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Jeśli kino jest zwierciadłem 
społeczeństwa, trudno oddać 
jego wierne odbicie w dziesię-
ciu filmach. My postawiliśmy 
na różnorodność tematów, 
epok i rodzajów, aby pokazać, 
że twórcy filmowi zadają so-
bie wiele pytań w stosunku 
do świata. w naszych filmach 
jest miejsce zarówno na hu-
mor, jak i na dramaty, marze-
nia i historie, które wydarzy-
ły się naprawdę. wybierając 
je kierowaliśmy się nie tylko 
przyjemnością, jaką mieliśmy 
z ich oglądania, ale też wymo-
gami estetycznymi i naszym 
osobistym zaangażowaniem. 
Miłego festiwalu!

Brigitte Bouvier, 
attachée kulturalna, 
Instytut Francuski w Polsce 

Dalkia uczestniczy w życiu 
społeczności miast. Dlatego 
angażujemy się w liczne pro-
jekty związane z kulturą ta-
kie jak Przegląd nowego kina 
Francuskiego, ponieważ kino, 
tak jak energetyczne usłu-
gi Dalkii, stało się nieodzow-
ną częścią miejskiego życia. 
Jesteśmy przekonani, że nasi 
klienci i wszyscy amatorzy 
kina docenią tą inicjatywę. Ży-
czymy, aby Przegląd na stałe 
wpisał się w program imprez 
kulturalnych wielu miast!

Anna Gnoińska, 
Dyrektor ds. Komunikacji 
Dalkii Polska

Si le cinéma est le miroir 
d’une société, il est difficile 
d’en donner un reflet fidèle à 
travers dix films. nous 
avons privilégié la diversité 
des sujets, des époques, et 
des genres pour montrer 
que les réalisateurs sont 
en interrogation profonde 
devant le monde. Ces films 
sont des éclats de rires, de 
drames, de rêves, d’histoires 
vraies.  et c’est toujours le 
plaisir cinéphile, l’exigence 
esthétique, et l’engagement 
personnel qui ont guidé notre 
choix. 
Bon festival !

Brigitte Bouvier, 
attachée culturelle, 
Institut français de Pologne

Dalkia souhaite participer 
activement à la vie des 
collectivités locales. C’est pour 
cela que nous nous engageons 
dans de nombreuses initiatives 
culturelles dont le Festival 
du Film Français. Le cinéma, 
comme les services de Dalkia, 
fait partie intégrante de la 
vie en ville. nous espérons 
que nos clients et tous les 
cinéphiles apprécieront cette 
initiative. Longue vie au 
festival !

Anna Gnoińska, 
Directrice Communication, 
Dalkia Polska

Stephane dostaje propozycję, która 
może odmienić jego życie. Po 
wyjeździe z Algierii, Zohra stara się 
dowiedzieć dlaczego jej syn został 
zamordowany. Laura zakochuje się 
po raz pierwszy w życiu w młodym 
przestępcy o wielkim sercu, który 
właśnie został zatrzymany. Dwie 
kobiety, jeden mężczyzna, trzy 
drogi życiowe przecinające się w 
sali spotkań więzienia w Fleury-
Mérogis, miejscu, w którym 
wszyscy będą musieli podjąć 
najważniejsze w życiu decyzje.

Film, który każe stawić czoła 
losowi.

Stéphane se voit proposer un 
marché qui pourrait changer sa 
vie, Zohra a quitté l’Algérie pour 
chercher à comprendre la mort 
de son fils assassiné et Laure vit 
son premier amour pour un jeune 
délinquant au grand cœur qui vient 
d’être incarcéré. Deux femmes, 
un homme, trois parcours qui 
se rejoignent dans un parloir de 
la prison de Fleury-Mérogis... 
Dans ce lieu où les passions 
s’exacerbent, ils devront chacun 
prendre leurs destins en mains.

Un film sur la prison, vécue par 
ceux qui sont dehors, un film 
qui appelle à «tenir» face à 
l’adversité.

kto wygra z LoSeM 
Qu’un SeuL tienne 
et LeS autreS Suivront
Francja, 2009, 120 min
Reżyseria: Léa Fehner Występują: Farida Rahouadj, Reda Kateb 
Nagrody: Festiwal Unifrance 2010 nagroda dziennikarzy zagranicznych.



Hervé, 14 lat, jest typowym 
nastolatkiem miotanym burzą 
hormonów, marzącym, żeby 
mieć dziewczynę, z zerowym 
powodzeniem u płci przeciwnej.
Tym większe jest jego zaskoczenie 
kiedy, pewnego dnia, zaczyna go 
podrywać Aurore, najładniejsza 
dziewczyna z klasy.
W otoczeniu znerwicowanej matki, 
nieśmiałych lub szpanerskich 
kolegów, zakompleksionych 
dziewczyn lub takich, które właśnie 
uczą się uwodzenia, targany 
sprzecznymi uczuciami Hervé 
stara się znaleźć swoje miejsce.

