


Впродовж останніх дев’яти років у рамках проекту було представлено 
близько п’ятдесяти найцікавіших польських кінострічок, зокрема такі 
фільми як «Мій Никифор» Кшиштофа Краузе, «Варшава» Даріуша Гаєв-
ського, «Голосніше від бомб», “Made in Poland” Пшемислава Войтешека, 
«Віднайдений» Славоміра Фабіцького, «Штучки» та «Уяви» Анджея Які-
мовського, «Катинь», «Татар-зілля» і «Валенса. Людина з надії» Анджея 
Вайди, «Світлі блакитні вікна» Богуслава Лінди, «Дрімота» Магдалени 
Пекаж, «Жасмин» і «Венеція» Яна Якуба Кольського, «Гімназійний ви-
пускний 1947» Януша  Маєвського, «Роза» Войцеха Смажовського. XX 
Традиційно у програмі будуть представлені найкращі польські фільми, 
створені впродовж останніх двох років. Глядачі матимуть змогу позна-
йомитись з найновішими роботами режисерів, чиї фільми свого часу 
були представлені в Україні у рамках Днів Польського Кіно та на інших 
кінофестивалях, зокрема фільми Яцека Борцуха, Бориса Ланкоша, Єжи 
Штура. XX Також глядачі зможуть познайомитись із творами молодих 
режисерів Мацея  Пєпшиці «Хочеться жити», Павла Павліковського «Іда», 
за який режисер щойно отримав премію «Оскар», а також переглянути 
документальну стрічку «Варшавське повстання», змонтовану з унікаль-
них архівних матеріалів і наново озвучену. Автора ідеї цього фільму Яна 
Комасу у Польщі називають «маленьким Поланським», що дуже подо-
бається й самому метру Роману Поланському. XX Дні Польського Кіно 
відкриє новий фільм Єжи Штура «Громадянин», а сам режисер стане 
 почесним гостем фестивалю і представить картину у столичному кіноте-
атрі «Київ». XX Запрошуємо відвідати Х Дні Польського Кіно у містах Укра-
їни і бажаємо яскравих кінематографічних вражень і нових відкриттів. 

Кінотеатр «Київ»
15.04 ВІДКРИТТЯ / ГРОМАДЯНИН / 
16.04 ХОЧЕТЬСЯ ЖИТИ / 17.04 НЕВЛОВИМЕ / 18.04 ІДА / 
19.04 ВАРШАВСЬКЕ ПОВСТАННЯ / 20.04 БОГИ

Будинок Кіно / спеціальні покази
20.04 ВАРШАВСЬКЕ ПОВСТАННЯ / 27.04 ПАСАЖИРКА

16.04 ВІДКРИТТЯ / ІДА / 17.04 ХОЧЕТЬСЯ ЖИТИ / 
18.04 НЕВЛОВИМЕ / 19.04 ГРОМАДЯНИН / 20.04 БОГИ / 
21.04 ВАРШАВСЬКЕ ПОВСТАННЯ

17.04 ВІДКРИТТЯ / ІДА / 18.04 ХОЧЕТЬСЯ ЖИТИ / 
19.04 НЕВЛОВИМЕ / 20.04 ГРОМАДЯНИН / 21.04 БОГИ / 
22.04 ВАРШАВСЬКЕ ПОВСТАННЯ

18.04 ВІДКРИТТЯ / ІДА / 19.04 ХОЧЕТЬСЯ ЖИТИ / 
20.04 НЕВЛОВИМЕ / 21.04 ГРОМАДЯНИН / 22.04 БОГИ / 
23.04 ВАРШАВСЬКЕ ПОВСТАННЯ

21.04 ВІДКРИТТЯ / ІДА / 22.04 ХОЧЕТЬСЯ ЖИТИ / 
23.04 НЕВЛОВИМЕ / 24.04 ГРОМАДЯНИН / 25.04 БОГИ / 
26.04 ВАРШАВСЬКЕ ПОВСТАННЯ

