
poniedziałek 9.09 wtorek 10.09 środa 11.09

czwartek 12.09 piątek 13.09 sobota 14.09

13:00 POKAZ LAUREATA 
wielkiej nagrody złotych 
Lwów 37. gff. fPff. /
screening of the 37th gff 
golden lions grand prize 
Winner/ 
W CIEMNOŚCI (144’)
/in darkness/ 
reż./dir. AgnieszkA HollAnd 

14:00 PANORAMA 
SILENT LAKE (90’) 
reż./dir. MAriusz kuczewski

13.00 
ZAgUBIONE w PRZESTRZENI 
/lost in space/ 
GDZIE JESTEŚ LUIZO (30’) 
/where are you, Louise/
reż./dir. JAnusz kubik
POPRZEZ PIĄTY WYMIAR (25’) 
/through the FiFth dimension/
reż./dir. MArek T. nowAkowski
GUBERNATOR (25’) 
/the goVernor/
reż./dir. sTAnisłAw kokesz 

16:00 PANORAMA 
BACZYŃSKI  (69’) 
/baczynski/ 
reż./dir. kordiAn PiwowArski

17:30 PANORAMA 
STACJA WARSZAWA (90’) 
/warsaw stories/ 
reż./dir. MAcieJ cuske, 
kAcPer lisowski, nenAd 
Mikowic,MATeusz rAkowicz, 
TyMon wyciszkiewicz 

19:30 PANORAMA 
OSZUKANE (91’) /deceiVed/ 
reż./dir. MArcin solArz 

21:45 PANORAMA 
TAJEMNICA WESTERPLATTE 
(118’) / secret oF 
westerpLatte/ 
reż./dir. PAweł cHocHlew 

16:30 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/

DZIEWCZYNA Z SZAFY (89’) 
/the girL From the wardrobe/  
reż./dir. bodo kox 

19:00 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/

UKŁAD ZAMKNIĘTY (120’) 
/the cLosed circuit/ 
reż./dir. ryszArd bugAJski 

19:00 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/

UKŁAD ZAMKNIĘTY (120’) 
/the cLosed circuit/ 
reż./dir. ryszArd bugAJski

21:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

IMAGINE (105’) /imagine/ 
reż./dir. AndrzeJ JAkiMowski 
 

21:45 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/

DROGÓWKA (117’) 
/traFFic department/ 
reż./dir. woJTek sMArzowski

16:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

DZIEWCZYNA Z SZAFY (89’) 
/the girL From the wardrobe/ 
reż./dir. bodo kox 

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

TeATr Muzyczny

19:00
UROCZYSTE OTWARCIE 
/opening ceremony/ 
konkUrS głÓwny
MAin coMPeTiTion
PAPUSZA (134’) /papusza/ 
reż./dir. JoAnnA kos-krAuze, 
krzyszTof krAuze
(obowiązuJą zAProszeniA
/by inviTATion only)

Mk-2 Mk-3 Mk-4

9:15 PANORAMA 
WSZYSTKIE KOBIETY MATEUSZA 
(95’) /aLL matthew’s women/ 
reż./dir. ArTur „więcek” bAron

17:30 PANORAMA 
IXJANA (98’) /iXJana/ 
reż./dir. MicHAł skoliMowski, 
Józef skoliMowski

11:00
OTWARCIE KONKURSU MŁODEGO 
KINA /young cinema compe-
tition opening ceremony/
11:10 
Młode kino /young cineMA/ 
I BLOK PROJEKCYJNY* 
screening bLock i

13:20  
Młode kino /young cineMA/ 
II BLOK PROJEKCYJNY* 
screening bLock ii

16:10   
Młode kino /young cineMA/ 
III BLOK PROJEKCYJNY* 
screening bLock iii

18:50 
Młode kino /young cineMA/ 
IV BLOK PROJEKCYJNY* 
screening bLock iV

* pełen program w tabeLi „konkurs 
młodego kina” / detaiLed programme in 
the “young cinema competition” tabLe

22:00 PANORAMA 
IXJANA (98’) /iXJana/ 
reż./dir. MicHAł skoliMowski, 
Józef skoliMowski 

19:30 PANORAMA 
ŻYWIE BIEŁARUŚ! (98’) 
/ViVa beLarus!/ 
reż./dir. krzyszTof 
łukAszewicz 

