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CZYŚCIEC  (Polska 2020; 94 min.) 
Reżyseria: Michał Kondrat. Obsada: Małgorzata Kożuchowska, Philippe 
Tłokiński.

Religijny. „Czyściec” to film, który w uporządkowany sposób poma-
ga odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania dotyczące życia po 
śmierci i tego czy możemy mieć na nie wpływ. Bohaterką filmu jest Fulla 
Horak mistyczka, która doznaje rozlicznych objawień i tym odkrywa nie-
zwykłą wiedzę na temat nieba, piekła i czyśćca. (26 II – 4 III)

WOJTYŁA. ŚLEDZTWO  (Hiszpania 2020; 75 min.) 
Reżyseria: José María Zavala. 

Dokumentalny. Nikt nie był fotografowany, nagrywany czy filmowa-
ny tak często jak on. Karol Wojtyła to prawdopodobnie najbardziej me-
dialna postać w historii. Czy możliwe jest, by powszechnej świadomości 
umknęło coś, co kryje się za jego publicznym wizerunkiem? Reżyser roz-
poczyna swą opowieść tam, gdzie wszyscy biografowie kończą swoje 
dzieła – w momencie śmierci bohatera. Przesłuchuje świadków, których 
historie odkrywają siłę wstawiennictwa świętego papieża: mężczyznę, 
którego matka chciała zabić, dziewczynę będącą już „po tamtej stro-
nie” czy niedoszłą samobójczynię, którą przed skokiem z wysokości po-
wstrzymała… ręka Jana Pawła II. (26 II – 4 III)

POLOT  (Polska 2020; 90 min.)
Reżyseria: Michał Wnuk. Obsada: Maciej Musiałowski, Tomasz Włosok, 
Eryk Kulm.

Obyczajowy. Karol, utalentowany i przedsiębiorczy 25-latek, dorabia 
w rodzinnej firmie i prowadzi własny obiecujący biznes. Gdy ojciec, in-
struktor lotnictwa, ginie w wypadku, na barki Karola spada obowiązek 
utrzymania domu i matki. Wraz z dwójką najlepszych przyjaciół stawia 
wszystko na jedną kartę – zamierza skonstruować innowacyjny ste-
rowiec. Gdy na horyzoncie pojawią się duże pieniądze, młody wizjoner 
szybko przekona się, ile wyrzeczeń kosztuje własna firma. Karol będzie 
musiał ostrożnie dobierać zarówno przyjaciół, jak i biznesowych part-
nerów. (5–11 III)

OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA  (USA/ Wlk. Brytania 2020; 113 min.)
Reżyseria: Emerald Fennell. Obsada: Carey Mulligan, Bo Burnham, 
Laverne Cox.
Obyczajowy/kryminał. Wszyscy zawsze mówili o Cassie, że to obiecująca 
młoda kobieta... ale zdarzyło się coś, co brutalnie zmieniło jej przyszłość. 
W jej życiu nic nie jest tym, na co wygląda. Jest niezwykle bystra, ku-
sząco przebiegła, a nocami prowadzi sekretne podwójne życie. A teraz, 
dzięki niespodziewanemu spotkaniu, Cassie otrzymuje szansę, by rozli-
czyć się z przeszłością. (5–18 III)

KAŻDY MA SWOJE LATO  (Polska 2021; 77 min.)
Reżyseria: Tomasz Jurkiewicz. Obsada: Sandra Drzymalska, Maciej Grzy-
bowski, Nicolas Przygoda.

Komediodramat. Zbuntowana Agata przyjeżdża do małego miastecz-
ka gotować na oazie. Zakochuje się w niej siedemnastoletni Mirek, syn 
miejscowej organistki, a jego chory na demencję dziadek widzi w dziew-
czynie kochankę z młodości. Mirek wykorzystuje chorobę dziadka, by 
zbliżyć się do Agaty. Odkrywanie wzajemnych uczuć nieoczekiwanie 
ujawnia pilnie strzeżoną przez matkę Mirka rodzinną tajemnicę. (12–18 
III)

PALM SPRINGS  (USA 2021; 90 min.)
Reżyseria: Max Barbakow. Obsada: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Sim-
mons.

Komedia romantyczna. Beztroski Nyles i zadeklarowana singielka Sarah 
poznają się na weselu w Palm Springs. Sztywna impreza niespodziewanie 
odsłania swój wybuchowy potencjał, kiedy okazuje się, że oboje zostali uwię-
zieni w pętli czasowej i w kółko przeżywają ten sam dzień. W sytuacji na 
pierwszy rzut oka beznadziejnej, Nyles i Sarah odkryją, jakie możliwości daje 
całkowita wolność. Wspólnie zrealizują najbardziej szalone pomysły, by przy 
okazji przeżyć najbardziej odjechany romans wszech czasów. (19–25 III)

BANKSTERZY  (Polska 2020; 106 min.) 
Reżyseria: Marcin Ziębiński. Obsada: Antoni Królikowski, Rafał Zawierucha, 
Jan Frycz.

Obyczajowy. Film opowiada o systemie bankowym i mechanizmach jego 
funkcjonowania, generujących zdarzenia mające wpływ bezpośrednio lub 
pośrednio na życie codzienne milionów ludzi. To także rzecz o instytucji za-
ufania publicznego, która perfidnie, świadomie i konsekwentnie nadużywa-
ła tego zaufania w stosunku do swoich klientów. Ale to także opowieść o 
ludziach, ich namiętnościach, dążeniach, marzeniach i o pieniądzu który jest 
tu siłą sprawczą, wartością samą w sobie i środkiem do osiągnięcia celu. 
(19–25 III)

PROCEDER  (Polska 2019; 137 min.)
Reżyseria: Michał Węgrzyn. Obsada: Piotr Witkowski, Agnieszka Więdłocha, 
Małgorzata Kożuchowska.