КИЇВ / 15–27.04

ВІННИЦЯ / 17–22.04

ОДЕСА / 16–21.04

ХАРКІВ / 18–23.04

ЛУЦЬК / 21–26.04
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Народився 1947 року в Кракові, 
закінчив польську філологію 
Яґеллонського університету 
(1970), а також факультет актор-
ської майстерності Національ-
ної вищої театральної школи 
ім. Л. Сольського у Кракові (1972). 
Багаторічний педагог і професор 
(з 1994), а також ректор Краків-
ської вищої театральної школи 
(1990–1997 і 2002–2008). 
Викладав на факультеті радіо 
і телебачення  Сілезійського 
університету в Катовіцах 
(1999–2013), де отримав титул 
honoris causa (2007). Починаючи 
з 1980 року викладав в Італії, 
де грав і ставив п’єси в італійсь-
ких театрах, знімався в кіно, 
серед іншого у Нанні Моретті 
(“Il Caimano”, 2006 i “Habemus 
papam”, 2010) і Люка Манфреді 
(“Ultimo Papa Re”, 2012).
Грав у багатьох польських філь-
мах у відомих режисерів: Кшиш-
тофа Кесльовського, Фелікса 
Фалька, Анджея Котковського, 
Анджея Вайди, Аґнешки Голланд, 
Юліуша Махульського, Кшиш-
тофа Зануссі. Створив багато 
прекрасних ролей у краківських 
і варшавських театрах, а також 
у телевізійних виставах, поста-
вив ряд п’єс.
Автор багаторазово нагороджу-
ваних 7 фільмів: «Список зрад» 
(1994), «Історії кохання» (1997), 
«Тиждень з життя чоловіка» 
(1999), «Великий звір» (2000), 
«Погода на завтра» (2003), 

Єжи Штур
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Актор і режисер театру 
і кіно, сценарист, інтелекту-
ал, член журі міжнародних 
кінофестивалів, член Євро-
пейської кіноакадемії, бага-
торазовий лауреат польських 
і закордонних фестивалів, 
автор 6 книг, Єжи Штур — 
 почесний гість Х Днів Поль-
ського Кіно.

 «Хоровод» (2007), «Громадянин» (2014), за які 
отримав багато престижних нагород у  Польщі 
на почергових Кінофестивалях у Ґдині і закор-
доном,  зокрема “Nastro d’Argento” в Італії (1998), 
Anica Flash у Венеції (1997), нагорода OCIC 
у  Венеції (1999), дворазово FIPRESCI: у Венеції 
(1997) і у Вісбадені (2004), а також багато інших.
Неодноразово нагороджувався за всю свою твор-
чу діяльність. 2005: нагорода ім. Роберта Брессона 
на 62-му Міжнародному кінофестивалі у Венеції; 
нагорода ім. Сергія Бондарчука «Золотий лицар» 
на 14-му Міжнародному кінофестивалі в Челябін-
ську; 2012: нагорода «Ангела кар’єри» на Фести-
валі націй і релігій в Терні, Італія; 2013:  нагорода 
 «Золотий Пегас» у Пескарі, Італія; нагорода 
“Kristian” на Кінофестивалі “Febio Fest” у Празі, 
Чехія; листопад 2014: нагорода «Золоті чоботи» 
на 19-му Форумі європейського кіно “Cinergia” 
у Лодзі.
Автор 6 книг, остання була видана у 2014 році 
видавництвом «Знак» під назвою «Громадянин 
Штур — з Єжи і Мацеєм розмовляє Ева Вінніцка» 
і є супроводом до нового фільму режисера 
 «Громадянин» (2014).
Фільм «Громадянин» (2014), що демонструвати-
меться у рамках Днів Польського Кіно, отримав 
на 39-му кінофестивалі у Ґдині спеціальну нагоро-
ду від журі і нагороду «Золотий кенгуру» від ав-
стралійських кіновиробників, нагороду за найкра-
щу комедію на 26-му кінофестивалі у Чикаго, США, 
а також нагороду «Срібний квиток», яку вручає 
Об’єднання польських кінотеатрів.
У листопаді 2014 року відбулася світова прем’єра 
фільму «Громадянин» на 18 Tallinn Black Nights 
Film Festiwal, Таллінн, Естонія. 
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У своїй новій комедії Єжи Штур 
висміює всіх і вся, не  жаліючи 
при цьому навіть себе. Це його 
найсмішніша роль з часів «Секс-
місії». Так само, як і попередня 
культова комедія, «Громадянин» 
показує, що незалежно від сис-
теми, в якій знаходяться поляки, 
вони завжди сміються над свої-
ми вадами і всілякими «-ізмами».
Громадянин Ян Братек. Де б він 
не з’явився, він одразу притягує 
до себе лавину несподіваних 
ситуацій. Неначе Форест Ґамп, 
Братек бере участь у найважли-
віших подіях своєї епохи. Йому 
дуже щастить, або ж навпаки, 
бо він завжди потрапляє саме 
в ті місця, де історія змінює свій 
перебіг. Його величність Випадок 
не жаліє його ні за радянських 
часів, ні в сучасній, демократич-
ній Польщі, постійно призводячи 
до кумедних ситуацій. 