Film o skomplikowanym życiu 
nastolatków.

Hervé est un adolescent de 14 ans 
au physique ingrat. Débordé par 
ses pulsions, il rêve d’avoir une 
petite amie mais n’a aucun succès 
avec les filles. 
Un jour, sans très bien comprendre 
comment, il se retrouve courtisé 
par Aurore, la plus jolie fille de sa 
classe...
Entouré de sa mère névrosée 
et de ses copains, frimeurs ou 
timides, de filles complexées ou 
en plein apprentissage de leur 
pouvoir de séduction, Hervé tente 
de grandir dans ce petit monde en 
perpétuelle mutation, ce monde 
de l’adolescence aux émotions 
contradictoires.

Un film sur l’adolescence et ses 
différentes façons de l’embrasser.

PrzyStoJniaki
LeS Beaux goSSeS

Simon Wolberg, mer małego 
prowincjonalnego miasteczka, 
szaleńczo zakochany w swojej 
żonie, zaborczy ojciec i zbuntowany 
syn. Potrafi wygłosić błyskotliwy 
wykład o amerykańskiej muzyce 
soul, ku najwyższemu zdumieniu 
uczniów, bez oporów wtrąca się 
w życie prywatne innych i każe 
przysiąc swojej 18 letniej córce, że 
nigdy, przenigdy nie wyprowadzi 
się z domu rodzinnego. 
Na jego życiu odciska się 
piętno dziecka więźnia obozu 
koncentracyjnego, który sam staje 
się ojcem. Jego cel to przeżyć 
ze swoją rodziną i za wszelką 
cenę trzymać się razem. Obsesja 
na punkcie rodziny każe jednak 
Simonowi wystawić swoich bliskich 
na próbę, aby sprawdzić, czy to co 
ich łączy jest wystarczająco silne.

Film, po którym wzrasta apetyt 
na życie.

Il est capable de faire un discours 
décapant sur la soul américaine 
à des écoliers éberlués, n’hésite 
pas à se mêler de la vie privée 
de ses concitoyens, et fait jurer à 
sa fille de 18 ans que jamais, au 
grand jamais, elle ne quittera la 
maison familiale. Lui, c’est Simon 
Wolberg, maire d’une petite ville 
de province, amoureux fou de 
sa femme, père envahissant et 
fils provocateur ! Son obsession 
est celle d’un fils de rescapé des 
camps rattrapé par la paternité: 
survivre avec sa famille, tenir 
ensemble coûte que coûte. 
L’obsession de la famille qui porte 
Simon va pourtant le pousser à 
mettre à l’épreuve ces liens pour 
en vérifier la force. 

Un film qui vous donnera envie 
après sa projection de croquer 
la vie.

Francja 2009, 90 min
Reżyseria: Riad Sattouf Występują: Vincent Lacoste, Anthony Sonigo 
Nagrody: Cezar 2010 za najlepszy debiut filmowy, Nagroda Lumières 2010 za najlepsze 
debiuty aktorskie (Vincent Lacoste, Anthony Sonigo)

roDzina woLBergów
La FaMiLLe woLBerg

Francja 2009, 82 min
Reżyseria: Axelle Ropert Występują: François Damiens, Valérie Benguigui 
Nagrody: nominowany do Złotej Kamery na festwialu w Cannes w 2009 roku



Komu z nas nie zdarzyło się 
wstydzić nowej fryzury matki, 
beznadziejnych dowcipów 
opowiadanych przez ojca czy 
pluszowej kanapy w salonie? 
Lila i Ely mieszkają w Puteaux 
po drugiej stronie mostu, który 
oddziela je od Paryża. Dzielą się 
wszystkim jak siostry marząc  
o lepszym życiu i modnych 
butach.
Przechodząc z jednego 
kłamstwa w drugie, zrobią 
wszystko, żeby wejść do świata, 
do którego nie należą, świata 
wybrańców i luksusu, w którym 
wszystko wydaje się możliwe.
Ale wszystko co się świeci...

Historia przyjaźni ze szczerego 
złota wystawionej na próbę w 
świecie z cekinów.