21:50 PANORAMA
YUMA (113’) /yuma/ 
reż./dir. PioTr MulAruk 

11:30 PANORAMA 
KAMCZATKA (77’) /kamchatka/  
reż./dir. Jerzy kowyniA 

14:00 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/ 

NIEULOTNE (93’) /Lasting/ 
reż./dir. JAcek borcucH 

17:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/  

BEJBI BLUES (105’) 
/baby bLues/  
reż./dir.kAsiA rosłAniec 

19:45 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/

NIEULOTNE (93’) /Lasting/  
reż./dir. JAcek borcucH

22:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/

DZIEWCZYNA Z SZAFY (89’) 
/the girL From the wardrobe/ 
reż./dir. bodo kox 

nAPisy Angielskie 
english subtitles

TłuMAczenie 
syMulTAniczne 
simultaneous 
interpreting

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC
ABC

ABC

ABC

Mk-4 Mk-4Mk-4 Mk-6 Mk-6Mk-6 Mk-7 Mk-7Mk-7 Mk-8 Mk-8Mk-8

11:40
Młode kino /young cineMA/ 
V BLOK PROJEKCYJNY *
screening bLock V  

14:00 
Młode kino /young cineMA/ 
VI BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock Vi

17:00
Młode kino /young cineMA/ 
VII BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock Vii

19:30   
Młode kino /young cineMA/ 
VIII BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock Viii  
* pełen program w tabeLi „konkurs 
młodego kina” / detaiLed programme in 
the “young cinema competition” tabLe

22:00 PANORAMA
JASKÓŁKA (75’) 
/the carged swaLLow/ 
reż./dir. bArTosz wArwAs 

8:30 POKAZ PRASOwY
/press screening/ 

UKŁAD ZAMKNIĘTY (120’) 
/the cLosed circuit/ 
reż./dir. ryszArd bugAJski

10:30 konferencja praSowa
/press conference/

11:00 POKAZ PRASOwY
/press screening/ 

OSTATNIE PIĘTRO (82’) 
/Last FLoor/ 
reż./dir. TAdeusz król

12:20 konferencja praSowa
/press conference/

13:30 POKAZ PRASOwY
/press screening/ 

PŁYNĄCE WIEŻOWCE (93’) 
/FLoating skyscrapers/ 
reż./dir. ToMAsz wAsilewski

15:00 konferencja praSowa
/press conference/

  16:00 POKAZ PRASOwY
/press screening/ 

PAPUSZA (134’) /papusza/
reż./dir. JoAnnA kos-krAuze, 
krzyszTof krAuze 

18:20 konferencja praSowa
/press conference/

20:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTon/ 

OSTATNIE PIĘTRO (82’) 
/Last FLoor/ 
reż./dir. TAdeusz król 

22:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

PŁYNĄCE WIEŻOWCE (93’) 
/FLoating skyscrapers/ 
reż./dir. ToMAsz wAsilewski 

8:30  konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

UKŁAD ZAMKNIĘTY (120’) 
/the cLosed circuit/ 
reż./dir. ryszArd bugAJski

11:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

MIŁOŚĆ (110’) /LoVing/ 
reż./dir. słAwoMir fAbicki 

14:30 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/ 

DROGÓWKA (117’) 
/traFFic department/ 
reż./dir. woJTek sMArzowski

17:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

UKŁAD ZAMKNIĘTY (120’)  
/the cLosed circuit/ 
reż./dir. ryszArd bugAJski

20:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/  

OSTATNIE PIĘTRO (82) 
/Last FLoor/ 
reż./dir. TAdeusz król

22:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/  

PŁYNĄCE WIEŻOWCE (93’) 
/FLoating skyscrapers/ 
reż./dir. ToMAsz wAsilewski 

10:30 PANORAMA 
JASKÓŁKA (75’) 
/the caged swaLLow/ 
reż./dir. bArTosz wArwAs

13.00 
ZAgUBIONE w PRZESTRZENI 
/lost in space/  
STACJA BEZSENNOŚĆ (38’)
/insomnia station/ 
reż./dir. PioTr woJciecHowski  
BIOhAZARD (50’) /biohazard/ 
reż./dir. JAnusz kubik  

16:00
PORTETY /portraits/ 
TAM BYŁ KIEDYŚ NASZ DOM... 
(54’) /there was once our 
home.../ 
reż./dir. ewA szPrynger