Польща / 2014 / 108’

Режисер: Єжи Штур

У головних ролях: 
Єжи Штур, Мацей Штур, 
Януш Ґайос,  Дорота Сталінська, 
Єжи Федо рович, Александер 
Кром, Барбара Хоравянка, 
Малґожата  Добровольська, 
Маґдалена Бочарська, 
Соня Бохосєвич, Віолетта  
Арляк, Ясьміна Поляк, 
 Пауліна Вікторія Вось, Цезари 
Косінський, Ґжеґож Вархол

ГРОМАДЯНИН

Яна Братка, котрий все життя 
просто намагається бути 
собою, зіграли батько і син — 
Єжи і Мацей Штури. 
Оператор фільму, номінований 
на Оскара багаторазовий призер 
різноманітних конкурсів, — 
видатний Павел Едельман.
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Молода черниця дізнається, 
що вона — єврейка, охрещена 
в дитинстві заради порятунку 
від Голокосту. Разом зі своєю 
єдиною родичкою, усуненою 
від влади комуністкою, вона їде 
до рідного містечка. Це подорож 
у пошуках своєї особистості, 
любові і прощення. Хоча історія 
у фільмі відбувається 1961 року, 
це не фільм-підсумок. Режисе-
ра не цікавить історичне кіно, 
а лише — розповідь про людину.
Зворушлива, камерна, визначна 
як картина драма, якою режи-
сер польського походження 
повертається до рідної Польщі. 
З великим співпереживанням він 
поєднує особисту історію моло-
дої жінки з історичним і суспіль-
ним тлом.

«Оскар» 
в номінації 
«кращий фільм 
іноземною 
мовою»

Павел Павліковський

Народився 1957 року у Варшаві. 
Коли йому було 14 років, переїхав разом 
з матір’ю до Великої Британії. Багато 
хто вважає його одним з найцікавіших 
британських режисерів. Його фільм 
«Останній вихід» нагороджено багатьма 
міжнародними преміями. У 2000 році 
його демонстрували на фестивалі 
у Венеції, він отримав нагороду BAFTA 
як найперспективніший дебютант бри-
танського кіно, а також лаври за найкра-
щий британський фільм на фестивалі 
в Единбурзі. На сьогоднішній день у його 
доробку — ряд фільмів, що стали лауре-
атами кінофестивалів.
У Польщі про режисера почали говори-
ти після виходу на екрани фільму «Літо 
любові», який було знято у співпраці 
з польським оператором Ришардом Лен-
чевським. Найновіший фільм режисера 
«Іда» зараз з величезним успіхом підко-
рює польські й світові кінофестивалі. 

Польща, Данія / 2013 / 79’ 
Психологічна драма
Чорно-білий

Режисер: Павел Павліковський

У головних ролях: 
Аґата Кулєша, Аґата Тшебу хов-
ська, Давід Оґроднік, Йоанна 
Куліґ, Єжи Треля, Адам Шишков-
ський, Халіна Скочинська,  До-
  ро та Кудук, Наталія Лонґєвчик

IДА 
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Мацей Пєпшица

Народився 1964 року в Катовіцах.
Випускник факультету журналістики 
Сілезійського університету в Катовіцах; 
факультету кінодраматургії Державної 
вищої школи кіно, теле бачення і театру 
в Лодзі, а також кіно- і  телережисури 
на факультеті радіо і телебачення 
 Сілезійського університету.
Пєпшица все своє професійне життя 
пов’язав із Сілезією. Тут він зняв свої 
 найважливіші фільми. 
«Хочеться жити» став одним з найуспіш-
ніших фільмів польського кіно останніх 
років. На престижному кінофестивалі 
у Монреалі ця картина здобула три 
головні нагороди, а на  Кінофестивалі 
у Гдині він отримав Срібних левів, 
а також дві нагороди від глядачів. 
Відомий чеський режисер Їржі Менцель 
зізнався, що «Хочеться жити» — це один 
з най красивіших фільмів, які він бачив 
у своєму житті.

