012)

21:00 Włoski Cykl               

 Walka o byt sezon I odc. 8

Dramat
(Norwegia, 2014)

20:00 Premiera



06:00

07:30
09:35
11:30
13:30
14:30
16:20
18:00

19:30

22:40
00:00
01:50
03:30
05:00

• Święta wenecka 
rodzina
• Idealista
• Mąż stanu
• Dwie legendy odc. 2
• Druga szansa odc. 1
• W prawdziwym życiu
• Pan Paul
• Powrócić w twe 
ramiona
• Pamiętnik szaleńca

• Belleville-Tokyo
• W prawdziwym życiu
• Pan Paul
• Pamiętnik szaleńca
• Einstein: Teoria 
miłości odc. 1

06:00
07:00
08:50

10:30

12:15
14:00
15:45

17:30

19:30

20:30

22:05
23:30
00:45

03:00
04:30

• Druga szansa odc. 1
• W prawdziwym życiu
• Skradzione 
dzieciństwo
• Prawo Alexandre’a: 
Jak bracia
• Pan Paul
• Kino obwoźne
• Simenon: Żelazne 
schody
• Walka o byt sezon I 
odc. 8

• Walka o byt sezon I 
odc. 8
• Simenon: Na 
wypadek nieszczęścia
• Biała ryba
• Rozmarzeni
• Simenon: Żelazne 
schody
• Pokój hotelowy
• Dwie legendy odc. 3

06:00
07:40

08:30
10:00
11:30

13:30

14:40

16:30
18:30

22:30

23:30

01:15
03:00
04:30

• Rozmarzeni
• Einstein: Teoria 
miłości odc. 1
• Dwie legendy odc. 3
• Światła mijania
• Nikt nie rozczesuje 
mi włosów tak jak 
wiatr
• Och, te morderstwa! 
odc. 7
• Kochanica 
prezydenta
• Raj na ziemi
• Dług

• Walka o byt sezon I 
odc. 8
• Kochanica 
prezydenta
• Raj na ziemi
• Szepty za ścianą
• Mój tata 
Barysznikow

06:00
08:00

10:00
11:30
13:00

14:30
16:10

18:00

21:00

22:00
00:00

01:00
02:40
04:30

• Jeszcze jeden rok
• Jesteśmy z 
przyszłości
• Pokój hotelowy
• Światła mijania
• Święta wenecka 
rodzina
• Mąż stanu
• Simenon: Śmierć 
Augusta
• Palace Beach Hotel

• Walka o byt sezon I 
odc. 8
• Idealista
• Walka o byt sezon I 
odc. 8
• Mąż stanu
• Idealista
• Nikt nie rozczesuje 
mi włosów tak jak 
wiatr
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Nikt nie rozczesuje mi 
włosów tak jak wiatr

Dramat
(Włochy , 2014)

19:30                

Skradzione dzieciństwo

Dramat
(Włochy, 2004)

21:00

               

Pragnienie

Dramat
(Rosja, 2012)

20:30

               

Alpejska chatka odc. 3

Dramat
(Estonia, 2012)

18:30



06:00
07:30
09:10
10:50
12:30
14:00
15:40
17:30

19:30

20:30
20:50

22:40
00:00
01:30
03:05
04:40

06:00

07:45
09:00

11:00

12:00

15:30
17:00
18:30
20:00
21:30
23:00
00:30
02:00
04:00

06:00
07:30
09:00

10:00
11:45
13:30

16:40
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00

• Szepty za ścianą
• Raj na ziemi
• Kochanica prezydenta
• Surogatka
• Szepty za ścianą
• Lanester odc. 1
• Królowie
• Twierdza śpiących 
motyli
• Walka o byt sezon I 
odc. 8
• Piove
• Barathon

• Biała ryba
• Rozmarzeni
• Ptak, który nie umie latać
• Moskitiera
• Biała ryba

• Prawo Alexandre’a: Jak 
bracia
• Biała ryba
• Twierdza śpiących 
motyli
• Walka o byt sezon I 
odc. 8
• Demony