18:00 czySta klaSyka 
/Pure clAssics/ 

JAK BYĆ KOChANĄ (101’) 
/how to be LoVed/ 
reż./dir. woJciecH Jerzy HAs

20:30 na horyzoncie 
/on the horizon/ 

NIEZNAJOMY NAD JEZIOREM 
(92’) /stranger by the Lake/ 
reż./dir. AlAin guirAudie 

22:30 PANORAMA 
BACZYŃSKI  (69’) /baczynski/ 
reż./dir. kordiAn PiwowArski

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

TeATr Muzyczny Mk-1 Mk-2 Mk-3

11:30 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/ 

UKŁAD ZAMKNIĘTY (120’) 
/the cLosed circuit/ 
reż./dir. ryszArd bugAJski 

15:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

OSTATNIE PIĘTRO (82’) 
/Last FLoor/ 
reż./dir. TAdeusz król 

18:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

PŁYNĄCE WIEŻOWCE (93’) 
/FLoating skyscrapers/ 
reż./dir. ToMAsz wAsilewski 

21:00 gala wręczenia 
NAgRód POLSKIEgO INSTYTUTU 
fILMOwEgO
/PolisH filM insTiTuTe 
AwArds cereMony/ 
obowiązuJą zAProszeniA
/ by inviTATion only

9:00 PANORAMA 
YUMA (113’) /yuma/ 
reż./dir. PioTr MulAruk 9:30 PANORAMA 

TAJEMNICA WESTERPLATTE 
(118’) /secret oF 
westerpLatte/  
reż./dir. PAweł cHocHlew 

11:45 PANORAMA 
KAMCZATKA (77’) /kamchatka/ 
reż./dir. Jerzy kowyniA

9:00 PANORAMA 
ŻYWIE BIEŁARUŚ! (98’) 
/ViVa beLarus!/ 
reż./dir. krzyszTof 
łukAszewicz 

11:00 PANORAMA 
OSZUKANE (91’) 
/deceiVed/ 
reż./dir. MArcin solArz 

13:00 PANORAMA 
SILENT LAKE (90’) 
/siLent Lake/ 
reż./dir. MAriusz kuczewski

15:00 
czySta klaSyka 
/Pure clAssics/  
DRESZCZE (106’) /shiVers/ 
reż./dir. woJciecH MArczewski

17:00 
wykłady MiStrzowSkie 
/MAsTerclAsses/ 
woJciecH MArczewski 
„DRESZCZE” /shiVers/

18:30 PANORAMA 
KAMCZATKA (77’) /kamchatka/ 
reż./dir. Jerzy kowyniA 

20:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/

MIŁOŚĆ (110’) /LoVing/ 
reż./dir. słAwoMir fAbicki 

22:20 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/               

NIEULOTNE (93’) /Lasting/  
reż./dir. JAcek borcucH 

14:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTon/ 

BEJBI BLUES (105’) 
/baby  bLues/ 
reż./dir. kAsiA rosłAniec 

20:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

MIŁOŚĆ (110’) /LoVing/ 
reż./dir. słAwoMir fAbicki 

22:20 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

NIEULOTNE (93’) /Lasting/  
reż./dir. JAcek borcucH 

17:00 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTon/ 

IMAGINE (105’) /imagine/ 
reż./dir. AndrzeJ JAkiMowski 

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC
ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

9:15 PANORAMA 
STACJA WARSZAWA (90’) 
/warsaw stories/ 
reż./dir. MAcieJ cuske, 
kAcPer lisowski, 
nenAd Mikowic, MATeusz rAkowicz, 
TyMon wyciszkiewicz 

11:40 
Młode kino /young cineMA/ 
IX BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock iX  

13:45  
konkUrS MaSz wpływ na 
kUltUrę 
/“you influence culTure” 
coMPeTiTion/ 
PROJEKCJA FILMÓW * 
short FiLms presentation               

14:00 
Młode kino /young cineMA/ 
IV BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock iV

17:00 
Młode kino /young cineMA/  
X BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock X

19:30 
Młode kino /young cineMA/ 
II BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock ii  
* pełen program w tabeLi „konkurs 
młodego kina” / detaiLed programme in 
the “young cinema competition” tabLe
                                   