Фільм базується на правдивих 
подіях. Це історія Матеуша, 
хворого на ДЦП, який у ран-
ньому дитинстві був визнаний 
лікарями «рослиною» і дебілом, 
з яким ніколи не буде  контакту. 
Через 25 років з’ясувалося, 
що він — цілком нормальна, 
мисляча людина. Фільм є хроні-
кою життя героя. «Хочеться 
жити» — це така ж зворушлива 
історія, як і «Моя ліва нога» і так 
само, як «Скафандр і метелик», 
вона створена, щоб ми задума-
лися над життям. Разом з тим — 
це цілком інша,  оригінальна 

 історія, що не  копіює два по-
пе редні фільми. Ця оповідь — 
новий, оригінальний погляд. 
«Хочеться жити», окрім часом 
сумної історії головного героя, 
дуже оптимістичний фільм, що 
розповідає про те, як завдяки 
волі до життя і силі духа можна 
побороти власну недосконалість. 
Не можна здаватися. Ніколи. 
Бо попри все — ВАРТО ЖИТИ.

Польща / 2013 / 107’

Фільм присвячено пам’яті 
режисера Еви Пєнти, 
автора фільму «Як метелик», 
що надихнув Мацея Пєпшицю 
зняти фільм «Хочеться жити»

Автор сценарію і режисер: 
Мацей Пєпшица

У головних ролях:
Давід Оґроднік, Каміль Ткач, 
Дорота Коляк, Аркадіуш Якубік, 
Анна Негребецька, Катажина 
Завадська, Хелєна Суєцька, 
 Міколай Рознерський

ХОЧЕТЬСЯ ЖИТИ
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«Чи декілька секунд — цілком 
реальних у часі — можуть мати 
вплив на наше життя…? 
Як вони можуть його змінити…? 
У мить, коли ми замислюємося 
над відпо віддю — розпочина-
ється ця захоп лююча подорож. 
Подорож у невідоме, мандрівка 
у далекі закутки уяви, де нас 
супроводжу ють інтуїція і ін-
стинкт.  «Невловиме» — це су-
часна спроба придивитися до 
людської душі у мікромасштабі». 

Яцек Борцух

Яцек Борцух

Народився 1970 року у Квідзині. Вивчав 
філософію у Варшавському університеті 
і акторську майстерність у Варшавській 
і Ґданській вищих театральних школах.
Режисер, сценарист і кіноактор. 
1999 року зіграв одну з головних ролей, 
нагороджену Золотими левами на Фес-
тивалі польських художніх фільмів у Ґди-
ні у фільмі «Борг», реж. Кшиштоф Краузе. 
Співпрацював із Кшиштофом Зануссі 
і  Вітольдом Адамеком. Режисерський 
дебют Яцека Борцуха — фільм «Цвітна 
капуста» (2000) був першим польським 
незалежним фільмом, що потрапив 
у широкий прокат. Фільм розпочав 
у польському кінематографі еру так зва-
них «оффових» фільмів — незалежних, 
низькобюджетних картин.
На прем’єру свого другого фільму 
«Тюльпани» (2005) Борцух чекав п’ять 
років. Третій фільм в доробку Яцека 
Борцуха «Все, що люблю» (2009) пред-
ставляв польський кінематограф на двох 
престижних фестивалях, у Роттердамі 
і на фестивалі «Санденс» в Парк-Сіті 
(США), де став першим польським філь-
мом у конкурсі.

Польща, Іспанія / 2013 / 
90’

Режисер: Яцек Борцух

У головних ролях: 
Якуб Ґєршал, Маґдалена Берус, 
Ховік Койхкеріан, Хуан Хосе 
Баллеста, Анхела Моліна, 
 Йоанна Куліґ, Анджей Хира, 
Тадеуш Брадецький

НЕВЛОВИМЕ Пульсуюча емоціями історія ко-
хання Міхала і Каріни, пари поль-
ських студентів, які знайом ляться 
і закохуються одне в одного, 
пра цюючи в сонячній Іспанії. Без-
турботний літній роман перери-
вається драматичною подією, що 
назавжди змінить життя героїв.
Молодих виконавців  головних 
ролей надихають Анджей 
Хира — улюблений актор Яцека 
Борцуха, а також зірки іспансько-
го кіно Анхела Моліна та Хуан 
Хосе Бальєста.
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Справжня історія професора 
Реліґі, бунтівника, який кинув 
виклик природі, владі і власним 
можливостям. Це фільм про 
першу вдалу польську пересадку 
серця, здійснену професором 
Реліґою у місті Забже. Драматизм 
невдалих операцій, битва за ко-
жен удар серця, великі амбіції 
і болісні поразки, самотність ге-
нія, який повстав проти своїх на-
ставників і розпочав революцію 
у польській медицині. Яку ціну 
він заплатив за свій успіх?
У вісімдесятих роках минулого 
століття він здійснив першу 
в Польщі вдалу пересадку серця. 
Це портрет видатної людини, 
яка наважилася змінити існуючі 
правила. Виймаючи з людського 
тіла серце, професор зламав мо-
ральні, культурні і релігійні табу. 
Кілька десятиліть тому транс-
плантація серця була, згідно з за-
гальною думкою, аномальною. 
Фільм показує зародки дискусії 
над визначенням біологічної 
смерті людини і межами компе-
тенції хірургів. 