• Dwie legendy odc. 2
• Dwie legendy odc. 3
• Dwie legendy odc. 4
• Dwie legendy odc. 1
• Dwie legendy odc. 2
• Dwie legendy odc. 3
• Dwie legendy odc. 4
• Dług
• Twierdza śpiących motyli

• Szkoła się skończyła
• Pamiętnik szaleńca
• Walka o byt sezon I 
odc. 8
• Dziedziczki cz. I
• Dziedziczki cz. II
• Szkoła się skończyła

• Pułapka
• Wypadek odc. 1
• Wypadek odc. 2
• Walka o byt sezon I odc. 1
• Walka o byt sezon I odc. 2
• Walka o byt sezon I odc. 3
• Walka o byt sezon I odc. 4
• Walka o byt sezon I odc. 1
• Walka o byt sezon I odc. 2
• Walka o byt sezon I odc. 3
• Walka o byt sezon I odc. 4
• Druga szansa odc. 1
• Wypadek odc. 1
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Dwie legendy odc. 1

Kryminalny
(Rosja, 2014)

14:00

Rozmarzeni

Komedia
(Włochy, 2014)

21:00 Włoski Cykl

              

 Simenon: Czarna gałka

Dramat
(Francja, 2014)

15:00
Maraton



06:00
07:30
09:00

10:30
12:00

13:30
14:30
16:30
18:15

20:00

23:20
01:00
03:00
05:00

• Pokój 304
• Pamiętnik szaleńca
• Nikt nie rozczesuje 
mi włosów tak jak 
wiatr
• Letnie szaleństwo
• Dwie legendy 
odc. 3
• Druga szansa odc. 2
• Wielbicielka
• Zamek Gripsholm
• Lanester odc. 3: 
Dzieci deszczu
• Pech

• Urania
• Demony
• Wielbicielka
• Einstein: Teoria 
miłości odc. 2

06:00
07:00

08:50
10:30

12:15

14:00
15:45
18:30

21:00
22:45
00:30
02:15
04:00
05:30

• Druga szansa odc. 2
• Lanester odc. 3: 
Dzieci deszczu
• Kino obwoźne
• Prawo Alexandre’a: 
Miłość to za mało
• Ósmoklasiści nie 
płaczą
• Mąż stanu
• Żywe obrazy
• Alpejska chatka 
odc. 4

• Pragnienie
• Mój przyjaciel
• Mąż stanu
• Pragnienie
• Dwie legendy odc. 4
• Jest wspaniale, 
prawie

06:00
07:30

08:30
10:00
11:50
13:30

15:30

18:30
20:30
22:30
00:30
02:00

04:00

• Światła mijania
• Einstein: Teoria 
miłości odc. 2
• Dwie legendy odc. 4
• Mój przyjaciel
• Kino obwoźne
• Simenon: Czarna 
gałka
• Kobieta ze 
złamanym nosem

• Sprawa Salengro
• Zimowe róże
• Gorzkie wiśnie
• Na zawsze razem
• Twierdza śpiących 
motyli
• Mąż stanu

06:00

07:40

09:10
11:00

12:30
14:00
15:30
17:00

20:30
22:30
00:10
02:00
03:30
05:30

• Morderstwa na Île-
de-Batz
• Ptak, który nie umie 
latać
• Jeszcze jeden rok
• Powrócić w twe 
ramiona
• Petersburg
• Szepty za ścianą
• Pokój 304
• Simenon: Śmierć Belli

• Śmierć w ogrodzie
• Dziewczyny z Plessis
• Skrywane pocałunki
• Pokój 304
• Simenon: Śmierć Belli
• Kresnik: Ognista 
tradycja
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Mój tata Barysznikow

Dramat
(Rosja, 2011)

19:00

               