Biograficzny. Poruszająca historia rapera Tomasza Chady – chłopaka z 
blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. Praw-
dziwy i szczery do bólu w swoich tekstach, Chada ginie w niewyjaśnionych 
okolicznościach zostawiając zszokowanych fanów i dziewczynę, którą ko-
chał. Muzyka była całym jego życiem - pasją i światem, w który uciekał, gdy 
rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do zaoferowania. (26 III – 1 IV)

NA RAUSZU  (Dania 2021; 115 min.)
Reżyseria: Thomas Vinterberg. Obsada: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, 
Magnus Millang.

Komediodramat. Historia grupy przyjaciół, nauczycieli szkoły średniej, za-
inspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu pozwala otworzyć się 
na świat i lepiej w nim funkcjonować. Nie przewidują jednak skutków, jakie 
pociągnie za sobą długotrwałe utrzymywanie stałego poziomu promili we 
krwi – przez cały dzień, również w pracy... (26 III – 8 IV)



Ceny biletów na 
projekcje w Kinie Szpulka: 

15 zł normalny 
12 zł ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci i renciści)  

PROMOCJE W KINIE SZPULKA:
Tani poniedziałek – bilet 10 zł

Tani piątek - bilet 12 zł 

Czwarty seans za 10 zł – uzbieraj 3 bilety z Kina 
Szpulka zakupione w 2020 i 2021 roku, a czwarty 
seans obejrzysz za 10 zł.

promocje nie dotyczą wydarzeń specjalnych  
tj. koncertów, baletów, przedstawień baletowych  
i operowych, cyklu „Wystawa na ekranie”

MARZEC MARZEC

Współfinansowanie: 

1.03 (poniedziałek)  Tani poniedziałek – bilety 10 zł
godz. 16.30 CZYŚCIEC
godz. 19.00 WOJTYŁA. ŚLEDZTWO

2.03 (wtorek)
godz. 17.30 WOJTYŁA. ŚLEDZTWO
godz. 19.45 CZYŚCIEC

3.03 (środa)
godz. 16.30 CZYŚCIEC
godz. 19.00 WOJTYŁA. ŚLEDZTWO

4.03 (czwartek)
godz. 17.30 WOJTYŁA. ŚLEDZTWO
godz. 19.45 CZYŚCIEC

5.03 (piątek)  Tani piątek – bilety 12 zł
godz. 18.00 OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA
godz. 20.30 POLOT

6.03 (sobota)
godz. 16.45 POLOT
godz. 19.00 OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA

7.03 (niedziela)
godz. 18.00 OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA
godz. 20.30 POLOT

8.03 (poniedziałek)  Tani Poniedziałek – bilety 10 zł
FILMOWY DZIEŃ KOBIET!!!
godz. 16.45 POLOT
godz. 19.00 OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA

9.03 (wtorek)
godz. 18.00 OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA
godz. 20.30 POLOT

10.03 (środa)
godz. 16.45 POLOT
godz. 19.00 OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA

11.03 (czwartek)
godz. 18.00 OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA
godz. 20.30 POLOT

12.03 (piątek)  Tani piątek – bilety 12 zł
godz. 17.30 OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA
godz. 20.00 KAŻDY MA SWOJE LATO

13.03 (sobota
godz. 17.00 KAŻDY MA SWOJE LATO
godz. 19.30 OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA

14.03 (niedziela)
godz. 17.30 OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA
godz. 20.00 KAŻDY MA SWOJE LATO

15.03 (poniedziałek)  Tani poniedziałek – bilety 10 zł
godz. 17.00 KAŻDY MA SWOJE LATO
godz. 19.30 OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA

16.03 (wtorek)
godz. 17.30 OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA
godz. 20.00 KAŻDY MA SWOJE LATO

17.03 (środa)
godz. 17.00 KAŻDY MA SWOJE LATO
godz. 19.30 OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA

18.03 (czwartek)
godz. 17.30 OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA
godz. 20.00 KAŻDY MA SWOJE LATO

19.03 (piątek)  Tani piątek – bilety 12 zł
godz. 17.00 BANKSTERZY
godz. 19.30 PALM SPRINGS

20.03 (sobota)
godz. 17.00 PALM SPRINGS
godz. 19.30 BANKSTERZY

21.03 (niedziela)
godz. 17.00 BANKSTERZY
godz. 19.30 PALM SPRINGS

22.03 (poniedziałek)  Tani poniedziałek – bilety 10 zł
godz. 17.00 PALM SPRINGS
godz. 19.30 BANKSTERZY

23.03 (wtorek)
godz. 17.00 BANKSTERZY
godz. 19.30 PALM SPRINGS

24.03 (środa)
godz. 17.00 PALM SPRINGS
godz. 19.30 BANKSTERZY

25.03 (czwartek)
godz. 17.00 BANKSTERZY
godz. 19.30 PALM SPRINGS

26.03 (piątek)  Tani piątek – bilety 12 zł
godz. 17.00 PROCEDER
godz. 20.00 NA RAUSZU

27.03 (sobota)
godz. 17.30 NA RAUSZU
godz. 20.15 PROCEDER

28.03 (niedziela)
godz. 17.00 PROCEDER
godz. 20.00 NA RAUSZU

29.03 (poniedziałek)  Tani poniedziałek – bilety 10 zł
godz. 17.30 NA RAUSZU
godz. 20.15 PROCEDER

30.03 (wtorek)
godz. 17.00 PROCEDER
godz. 20.00 NA RAUSZU

31.03 (środa)
godz. 17.30 NA RAUSZU
godz. 20.15 PROCEDER


