
 

 

PROPOZYCJE FILMOWE 

DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 

KINO „GRAŻYNA” 

DOM KULTURY LSM 

UL. K. WALLENRODA 4A 

Tel. 81 743 48 29 

Mail: info@dklsm.pl 

 

 

 

 

 

 

Filmy zamawiane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 
Minimalna liczba uczestników na jeden seans to 50 osób. 

Bilety: 10 zł uczeń, opiekun – bezpłatnie 

Osoba do kontaktu – Monika Kozioł 



„JAK OCALIĆ SMOKA” 

 
Wiek: 6+ 

Reżyseria: Katarina Launing 
Kraj i rok produkcji: Norwegia/Holandia/Czechy 2020 
Czas trwania: 82 min 
Wersja językowa: Dubbing 
 
Gwiazdka, spokojne miasteczko i… smok? Mortimer próbuje zdobyć popularność w Internecie, 
a żyjąca w drodze Sara ukrywa się w obcym miejscu. Czy przypadkowe spotkanie niefortunnej 
pary pomoże zagubionemu smokowi powrócić do domu?  
W sennym miasteczku trwają przygotowania do Świąt. Wszyscy pochłonięci są przystrajaniem 
choinek i pieczeniem ciast. Wyjątkiem jest tajemnicza Sara, która nie ma gdzie mieszkać, 
wkrada się do pustych domów, szukając jedzenia i ciepła. Kiedy nakrywa ją niezdarny 
Mortimer, a przez okno piwnicy wpada pokryty zielonymi łuskami smok, wszystko wywraca 
się do góry nogami. Przejęci losem zagubionego stworzenia Sara i Mortimer postanawiają 
pomóc mu w powrocie do baśniowego świata. Ukrywanie się z ziejącym ogniem smokiem 
wcale nie jest proste. Stwór coraz bardziej rozrabia i wyrywa się na wolność. Czy przyjaciołom 
uda się odnaleźć magiczną krainę i ocalić smoka? 
  
Laureat Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci niesie silny przekaz o potrzebie 
wspólnoty. Bohaterowie razem odkryją, że przyjaźń, poświęcenie i odwaga zacierają dzielące 
różnice oraz łączą tylko pozornie odległe światy. 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/VaiG57w5PiI?start=8&feature=oembed


„HALVDAN – PRAWIE WIKING” 

Wiek: 6+ 
Reżyseria: Gustaf Åkerblom 
Kraj i rok produkcji: Szwecja 2018 
Czas trwania: 93 min 
Wersja językowa: Dubbing 

Dwa światy. Jedna przyjaźń. Wielka przygoda! Kiedy dwa zwaśnione rody walczą o władzę, 
jedyną nadzieją na rozejm staje się młody Halvdan. Czy tajemnicza Meia pomoże mu odnaleźć 
zaginiony topór, symbol siły wikingów? 

Ciekawski Halvdan, wbrew zaleceniom starszych, zapuszcza się w nieznane tereny i właśnie 
tam spotyka niezwykłą Meię, córkę króla wrogiej wioski. Mimo absolutnego zakazu bratania 
się z przeciwnikiem, szybko zostają przyjaciółmi i zaczynają rozumieć, że trwający konflikt 
nikomu nie służy. Czy uda się pogodzić upartych władców? I co z tym wszystkim ma wspólnego 
tajny język, zaginiony topór i góry psującego się jedzenia? 

Ekranizacja książki autorstwa Martina Widmarka, autora m.in. serii o „Biurze 
Detektywistycznym Lassego i Mai”. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/NwoyKuZtXKo?feature=oembed


 

„KAPITAN MORTEN I KRÓLOWA PAJĄKÓW” 

Wiek: 6+ 
Reżyseria: Kaspar Jancis, Henry Nicholson, Riho Unt 
Kraj i rok produkcji: Estonia 2018 
Czas trwania: 79 min 
Wersja językowa: Dubbing 
 
