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perspektywa

XABO: KSIĄDZ BONIECKI (Polska 2020; 73 min.) 

Reżyseria: Aleksandra Potoczek.

Dokumentalny. Tytuł filmu oznacza inicjały, jakich ksiądz Adam Boniecki 

używa w „Tygodniku Powszechnym”. Pismo to jest jedynym miejscem, w 

którym wolno mu publikować po nałożeniu nań zakazu wypowiedzi przez 

kościelnych zwierzchników. Film jest intymnym portretem księdza, który 

w wieku 85 lat zawsze znajduje czas na głęboką rozmowę, a równocześnie 

pozostaje rozdarty między swoją wiarą i niepokojem o kształt współcze-

snego Kościoła, szczególnie w Polsce.  (12-18 II)

TONY HALIK (Polska 2020; 90 min.) 

Reżyseria: Marcin Borchardt. 

Dokument biograficzny. Tony Halik, za pomocą swoich kultowych progra-

mów przenosił co wieczór miliony Polaków w miejsca, które im się nawet 

nie śniły. Film opowiada o jego życiu, przygodach oraz wszelkiego rodzaju 

przeciwnościach, którym musiał stawiać czoła na każdym kroku.  (12-18 II)

TYLKO ZWIERZĘTA NIE BŁĄDZĄ (Francja/Niemcy 2019; 117 min.) 

Reżyseria: Dominik Moll. Obsada: Denis Ménochet, Valeria Bruni Tedeschi, 

Laure Calamy.

Kryminalny. Zagadkowe zniknięcie kobiety podczas burzy śnieżnej spra-

wi, że pięcioro nieznajomych zostanie uwikłanych w tajemnicę, która wy-

kracza daleko poza senne górskie miasteczko we Francji. Każda z postaci 

ma coś na sumieniu i nie chce dzielić się wszystkimi swoimi sekretami. 

Łączy ich poczucie frustracji oraz nietypowa sytuacja, w jakiej się znaleźli. 

Poświęcone poszczególnym bohaterom rozdziały filmu obrazują nie tylko 

różne punkty widzenia na temat samego zaginięcia Evelyn, ale stopniowo 

odkrywają też zależności między nimi.  (19-25 II)

WSZYSTKO DLA MOJEJ MATKI (Polska 2019; 103 min.)

Reżyseria: Małgorzata Imielska.  Obsada: Zofia Domalik, Maria Sobocińska, 

Jowita Budnik.

Dramat obyczajowy. Olka ma siedemnaście lat. Za ciągłe ucieczki z domu 

dziecka, sąd umieścił ją w zakładzie poprawczym. Pewnego dnia spotyka 

tam Andrzeja i Irenę. Gdy dowiaduje się, że mieszkają blisko jej dawnego 

domu rodzinnego, wymusza, by zabrali ją na wakacje. Dla niej to szan-

sa, by wreszcie dowiedzieć się więcej o swojej matce. Nie wie jeszcze, jak 

ogromną cenę za to zapłaci... (19–25 II)

NADZIEJA (Norwegia 2019; 130 min.) 

Reżyseria: Maria Sødahl.  Obsada: Stellan Skarsgård, Andrea Bræin Hovig.  

Dramat obyczajowy. Co może się stać z miłością, gdy pewnego dnia pełna 

energii i wewnętrznej siły kobieta dowiaduje się, że ma przed sobą ledwie trzy 

miesiące życia? Taka sytuacja zastaje Anję i jej męża Tomasa, doświadczoną 

parę, która przez lata bardziej niż na wzajemnym uczuciu skoncentrowana 

była na prowadzonych równolegle karierach artystycznych. Ich małżeństwo 

przetrwało głównie ze względu na dzieci. Kiedy w Wigilię Bożego Narodzenia 

kobieta dowiaduje się, że ma nawrót choroby i nieoperacyjnego raka mózgu, 

życie bohaterów rozpada się na kawałki i ulega przewartościowaniu. (26 II-4 III)

SZARLATAN (Polska/Czechy2020; 100 min.) 

Reżyseria: Agnieszka Holland. Obsada: Ivan Trojan, Juraj Loj, Josef Trojan.