Wielbicielka

Dramat
(Rosja, 2009)

21:30

               

Wrzesień

Dramat
(Grecja, 2013)

17:15
               

Światła mijania

Dramat
(Litwa, 2009)

19:30



06:00
07:45
09:30
11:30
13:15
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

22:50
00:00
02:00
04:00

06:00

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
15:55
17:30
19:00
20:00
21:00
22:00

00:35
02:00
03:00
04:00
05:00

06:00
07:30
09:00
10:50
12:30
14:25
16:00

19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00

• Wrzesień 
• Zimowe róże
• Simenon: Czarna gałka
• Kobieta ze złamanym nosem
• Lanester odc. 2
• Mroczna suita odc. 1
• Mroczna suita odc. 2
• Mroczna suita odc. 3
• Mroczna suita odc. 4
• Schemat Ponziego

• Biała ryba
• Wanilia i czekolada
• Gorzkie wiśnie
• Morderstwa na Île-de-Batz

• Prawo Alexandre’a: Miłość to 
za mało
• Walka o byt sezon I odc. 1
• Walka o byt sezon I odc. 2
• Walka o byt sezon I odc. 3
• Walka o byt sezon I odc. 4
• Walka o byt sezon I odc. 1
• Walka o byt sezon I odc. 2
• Walka o byt sezon I odc. 3
• Walka o byt sezon I odc. 4
• Gdzie indziej
• Pokój hotelowy
• Mroczna suita odc. 1
• Mroczna suita odc. 2
• Mroczna suita odc. 3
• Mroczna suita odc. 4

• Letnie szaleństwo
• Mroczna suita odc. 1
• Mroczna suita odc. 2
• Mroczna suita odc. 3
• Mroczna suita odc. 4

• Pokój hotelowy
• Letnie szaleństwo
• Wanilia i czekolada
• Dezerterzy
• Idealista
• Kapelusz Mitterranda
• Mój tata Barysznikow

• Wypadek odc. 3
• Walka o byt sezon I odc. 5
• Walka o byt sezon I odc. 6
• Walka o byt sezon I odc. 7
• Walka o byt sezon I odc. 8
• Walka o byt sezon I odc. 5
• Walka o byt sezon I odc. 6
• Walka o byt sezon I odc. 7
• Walka o byt sezon I odc. 8
• Druga szansa odc. 2
• Beatrix, Oranje w ogniu 
sezon I odc. 1
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Dziewczyny z Plessis

Dramat
(Francja, 2015)

22:55

Wanilia i czekolada

Dramat                 
(Włochy, 2004)

21:00 Włoski Cykl

              

Pokój hotelowy 

Dramat
(Niemcy, 2014)

17:30



06:00
07:30

09:30
11:30
13:30
14:30

16:15
18:00
19:30
21:00

00:30
02:30
05:00

• Królowie
• Klinika doktora 
Blanche
• Wanilia i czekolada
• Dwie legendy odc. 4
• Druga szansa odc. 3
• Ósmoklasiści nie 
płaczą
• Śmierć w ogrodzie
• Królowie
• Pamiętnik szaleńca
• Kobieta ze złamanym 
nosem

• Śmierć w ogrodzie
• Wir
• Einstein: Teoria 
miłości odc. 3

06:00
07:00
08:40

10:30

12:15

14:00
15:45
17:30

18:30

19:30
21:00

00:30
02:50

04:00

• Druga szansa odc. 3
• Surogatka
• Kobieta ze złamanym 
nosem
• Prawo Alexandre’a: 
Żywy obraz jej matki
• Ósmoklasiści nie 
płaczą
• Kino obwoźne
• Sprawa Salengro
• Alpejska chatka 
odc. 4
• Alpejska chatka 
odc. 5
• Szepty za ścianą
• Ptak, który nie umie 
latać