Qui n’a jamais eu honte de la 
nouvelle coiffure de sa mère, 
des mauvaises blagues de son 
père ou du canapé en velours 
du salon? Lila et Ely vivent à 
Puteaux, de l’autre côté du pont 
qui les sépare de Paris. Comme 
deux sœurs, elles partagent 
tout, rêvent ensemble d’une 
autre vie et des dernières 
chaussures tendance. 
De petites embrouilles en gros 
mensonges, elles vont tout faire 
pour essayer de pénétrer un 
monde qui n’est pas le leur, un 
monde de happy few et de luxe, 
là où tout leur semble possible.
Mais tout ce qui brille n’est pas 
…

L’histoire d’une amitié en or 
à l’épreuve d’un monde de 
paillettes!

wSzyStko Co Się świeCi
tout Ce Qui BriLLe 

Spokojny sen ministra transportu 
Bertranda Saint-Jean zakłóca 
w środku nocy telefon. Autokar 
stoczył się w przepaść. Saint-Jean 
musi jechać na miejsce wypadku. 
Od tego momentu zaczyna się jego 
przeprawa ze światem.  
W natłoku samych pilnych spraw 
i wbrew sobie będzie musiał 
przeprowadzić projekt prywatyzacji 
dworców. Walka o władzę, kryzys 
ekonomiczny... Wszystko dzieje 
się w tym samym czasie, rodzi 
konflikty i pytania: jak wiele ludzie 
są gotowi poświęcić? Jak długo 
wytrzymają w państwie, które 
pożera tych, którzy mu służą?

Thriller polityczny rzucający nas 
na najgłębsze wody władzy.

Le ministre des Transports, 
Bertrand Saint-Jean, est réveillé 
en pleine nuit par son directeur 
de cabinet. Un car a basculé dans 
un ravin. Il y va, il n’a pas le choix. 
Ainsi commence l’odyssée d’un 
homme d’Etat dans un monde 
toujours plus menaçant. Une 
urgence chasse l’autre, le ministre 
va devoir mener contre son gré un 
projet de privatisation des gares. 
Vitesse, lutte de pouvoirs, crise 
économique… Tout s’enchaîne et 
se percute. A quels sacrifices les 
hommes sont-ils prêts? Jusqu’où 
tiendront-ils, dans un Etat qui 
dévore ceux qui le servent?

Un thriller politique qui nous fait 
plonger dans les eaux profondes 
du pouvoir.

MiniSter
L’exerCiCe De L’état

Francja 2010, 100 min
Reżyseria: Géraldine Nakache, Hervé Mimran 
Występują: Virginie Ledoyen, Leïla Bekhti, Géraldine Nakache 
Nagrody: Leïla Bekhti: Cezar za najlepszy debiut w 2012, 
MyFrenchFilmFestival.com 2011: Nagroda Publiczności

Francja 2011, 112 min
Reżyseria: Pierre Schoeller 
Występują: Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou Breitman 
Nagrody: Cezary 2012 za najlepszy scenariusz i rolę drugoplanową (Michel Blanc), 
FIPRESCI na Festwialu w Cannes 2011



Życie codzienne policjantów 
z Brygady Ochrony Nieletnich 
to zatrzymania pedofilów i 
piętnastoletnich kieszonkowców, 
ale także przerwy na obiad 
i rozmowy o problemach w 
związkach, przesłuchania 
agresywnych rodziców, zeznania 
dzieci, ale i solidarność kolegów z 
pracy i ataki śmiechu w najmniej 
odpowiednich momentach. To 
świadomość tego, że najgorsze zło 
istnieje i życie z tą świadomością. 
Jak policjantom udaje się pogodzić 
prywatność z otaczającą ich 
rzeczywistością? Fred, najbardziej 
wrażliwy ze wszystkich, z trudem 
zniesie obecność Melissy, 
fotografa Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, której zadaniem 
jest stworzenie reportażu o 
brygadzie.

Hymn na cześć policji? Tak, 
zważywszy na to, że policjanci 
Maiwenn to zwyczajni 
bohaterowie walczący z 
największą z możliwych zbrodni – 
ze złem wyrządzanym dzieciom.

Le quotidien des policiers de 
la Brigade de Protection des 
Mineurs, ce sont les gardes à vue 
de pédophiles, les arrestations de 
pickpockets de quinze ans mais 
aussi la pause déjeuner d’une 
bande de copains, ce sont les 
auditions de parents maltraitants, 
les dépositions des enfants, mais 
aussi la solidarité entre collègues 
et les fous rires incontrôlables dans 
les moments les plus impensables. 
C’est savoir que le pire existe, et 
tenter de vivre avec… Comment ces 
policiers parviennent-ils à trouver 
l’équilibre entre leurs vies privées 
et la réalité à laquelle ils sont 
confrontés ? Fred, l’écorché vif du 
groupe, aura du mal à supporter 
le regard de Melissa, à qui le 
Ministère de l’intérieur a confié la 
réalisation d’un livre de photos sur 
cette brigade.

Un hymne à la police ? Oui, 
dans la mesure où les policiers 
de Maiwenn sont des héros 
ordinaires en lutte contre ce qui 
représente le mal absolu de nos 
sociétés : les crimes contre les 
enfants.

