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Playmobile. Film
Data: 2019-09-15
Godzina: 13:30:00

Charlie wciąż zadręcza swoją siostrę – Marlę opowieściami o fantastycznej krainie, w której podobno
żyją ludziki PLAYMOBIL®. Oczywiście dziewczynka sądzi, że to tylko wytwór dziecięcej wyobraźni.
Wszystko zmienia się, gdy któregoś dnia jej brat znika, a Marla odkrywa tajemniczy portal – wrota do
innego wymiaru. Kiedy przez nie przechodzi, w jednej sekundzie sama zamienia się w figurkę
PLAYMOBIL®. Zwiedzając niezwykłą, zbudowaną z zabawek krainę, dziewczynka odkrywa, że jej
brat został porwany i uwięziony przez zdradzieckiego pirata Bloodbonesa. Żeby uratować chłopca,
Marla będzie musiała połączyć siły ze zwariowanym kierowcą ciężarówki – Delem oraz odważnym
robotem o imieniu Robotitron. W trakcie wędrówki przez zdumiewający świat zestawów
PLAYMOBIL® nasi bohaterowie przeżyją masę przygód, napotkają wielu przyjaciół i wrogów – od
rycerzy w lśniącej zbroi po międzygalaktycznych złoczyńców. A sama Marla odkryje, że aby uratować
Charliego i powrócić do domu, będzie musiała przywołać moc własnej, nieco zaniedbanej wyobraźni.
Wszystko jest możliwe – trzeba tylko uwierzyć w siebie!

Polityka
Data: 2019-09-15
Godzina: 15:30:00 i 20:00:00

W "Pitbullu" Patryk Vega zajął się policją, w "Botoksie" wziął pod lupę służbę zdrowia, a teraz
przyszedł czas na polską scenę polityczną. Co robią i jak zachowują się najważniejsi ludzie w kraju,
kiedy gasną światła kamer i spadają maski? Jak władza i dostęp do publicznych pieniędzy wpływa na
osoby piastujące najwyższe urzędy i pełniące obowiązki wobec Narodu? Bezkompromisowa "Polityka"
odpowiada na te pytania. To film o przedstawicielach wszystkich frakcji i ugrupowań politycznych w
Polsce, o rządzących i opozycji, o świeckich liderach i politykach w sutannach.

Piłsudski
Data: 2019-09-15
Godzina: 18:00:00

To nie miało prawa się stać! Jest rok 1901. Józef Piłsudski "Ziuk" (Borys Szyc) po brawurowej
ucieczce ze szpitala psychiatrycznego ponownie staje na czele polskiego podziemia
niepodległościowego. Nieugięty na polu walki, w życiu prywatnym poddaje się namiętności, rozdarty
między dwiema kobietami jego życia – żoną (Magdalena Boczarska) i kochanką (Maria Dębska).
Przez zachowawczych członków Polskiej Partii Socjalistycznej uważany za terrorystę, Piłsudski wraz
z najbliższymi współpracownikami nie cofnie się przed niczym – zamachami na carskich urzędników i
najwyższych oficerów, szmuglowaniem bomb, zuchwałym napadem na pociąg, by osiągnąć swój cel:
niepodległą Polskę. Zbliża się rok 1914 i "Ziuk" widzi nowe szanse na osiągnięcie niemożliwego.
"Piłsudski" to kino awanturnicze, płomienny romans, historia prawdziwa Marszałka, jakiej dotąd nie
znano.
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