10-letni Morten Viks pragnie być taki sam jak jego tata. Buduje model statku i marzy o dalekiej, 
morskiej wyprawie. Niespodziewanie kurczy się do rozmiaru owada i staje się kapitanem 
swojej łodzi. Jednak żeglowanie to nie taka prosta sprawa… 
Domek na drzewie tuż nad brzegiem morza, to tu Morten spędza wolny czas pisząc listy do 
ojca i chowając się przed surową ciotką Annabelle. Chłopiec pragnie wybrać się w podróż, 
przeżywać przygody, odkrywać nieznane lądy. Pewnego dnia do portowego miasta przybywa 
zwariowany magik i obsypuje Mortena tajemniczym proszkiem. Bohater zmniejsza się i 
przenosi na pokład statku-zabawki. Nie jest jednak jedynym członkiem załogi, czeka go 
spotkanie z Królową Pająków i jej świtą. Jakim kapitanem okaże się chłopiec? Morten będzie 
musiał wykazać się nie lada odwagą, by znaleźć sposób na uratowanie statku przed 
zatonięciem i odkryć drogę powrotu do prawdziwego świata. 
Kapitan Morten i Królowa Pająków to zaskakująca animacja o potędze nieograniczonej 
dziecięcej wyobraźni. 
 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/embed/fza-HCc5mz4?feature=oembed


„JAKUB, MIMMI I GADAJĄCE PSY” 

Wiek: 6+ 
Reżyseria: Edmunds Jansons 
Kraj i rok produkcji: Polska/Łotwa 2019 
Czas trwania: 70 min 
Wersja językowa: Dubbing 
 
Jakub i Mimmi to para kuzynów, którzy niezbyt się lubią. Wkrótce jednak pojawia się szansa, 
by to zmienić. Dzieci zaprzyjaźniają się z gangiem gadających psów. Przed nimi bardzo ważne 
wyzwanie… 
10-letni Jakub przyjeżdża na tydzień na przedmieścia Rygi, gdzie zatrzymuje się u kuzynki 
Mimmi. Dziewczynka z niechęcią wprowadza go w swój świat. Wkrótce jednak chłopiec 
zawiera niezwykłą znajomość z… gangiem gadających psów. Pewnego dnia jeden ze 
zwierzaków zostaje porwany, a ukochany park Mimmi przejmuje inwestor. Dzieci i psy 
podejmują wspólną walkę, by ocalić ulubione miejsce i czworonoga. 
Film jest oryginalną animacją, której urok podkreśla muzyka Krzysztofa A. Janczaka. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/embed/ELO_pE0-VmQ?feature=oembed


„SZYBCY I ŚNIEŻNI” 
 
Wiek: 6+ 
Reżyseria: Benoît Godbout 
Kraj i rok produkcji: 2018 
Czas trwania: 89 min 
Wersja językowa: Dubbing 
 
 
Zwycięzca wyścigu saneczkowego może być tylko jeden. Czy pomysłowemu Frankiemu uda się 
pokonać pewnego siebie Zaca, który nie ma skrupułów, by oszukiwać podczas rywalizacji? 
Trwają przygotowania do corocznego wyścigu saneczkowego. Frankie, nieco szalony 
naukowiec, obmyśla koncepcję pojazdu, który ma zapewnić zwycięstwo jego drużynie. Kiedy 
maszyna niespodziewanie rozpada się tuż przed linią mety, nikt nie może uwierzyć, że stały za 
tym błędy w konstrukcji. Wynalazca wspólnie z kolegami odkrywa, że to sprawka Zaca – 
zarozumiałego i nieco tajemniczego zawodnika, który w międzyczasie dołączył do stawki 
wyścigu. Frankie pragnie rewanżu i ponownego, tym razem uczciwego rajdu. Wraz z drużyną 
wiernych przyjaciół zrobią wszystko, by skonstruować jeszcze szybszy pojazd i wygrać 
rywalizację z oszustem! Błyskotliwa animacja udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych dla 
grupy pogodnych i zdeterminowanych, choć nie zawsze zgodnych przyjaciół. 
 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/embed/RnM8s_g8lWU?feature=oembed


„SONIA” 