• Kino obwoźne
• Ósmoklasiści nie 
płaczą
• Ptak, który nie umie 
latać

06:00
07:30

08:30
10:30
12:30
14:20
16:00
17:45

19:30

22:40
00:20

02:00

04:00

• Letnie szaleństwo
• Einstein: Teoria 
miłości odc. 3
• Wanilia i czekolada
• Demony
• Mąż stanu
• Mój przyjaciel
• Pan Paul
• Kapelusz 
Mitterranda
• Święta wenecka 
rodzina

• Pragnienie
• Simenon: Czarna 
gałka
• Kobieta ze 
złamanym nosem
• Twierdza śpiących 
motyli

06:00
07:30
09:10

11:00
12:20

14:00

15:40

17:30

19:30

22:40
00:00
01:20
03:00
04:40

• Szepty za ścianą
• Raj na ziemi
• Kochanica 
prezydenta
• Pech
• Schyłek męskiego 
imperium
• Prawo Barbary: Wina 
doskonała
• Simenon: Śmierć 
Augusta
• Twierdza śpiących 
motyli
• Letnie szaleństwo

• Biała ryba
• Pułapka
• Królowie
• Moskitiera
• Biała ryba
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Moskitiera

Dramat   
(Hiszpania, 2010)

21:00

               

Surogatka

Dramat
(Francja, 2005)

22:50                

Morderstwa na 
Île-de-Batz

Dramat
(Francja, 2015)

21:00

               

Jesteśmy z przyszłości

Akcja
(Rosja, 2008)

22:40



06:00
08:00
10:00
12:00
13:45

15:25
17:00
18:00
19:00
20:00

22:30
00:00
01:45
03:30

06:00

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:30
18:30

21:10
22:50
00:30
02:00
03:00
04:00
05:00

06:00
07:30
09:00
09:50
10:50
11:50
12:50
13:45
15:15
16:30
18:00
19:00

21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
04:00
05:00

• Demony
• Twierdza śpiących motyli
• Mój przyjaciel
• Pan Paul
• Lanester odc. 3: Dzieci 
deszczu
• Dezerterzy
• Mroczna suita odc. 5
• Mroczna suita odc. 6
• Mroczna suita odc. 7
• Mroczna suita odc. 8

• Szepty za ścianą
• Szkoła się skończyła
• Wrzesień 
• Bikiniarze 

• Prawo Alexandre’a: Żywy 
obraz jej matki
• Walka o byt sezon I odc. 5
• Walka o byt sezon I odc. 6
• Walka o byt sezon I odc. 7
• Walka o byt sezon I odc. 8
• Walka o byt sezon I odc. 5
• Walka o byt sezon I odc. 6
• Walka o byt sezon I odc. 7
• Walka o byt sezon I odc. 8
• Rozmarzeni
• Mroczna suita odc. 5
• Mroczna suita odc. 6

• Pułapka
• Biała ryba
• Rozmarzeni
• Mroczna suita odc. 5
• Mroczna suita odc. 6
• Mroczna suita odc. 7
• Mroczna suita odc. 8

• Na zawsze razem
• Rozmarzeni
• Walka o byt sezon I odc. 8
• Mroczna suita odc. 5
• Mroczna suita odc. 6
• Mroczna suita odc. 7
• Mroczna suita odc. 8
• Pułapka
• Biała ryba
• Na zawsze razem
• Wypadek odc. 4
• Druga szansa odc. 2

• Mroczna suita odc. 5
• Mroczna suita odc. 6
• Walka o byt sezon II odc. 1
• Mroczna suita odc. 7
• Mroczna suita odc. 8
• Wszystko płynie
• Druga szansa odc. 3
• Beatrix, Oranje w ogniu 
sezon I odc. 2
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Wszystko płynie

Dramat
(Holandia, 2009)

19:30

Szkoła się skończyła

Dramat
(Włochy, 2010)

21:00 Włoski Cykl
              

 Walka o byt sezon II odc. 1

Dramat
(Norwegia, 2014)

20:00 Premiera
Noc holenderska