Лукаш Палковський

Народився 1976 року у Варшаві. 
Дуже бурхливі дитинство і молодість 
провів під стягом нелюбові до школи. 
Легко можна здогадатися, що не закін-
чив жодної вищої кіношколи. Кар’єру 
розпочав продаючи комп’ютери, потім 
брав активну участь в креативних захо-
дах кількох рекламних агентств. Глибоко 
розчарованому світом реклами йому 
спала на думку чудова ідея — знімати 
фільми. Його шлях почався з роботи 
асистента і другого режисера у фільмах 
Яна Кідави-Блонського, Кшиштофа Ланґа 
і Мачека Пєпшиці. Перші лаври, окуплені 
численними жертвами, він отримав 
за короткометражну екранізацію опо-
відання Яна Хімільсбаха під загадковою 
назвою «Наша вулиця». Вирізнений 
за «вразливість» і «талановиту образну 
оповідь» він приступив до реалізації 
свого дебюту. 2007 року  з’являється 
«Заповідник», названий кількома 
журналістами найголоснішим фільмом 
року. Численні польські і закордонні 
нагороди принесли режисеру співпра-
цю з декількома телестанціями і стали 
причиною його роману з комерційним 
кіно. Роман цей, зрештою як і більшість 
романів, закінчився трагічно — жахливі 
рецензії і довга депресія. Але, як він 
сам говорить: «щоб піднятися, потрібно 
впасти», і після певного періоду небуття 
режисер взявся за роботу над фільмом 
«Боги». Цей твір йому вдався…

Польща / 2014 / 112’

Режисер: Лукаш Палковський

У головних ролях: 
Томаш Кот, Піотр Ґловацький, 
Шимон Піотр Варшавський, 
Маґдалена Червінська, Рафал 
Завєруха, Марта Сціслович, 
Кароліна Пєхота, Войцех Со-
ляж, Аркадіуш Янічек, Цезари 
Косінський, Конрад Буґай, 
Маґдалена Качмарек, Маґда-
лена Врубель, Мілена Сушин-
ська, Ян Енґлерт, Кінґа Прайс, 
 Владислав Ковальський, 
Збіґнєв Замаховський

БОГИ
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Перший в світі ігровий фільм, 
повністю змонтований з до-
кументальних матеріалів, що 
розповідає про зазначену 
історичну подію очами двох 
молодих репортерів, — свідків 
повстанських битв. У фільмі ви-
користано автентичну кінохро-
ніку 1944 року. Використовуючи 
сучасні технології колоризації 
і реконструкції аудіовізуальних 
матеріалів, а також запросивши 
до співпраці гроно знаменитих 
майстрів, автори реалізували 
проект, що не має світових 
аналогів.
Стрічку створено Музеєм 
 Варшавського повстання. 
Виконавчий продюсер фільму — 
Пьотр Сливовський, керівник 
історичної секції Музею Варшав-
ського повстання.

Ян Комаса 

Народився 1981 року. Випускник теле- 
і кінорежисури в Державній вищій 
школі кіно, телебачення і театру в Лодзі, 
а також філософського факультету Уні-
верситету кардинала Стефана Вишин-
ського у Варшаві. Відомий польський 
режисер молодого покоління, лауреат 
багатьох кінонагород, у тому числі 
престижного Каннського кінофести-
валю. 2005 року зняв одну з трьох 
частин фільму «Ода радості». 2008 року 
реалізував «Вроц лавську Голгофу» — 
90-хвилинну виставу Телевізійного 
театру в рамках Сцени Факту. Перелом-
ним у його кар’єрі став фільм «Зала 
самогубців» — кінодебют, що отримав 
багато нагород в усьому  світі.