Wiek: 6+ 
Reżyseria: L. H. Clyne, C. Edfeldt 
Kraj i rok produkcji: Szwecja 2016 
Czas trwania: 79 min 
Wersja językowa: Dubbing 
 
Siedmioletnia Sonia po raz pierwszy nocuje poza domem. U Celestyny, jej nowej koleżanki, 
wszystko jest całkiem inne, a nawet odrobinę magiczne – jedzenie jest egzotyczne (i trochę 
śmieszne – np. kasza nazywa się kuskus), kolory dziwnie różowe, a korytarze ogromne. Drzwi 
jest mnóstwo, a za każdymi czają się rzeczy osobliwe i trochę niepokojące. To będzie długa 
noc, a Sonia nieprędko zaśnie. Na szczęście dzięki parze wyjątkowo rozmownych borsuków ta 
noc będzie pełna niezapomnianych przygód. „Sonia” to adaptacja książki Pii Lindenbaum – tej 
samej, która opisała przygody Nusi i Zlatanki. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/K-BqQwUxcuY?feature=oembed


„DZIECI Z BULLERBYN” 

Wiek: 6+ 
Reżyseria: Lasse Hallström 
Kraj i rok produkcji: Szwecja 1986 
Czas trwania: 91 min 
Wersja językowa: Lektor 
 
 
Bullerbyn to maleńka wioska w Szwecji składająca się tylko z trzech zagród. Mieszka tam 
sześcioro dzieci, które dzięki swojej pomysłowości przeżywają na co dzień niesamowite 
przygody i nigdy się nie nudzą. Każde z nich ma głowę pełną niezwykłych pomysłów na to, jak 
spędzić wakacje w Bullerbyn – najmniejszej i najsłynniejszej wiosce na świecie. Film jest 
ekranizacją powieści A. Lindgren o tym samym tytule. 
 

 

„NOWE PRZYGODY DZIECI Z BULLERBYN” 

Wiek: 6+ 
Reżyseria: Lasse Hallström 
Kraj i rok produkcji: Szwecja 1987 
Czas trwania: 95 min 
Wersja językowa: Lektor 
 
Kolejne przygody mieszkańców Zagrody Północnej, Środkowej i Południowej. Po wakacjach 
Lisa, Britta, Anna, Olle, Lasse i Bosse wracają do szkoły. Wielkimi krokami zbliża się zima i 
święta, które w Bullerbyn zawsze są wyjątkowe i warto czekać na nie cały rok. Jak będzie 
wyglądało oczekiwanie na zimę? Jakie wspaniałe przygody spotkają małych bohaterów tym 
razem? 
 

 

„NILS PALUSZEK” 

Wiek: 6+ 
Reżyseria: Staffan Götestam 
Kraj i rok produkcji: Szwecja 1990 
Czas trwania: 72 min 
Wersja językowa: Lektor 
 
Pięcioletni Bertil nudzi się, gdy jego rodzice są w pracy. Pewnego dnia poznaje Nilsa Paluszka, 
skrzata, który potrzebuje pomocy w walce z wielkimi szczurami. Bertil za sprawą magii zostaje 
zmniejszony do rozmiarów Nilsa. Z tej perspektywy świat wygląda zupełnie inaczej i nie ma już 
mowy o nudzie. 
 

 



„MOJE ŻYCIE TO CYRK” 

Wiek: 9+ 
Reżyseria: Miryam Bouchard 
Kraj i rok produkcji: Kanada 2020 
Czas trwania: 100 min 
Wersja językowa: Dubbing 
 
Laura chce żyć jak zwyczajna nastolatka. To jednak nie takie łatwe, kiedy u boku ma się tatę 
będącego zakręconym artystą. Czy nietypowej rodzinie uda się odnaleźć wspólny język i stawić 
czoła nowym wyzwaniom? 
  
Życie nastoletniej Laury to wieczna podróż. Wraz ze swoim tatą Billem – zawodowym klaunem 
– przemierzają kraj, występując w coraz to nowszych miejscach. Mimo wspólnych 
ekscytujących przygód Laura chce jednak od życia czegoś więcej. Wolałaby raczej się rozwijać 
i poznawać nowe rzeczy, a mniej się wygłupiać. Tylko co na to powie jej tata? Niespodziewanie, 
dzięki nowej nauczycielce, może się spełnić jej największe marzenie – prywatna szkoła. Czy 
wyluzowany tata Laury będzie w stanie zrozumieć inne spojrzenie na świat? Czy to jabłko nie 
padło aby zbyt daleko od jabłoni? 
  