PoLiSS
PoLiSSe

Francja 2010, 127 min
Reżyseria: Maïwenn 
Występują: Maïwenn, Joey Starr, Karin Viard, Marina Foïs 
Nagrody: Nagroda Jury na Festiwalu w Cannes w 2011, 
Cezary 2012 za najlepszy debiut (Naidra Ayadi) i montaż.

Wyjątkowy portret Zinédine 
Zidana nakręcony podczas meczu 
rozgrywek Ligi Hiszpanii pomiędzy 
Realem Madryt a Villarealem. 
Nagrany w czasie rzeczywistym 
film przenosi widza na boisko 
piłkarskie obok słynnego 
zawodnika, a 17 kamer cyfrowych 
śledzi każdy ruch gwiazdy futbolu 
podczas całego meczu.

Zidane, czyli samotność gwiazdy 
boiska. 

Un portrait spectaculaire, en 
temps réel et en action de Zinédine 
Zidane qui donne au spectateur 
le sentiment d’être placé sur le 
terrain aux côtés du joueur. Tourné 
durant un match de championnat 
de la Liga espagnole opposant le 
Real Madrid à Villareal, ce film 
colle aux crampons de la star du 
ballon rond durant l’intégralité 
de la rencontre, grâce à dix-
sept caméras haute-définition 
capturant ses moindres faits et 
gestes.

Zidane ou la solitude du coureur 
de foot.

ziDane, Portret xxi wieku
ziDane, un Portrait 
Du xxièMe SièCLe 
Francja, 2005, 90 min
Reżyseria : Philippe Parreno, Douglas Gordon Występują : Zinédine Zidane Nagrody : Złota 
Kamera na Festiwalu w Cannes w 2006, Cezar dla najlepszego dokumentu w 2007



Poliss
127 min

Minister 
112 min

wszystko 
co się świeci 
100 min

kto wygra 
z losem 
120 min

rodzina 
wolbergów 
82 min

Przystojniaki 
90 min

zidane, 
portret xxi wieku 
90 min

Łódź 
kino Charlie 
ul. Piotrkowska 203/205 
42 636 00 92

21.04 pt 
20.00

22.04 nd 
20.00

20.04 pt 
20.15

22.04 nd 
18.30

21.04 sob 
18.30

20.04 pt 
18.30

zamość 
Centrum kultury Stylowy 
ul. Odrodzenia 9 
84 639 23 13

23.04 pon 
20.00

25.05 śr 
18.30

24.04 wt 
20.15

25.04 śr 
20.30

23.04 pon 
18.30

24.04 wt 
18.30

26.04 czw 
18.30

Poznań 
kino Muza 
ul. Św. Marcin 20 
61 852 34 03

28.04 sob 
20.45

29.04 nd 
20.30

28.04 sob 
19.00

29.04 nd 
18.30

27.04 pt 
19.30

27.04 pt 
18.00

katowice 
kino światowid 
ul. 3 Maja 7 
32 258 74 34

04.05 pt 
20.30

04.05 pt 
18.30

06.05 nd 
18.45

06.05 nd 
20.30

05.05 sob 
18.45

05.05 sob 
20.30

gdańsk 
kino neptun 
ul. Długa 57 
58 301 82 56

18.05 pt 
20.15

18.05 pt 
18.00

20.05 nd 
18.00

20.05 nd 
20.00

19.05 sob 
20.00

19.05 sob 
18.00

olsztyn 
kino studyjne awangarda 2
pl. Jana Pawła II 2/3 
Książnica Polska 
89 523 75 38

22.05 wt 
20.30

22.05 wt 
18.00

24.05 czw 
18.00

24.05 czw 
20.00

23.05 śr 
20.00

23.05 śr 
18.00

kraśnik 
kino Metalowiec 
al. Niepodległości 44 
81 825 63 36

05.06 wt 
20.30

05.06 wt 
18.00

06.06 śr 
20.00

06.06 śr 
18.00

Lublin 
Chatka Żaka 
ul. Radziszewskiego 16 
81 533 32 01

10.06 nd 
20.30

10.06 nd 
18.00

12.06 wt 
18.00

12.06 wt 
20.00

11.06 pon 
20.00

11.06 pon 
18.00

kraków 
kino Pod Baranami 
ul. Rynek Główny 27 
12 423 07 68

15.06 pt 
19.00

17.06 nd 
19.00

20.06 śr 
19.00

21.06 czw 
19.00

18.06 pon 
19.00

19.06 wt 
19.00

Pokazy SPeCJaLne

„Baśnie nocy 3D”, reż. Michel ocelot
kraków, kino Pod Baranami
16.06 sob, 19.00
www.kinopodbaranami.pl

 „zidane, portret xxi wieku”
Łódź, Manufaktura, ul. Drewnowska 58 a
07.05 pon, 19.00
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