21:50 PANORAMA 
SILENT LAKE (90’) 
/siLent Lake/  
reż./dir. MAriusz kuczewski

9:00 POKAZ PRASOwY
/press screening/

BEJBI BLUES (105’) /baby bLues/  
reż./dir. kAsiA rosłAniec

10:45 konferencja praSowa
/press conference/

12:30 POKAZ PRASOwY
/press screening/

DROGÓWKA (117’)
/traFFic department/ 
reż./dir. woJTek sMArzowski

14:30 konferencja praSowa
/press conference/

15:00 POKAZ PRASOwY
/press screening/ 

ChCE SIĘ ŻYĆ (107’) 
/LiFe FeeLs good/ 
reż./dir. MAcieJ PiePrzycA 

16:50 konferencja praSowa
/press conference/

17:30 POKAZ PRASOwY
/press screening/                                   

IDA (80’) /ida/ 
reż./dir. PAweł PAwlikowski

18:50 konferencja praSowa
/press conference/

19:15 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/ 

ChCE SIĘ ŻYĆ (107’)
/LiFe FeeLs good/                   
reż./dir. MAcieJ PiePrzycA                         
POKAZ DLA GŁUChONIEMYCh                 
/sign Language screening/

22:15 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

PAPUSZA (134’) /papusza/ 
reż./dir. JoAnnA kos-krAuze, 
krzyszTof krAuze

9:00  konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/ 

BEJBI BLUES (105’) 
/baby bLues/  
reż./dir. kAsiA rosłAniec 

11:45 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/ 

OSTATNIE PIĘTRO (82) 
/Last FLoor/ 
reż./dir. TAdeusz król

14:00 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/

DZIEWCZYNA Z SZAFY (89’)
/the girL From the wardrobe/  
reż./dir. bodo kox

16:00 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/

PAPUSZA (134’) /papusza/ 
reż./dir. JoAnnA kos-krAuze, 
krzyszTof krAuze

19:15 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/

ChCE SIĘ ŻYĆ (107’) 
/LiFe FeeLs good/ 
reż./dir. MAcieJ PiePrzycA 

22:15 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/

PAPUSZA (134’) /papusza/ 
reż./dir. JoAnnA kos-krAuze, 
krzyszTof krAuze 

10:00 PANORAMA 
JASKÓŁKA (75’) 
/the caged swaLLow/ 
reż./dir. bArTosz wArwAS

12.00 fILMY Z gdYNI 
/filMs froM gdyniA/  

OPTIMISTA (44’) 
/optimista/ 
KAWALER (18’)
/the singLe/ 
GDYNIA (19’) /gdynia/ 
TRAFIENIE (17’) 
/the hit/ 

15:00 etiUdy Młodych 
znanych abSolwentÓw 
PwSfTviT * 
/sHorT filMs of fAMous young 
grAduATes of THe łódŹ filM 
school/        
* pełen program w tabeLi „etiudy 
młodych znanych absoLwentów pwsFtVit” 
/ detaiLed programme in the “short 
FiLms oF Famous young graduates oF 
the łódŹ FiLm schooL” tabLe

19:30 na horyzoncie 
/on the horizon/ 
ChORE PTAKI UMIERAJĄ ŁATWO 
(92’) /sick  birds die easy/                                                                                 
reż./dir. nicHolAs fAckler 

21:45 PANORAMA 
TAJEMNICA WESTERPLATTE 
(118’) /secret oF 
westerpLatte/ 
reż./dir. PAweł cHocHlew 

ABC ABC ABC
ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

TeATr Muzyczny Mk-1 Mk-2 Mk-3

13:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

BEJBI BLUES (105’) 
/baby bLues/ 
reż./dir. kAsiA rosłAniec 

15:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

DROGÓWKA (117’) 
/traFFic department/ 
reż./dir. woJTek sMArzowski

18:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

ChCE SIĘ ŻYĆ (107’) 
/LiFe FeeLs good/ 
reż./dir. MAcieJ PiePrzycA

20:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

IDA (80’) /ida/ 
reż./dir. PAweł PAwlikowski 

9:00 PANORAMA 
YUMA (113’) /yuma/ 
reż./dir. PioTr MulAruk 

11:30 PANORAMA 
ŻYWIE BIEŁARUŚ! (98’) 
/ViVa beLarus!/ 
reż./dir. krzyszTof 
łukAszewicz 

9:00 
hbo z agnieSzkĄ holland 
/Hbo wiTH AgnieszkA HollAnd/ 
GOREJĄCY KRZEW 
TRZYODCINKOWY FILM 
TELEWIZYJNY (240’) 
/burning bush three-part 
mini-series/ 