Doceniona podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci komedia pokazuje, 
że w świecie pełnym podziałów i różnic najlepszym wyjściem zawsze jest okazywanie wsparcia 
i zrozumienia drugiej osobie. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/embed/eCTMJtlfqk0?feature=oembed


„DROGI PANIE DYKTATORZE” 
 
Wiek: 9+ 
Reżyseria: Christian Lerch 
Kraj i rok produkcji: Niemcy 2020 
Czas trwania: 93 min 
Wersja językowa: Dubbing 

Czy jeden list może zatrzymać bieg wojennych zdarzeń? 11-letni Felix wraz ze swoją koleżanką 
postanawiają wysłać wiadomość do Führera i położyć kres walkom. 

 Niemcy. Rok 1945. Kiedy życie w Monachium, ze względu na wojnę, robi się coraz bardziej 
niebezpiecznie, Felix wraz ze swoją Mamą wyjeżdżają na wieś. Choć wokół kwitną łąki, a 
powietrze pachnie wiosną, tu również widać samoloty i słychać ryk syren. W nowej 
rzeczywistości Felix musi nie tylko przyzwyczaić się do obcego domu, ale również przekonać 
do siebie rówieśników. Kiedy chłopiec zaprzyjaźnia się z Karrim, synem lokalnego dowódcy, 
zaczyna coraz bardziej podzielać jego poglądy i niezachwianą wiarę w zwycięstwo Niemiec. 
Wkrótce jednak będzie musiał zmierzyć się z niespodziewanymi wydarzeniami i odpowiedzieć 
na trudne pytania. Dlaczego uznajemy kogoś za wroga? I co w rzeczywistości oznacza 
bohaterstwo? „Drogi Panie Dyktatorze” to opowiedziana z perspektywy dziecka historia o sile 
przyjaźni i ludziach, których los postawił po różnych stronach barykady. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/94YVtwtYTnw?feature=oembed


„SUPA MODO” 

Wiek: 9+ 
Reżyseria: L. Wainaina 
Kraj i rok produkcji: Niemcy 2018 
Czas trwania: 74 min 
Wersja językowa: Lektor 
 
Jo jest supermanką. Przy użyciu woli przesuwa przedmioty, zatrzymuje czas, a nawet zmienia 
wynik meczu piłkarskiego. Przed nią największe wyzwanie w życiu.  
Jo jest nadzwyczajną dziewczynką, obdarzoną przez los wielkimi mocami. Wystarczy, że się 
skupi i może przesuwać przedmioty, zatrzymywać czas i wytrącać z ręki rzeczy. Nie robi tego 
nigdy dla własnego widzimisię, zawsze w słusznej sprawie, tak, jak to superbohaterowie mają 
w zwyczaju. Korzystanie z nadprzyrodzonych mocy jest dla małej Kenijki sensem życia i 
zarazem największą radością. Umiejętności dziewczynki spędzają sen z powiek jej mamie 
Kathryn, która obawia się o kruche zdrowie dziecka. Jo jest chora i musi się oszczędzać. Jak 
pogodzić te dwa wyzwania? W jaki sposób jednocześnie ratować świat i troszczyć się o swoje 
zdrowie? Na wspaniały pomysł wpadnie siostra Jo, która zaangażuje całą wioskę w nakręcenie 
filmu o superbohaterce. 
 
Nagrodzona Kryształowym Niedźwiedziem na Berlinale 2018 rozważna i delikatna filmowa 
próba oswojenia tematów związanych z odchodzeniem. 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/embed/IREzRwG-JF8?feature=oembed


„JESTEM WILLIAM” 
 
Wiek: 9+ 
Reżyseria: J. Elmer 
Kraj i rok produkcji: Dania 2017 
Czas trwania: 86 min 
Wersja językowa: Lektor 

William uważa się za pechowca, a życie cały czas stawia przed nim wyzwania. Chłopiec musi 
się przekonać, że ma w sobie siłę i spryt, a los podsyła wskazówki, jak wyjść z opresji.  