Польща / 2013 / 85’

Автор ідеї: Ян Комаса

Сценарій: Ян Олдаковський, 
Піотр Сливовський, 
Йоанна Павлюшкевич

Діалоги: 
Йоанна Павлюшкевич, 
Міхал Суфін

ВАРШАВСЬКЕ ПОВСТАННЯ
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Дія фільму відбувається у двох 
часових площинах: сучасність 
і великі ретроспективні воєнні 
шматки в концентраційному 
таборі в Освенцимі. 
У натовпі туристів, що заходять 
на борт трансатлантичного 
лайнера, знаходиться німецьке 
подружжя, Вальтер і Ліза. Вони 
небагато знають про минуле 
одне одного, хоча виглядають 
гармонійною парою. В одному 
з портів, куди заходить судно, 
на борт піднімається жінка, 
що нагадує Лізі когось з минуло-
го — того часу, коли вона пра-
цювала в жіночих підрозділах 
СС в Освенцимі. Хвилею спогадів 
повертається до Лізи її табірне 
минуле, а разом з ним — спогад 
про одну з ув’язнених, на якій 
Ліза випробовувала есесівські 
«виховні» методи. Але Марта, 
так звали ув’язнену, не зламала-
ся. Ліза вважала її загиблою…

Трагічна смерть режисера 
зупинила зйомки. Після смерті 
Мунка жоден з колег не нава-
жився завершити цей фільм. 
Натомість, було зроблено спро-
бу об’єднати вже готові фраг-
менти в  однорідну цілісність. 
Це завдання виконав  близький 
колега Мунка —  Вітольд  Лєсєвич. 
Фільм вийшов на екрани 
1963 року і викликав велике 
зацікавлення. Представ лений 
1964 року в Каннах, він був прий-
нятий із загальним подивом, 

Анджей Мунк

Народився 1921 року у Кракові. 
Польський кінорежисер, один з пред-
ставників напрямку «польська школа 
кіно». Розпочинав свою кар’єру як опе-
ратор, а пізніше як режисер докумен-
тальних фільмів. Реноме впливової 
особистості у польському кіно здобув 
як автор трагікомічних творів, що явля-
ли собою розрахунок з часами Другої 
Світової війни («Героїка», «Косооке 
щастя»), а також воєнної психологіч-
ної драми «Пасажирка», яку не встиг 
закінчити. У 1957–1961 роках викладав 
у Лодзинській Кіношколі. 
1961 року загинув унаслідок нещасного 
випадку у Ловичі. 

Польща / 1963 / 58’
Психологічний, воєнний фільм
Чорно-білий

Режисери: Анджей Мунк, 
Вітольд Лєсєвич (закінчення 
фільму)

Сценарій: Зоф’я Посмиш, 
Анджей Мунк

У головних ролях: 
Александра Шльонська, Анна 
Цєпєлєвська, Януш Бильчин-
ський, Анна Ярачувна, Барбара 
Хоравянка, Марія Косьцялков-
ська, Кшешіслава Дубєлювна, 
Анна Ґолембіовська

ПАСАЖИРКА відмічений нагородою FIPRESCI 
і почесною відзнакою журі. 
Тоді ж фільм отримав нагороду 
Товариства італійських журналіс-
тів на фестивалі у Венеції. 
До  сьогодні «Пасажирка» зали ша-
ється найвідомішим за межами 
Польщі фільмом Анджея Мунка. 
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КИЇВ
Культурний центр 
Кінотеатр «Київ»
вул. Червоно-
армійська, 19
(044) 234 33 80
kievkino.com.ua

Будинок Кіно
вул. Саксаганського, 6
Синя зала
ukrkino.com.ua
(044) 287 52 25

ОДЕСА
Кінотеатр 
“U-Cinema”
Французький б-р, 33
(0482) 33 95 55
u-cinema.od.ua

ВІННИЦЯ
Кінотеатр «Родина»
вул. Козицького, 47
(0432) 35 04 97

ЛУЦЬК
Кінотеатр 
«Premier City»
вул. Сухомлинського, 1
ТРЦ «Порт-Сіті»
(0332) 78 78 79
premiercity.com.ua 

ХАРКІВ
Кінотеатр «8 ½»
вул. Донець-
Захаржевського, 6/8
(068) 511 91 10
smartcinema.com.ua Уп
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ІНФОРМАЦІЯ:
ПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
У КИЄВІ
+38 (044) 278 16 01
polinst.kiev.ua