Dramat.  Bohaterem filmu jest zielarz Jan Mikolášek, dla którego remedium 

na ludzkie cierpienie jest natura. Alchemiczna niemal wiedza o właściwościach 

ziół, jaką posiadł Mikolášek, i jego zdumiewający dar przenikania do ludzkiego 

wnętrza sprawiają, że do jego kliniki ciągną tysiące potrzebujących. Ale ten 

dar ma także swoją ciemną stronę. (26 II–4 III)



Ceny biletów 
na projekcje 
w Kinie Perspektywa: 

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

PROMOCJE W KINIE PERSPEKTYWA:
Tani poniedziałek – bilet 10 zł

Tani piątek - bilet 12 zł 

Wtorek dla Seniora – bilet 10 zł 

Czwarty seans za 10 zł – uzbieraj 3 bilety z Kina 
Perspektywa 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”

12.02 (piątek) Tani piątek ― bilety 12 zł

godz. 16.45 xABO: KSIĄDZ BONIECKI

godz. 19.00 TONY HALIK

13.02 (sobota)

godz. 16.00 TONY HALIK

godz. 18.30 xABO: KSIĄDZ BONIECKI

14.02 (niedziela) Walentynkowy Wieczór Filmowy 

godz. 16.45 xABO: KSIĄDZ BONIECKI

godz. 19.00 TONY HALIK

15.02 (poniedziałek) Tani poniedziałek ― bilety 10 zł

godz. 16.15 TONY HALIK

godz. 19.00 xABO: KSIĄDZ BONIECKI

16.02 (wtorek) Wtorek dla Seniora ― bilety 10 zł

godz. 18.15 xABO: KSIĄDZ BONIECKI

godz. 20.15 TONY HALIK

17.02 (środa)

godz. 16.15 TONY HALIK

godz. 18.45 xABO: KSIĄDZ BONIECKI

18.02 (czwartek)

godz. 18.15 xABO: KSIĄDZ BONIECKI

godz. 20.15 TONY HALIK

19.02 (piątek) Tani piątek ― bilety 12 zł

godz. 17.15 TYLKO ZWIERZĘTA NIE BŁĄDZĄ

godz. 19.45 WSZYSTKO DLA MOJEJ MATKI

20.02 (sobota)

godz. 18.00 WSZYSTKO DLA MOJEJ MATKI

godz. 20.30 TYLKO ZWIERZĘTA NIE BŁĄDZĄ

21.02 (niedziela)

godz. 18.00 TYLKO ZWIERZĘTA NIE BŁĄDZĄ

godz. 20.30 WSZYSTKO DLA MOJEJ MATKI

22.02 (poniedziałek) Tani poniedziałek ― bilety 10 zł

godz. 17.30 WSZYSTKO DLA MOJEJ MATKI

godz. 20.30 TYLKO ZWIERZĘTA NIE BŁĄDZĄ

23.02 (wtorek) Wtorek dla Seniora ― bilety 10 zł

godz. 17.45 TYLKO ZWIERZĘTA NIE BŁĄDZĄ

godz. 20.15 WSZYSTKO DLA MOJEJ MATKI

24.02 (środa)

godz. 17.00 WSZYSTKO DLA MOJEJ MATKI

godz. 20.00 TYLKO ZWIERZĘTA NIE BŁĄDZĄ

25.02 (czwartek)

godz. 16.00 TYLKO ZWIERZĘTA NIE BŁĄDZĄ

godz. 18.30 WSZYSTKO DLA MOJEJ MATKI

26.02 (piątek)  Tani piątek ― bilety 12 zł

godz. 13.30 NADZIEJA

godz. 16.45 SZARLATAN

godz. 19.00 SZARLATAN

27.02 (sobota)

godz. 13.30 NADZIEJA

godz. 16.45 SZARLATAN

godz. 19.00 SZARLATAN

28.02 (niedziela)

godz. 13.30 NADZIEJA

godz. 16.45 SZARLATAN

godz. 19.00 SZARLATAN
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Współfinansowanie: 

perspektywa