William to zwyczajny, ułożony chłopiec, który uważa, że ma w życiu pecha. Mama przebywa w 
szpitalu i nie może się nim opiekować, więc William trafia do innego miasteczka, pod skrzydła 
wuja Nilsa. W nowym miejscu zaczepia go trójka łobuzów, a wujek wpada w poważne 
tarapaty: ma olbrzymi dług u groźnego gangstera i musi go natychmiast spłacić. Sytuacja bez 
wyjścia? Nie! Los daje chłopcu wskazówki, trzeba je tylko zauważyć, a szczęście złapać za nogi. 
Niezwykła przygoda w małym miasteczku, z odrobiną gangsterskiego dreszczyku i małym-
wielkim bohaterem, który odkrywa swoją siłę. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/bgp3VbAW9uk?feature=oembed


„ŁOWCY CZAROWNIC” 

Wiek: 9+ 
Reżyseria: Raško Miljković 
Kraj i rok produkcji: Serbia 2018 
Czas trwania: 86 min 
Wersja językowa: Dubbing 
 
Dwójka przyjaciół, nieśmiały Jovan i zadziorna Milica postanawia odnaleźć wiedźmę i zdjąć zły 
urok, który jędza rzuciła na tatę dziewczynki. Czy im się to uda? A może chłopca czeka jeszcze 
większe wyzwanie?  
W swoich snach jest odważnym superbohaterem potrafiącym latać, w prawdziwym życiu – 
niepewnym siebie chłopcem, któremu wchodzenie po schodach sprawia trudność. 10-
letniemu Jovanovi, który choruje na częściowe porażenie mózgowe i niemal każde popołudnie 
spędza na rehabilitacji, trudno jest się pogodzić ze swoją sytuacją. Na domiar złego do jego 
klasy dołącza buntownicza Milica, która ma inny problem: jej rodzice się rozstali, a ojciec 
związał się z… wiedźmą! Czy dwójce przyjaciół uda się ją pokonać? Wzruszająca historia o roli 
rodziny i o tym, jak dzięki uzdrawiającej mocy bliskości i bezgranicznej akceptacji każdy z nas 
może stać się superbohaterem. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/GNdCIcWlp6Q?feature=oembed


„LADA DZIEŃ” 

Wiek: 11+ 
Reżyseria: Hamy Ramezan 
Kraj i rok produkcji: Finlandia 2020 
Czas trwania: 82 min 
Wersja językowa: Lektor, Napisy 
 
Ramin i jego irańska rodzina mieszkają w ośrodku dla uchodźców w Finlandii. Gdy chłopak 
zaczyna cieszyć się wakacjami, rodzina otrzymuje wiadomość, że ich wniosek o azyl został 
odrzucony. 
  
Rodzice Ramina robią wszystko, żeby chłopiec i jego siostra czuli się jak w normalnym, 
kochającym domu. Widmo deportacji skłania rodzinę do złożenia apelacji. Kontynuują swoje 
codzienne życie, starając się zachować pozytywne nastawienie pomimo zbliżających się 
trudności. Pełne ciepła, zrozumienia i humoru relacje zakłóca jednak niepewność jutra. W 
takich warunkach Ramin wchodzi w dorosłość. Prawdziwa przyjaźń, pierwsza impreza i 
zakochanie, szukanie siebie. Każda chwila jest bezcenna. Oficerowie służby imigracyjnej 
regularnie odwiedzają szkołę Ramina, żeby zabrać dzieci, których rodziny nie otrzymały prawa 
do azylu. Czy przyjadą również po niego? 
  
„Lada dzień” zaskakuje czułością i ciepłem. Oparty na doświadczeniach reżysera film to 
przejmująca i pogodna historia o rodzinie szukającej swojego miejsca na świecie. 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/embed/MV6HvBXD21w?feature=oembed