15:00 pokaz Specjalny
/special screening/ 

ZAŚLEPIONA (88’) 
/FLying bLind/ 
reż./dir. kATArzynA 
kliMkiewicz

18.00 
POKAZ fILMU LAUREATA 
platynowych lwÓw 
/screening of THe PlATiniuM 
lions Winner/ 
NOCE I DNIE (178’) 
/nights and days/ 
reż./dir. Jerzy AnTczAk

22:15 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

DROGÓWKA(117’) 
/traFFic department/  
reż./dir. woJTek sMArzowski

9:30 PANORAMA 
WSZYSTKIE KOBIETY MATEUSZA 
(95’) 
/aLL matthew’s women/ 
reż./dir. ArTur „więcek” 
bAron

13:30 
warSztaty - jak to Się robi?
/worksHoPs-How iT’s MAde/           
WARSZAWA 1935 
/warsaw 1935/  
ThE BIG LEAP 
/the big Leap/

16:00 czySta klaSyka
/Pure clAssics/ 

DŁUG (103’) /debt/ 
reż./dir. krzyszTof krAuze

18:15 
KINOTEATR /cineMA THeATre/ 
BEZDECh (75’) /breathLess/ 
reż./dir. AndrzeJ bArT  
MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 
(87’) /the moraLity oF mrs.
duLska/ 
reż./dir. MArcin wronA

22:15 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

DROGÓWKA (117’) 
/traFFic department/ 
reż./dir. woJTek sMArzowski

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Mk-4 Mk-4 Mk-4Mk-6 Mk-6 Mk-6Mk-7 Mk-7 Mk-7Mk-8 Mk-8 Mk-8

9:40  
Młode kino /young cineMA/ 
III BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock iii

11:40  
Młode kino /young cineMA/ 
III BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock Viii

14:10  
Młode kino /young cineMA/ 
I BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock i
* pełen program w tabeLi „konkurs 
młodego kina” / detaiLed programme in 
the “young cinema competition” tabLe

16:35  
konkUrS MaSz wpływ na 
kUltUrę /“you influence 
culTure” coMPeTiTion/ 
PROJEKCJA FILMÓW 
short FiLms presentation               

przeglĄd polSkiego kina 
niezaleŻnego /polish 
indePendenT cineMA review/
16:50 I BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock i
18:30 II BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock ii
20:10 III BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock iii

21:50 IV BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock iV
* pełen program w tabeLi „przegLąd 
poLskiego kina niezaLeżnego” / 
detaiLed programme in the “poLish 
independent cinema reView” tabLe
 

9:00 POKAZ PRASOwY
/press screening/

NIEULOTNE (93’) /Lasting/  
reż./dir. JAcek borcucH

10:35 konferencja praSowa
/press conference/

11:30 POKAZ PRASOwY
/press screening/

BILET NA KSIĘŻYC (120’) 
/one way ticket to the moon/ 
reż./dir. JAcek broMski 

13:30 konferencja praSowa
/press conference/

14:30 POKAZ PRASOwY
/press screening/

W IMIĘ... (101’) /in the name oF…/ 
reż./dir. MAłgośkA szuMowskA 

16:15 konferencja praSowa
/press conference/

16:30 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/ 

ChCE SIĘ ŻYĆ (107’)
/LiFe FeeLs good/                   
reż./dir. MAcieJ PiePrzycA 

19:30 PANORAMA 
OSZUKANE (91’) 
/deceiVed/ 
reż./dir. MArcin solArz

22:00 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/

W IMIĘ... (101’) 
/in the name oF…/ 
reż./dir. MAłgośkA szuMowskA 
 

9:00  konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

NIEULOTNE (93’) /Lasting/  
reż./dir. JAcek borcucH

11:00 PANORAMA 
OSZUKANE (91’) /deceiVed/ 
reż./dir. MArcin solArz

13:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

MIŁOŚĆ (110’) /LoVing/ 
reż./dir. słAwoMir fAbicki

16.00 czySta klaSyka
/Pure clAssics/ 

CZŁOWIEK Z MARMURU (161’) 
/man oF marbLe/ 
reż./dir. AndrzeJ wAJdA
(obowiązuJą zAProszeniA 
/ by inviTATion only)

20:30
pokaz Specjalny 
KONGRES (122’) 
/the congress/ 
reż./dir. Ari folMAn 

9:00 PANORAMA 
SILENT LAKE (90’) 
reż./dir. MAriusz kuczewski

11:00 PANORAMA  
WSZYSTKIE KOBIETY MATEUSZA 
(95’) /aLL matthew’s women/ 
reż./dir. ArTur „więcek” bAron 

13:00 
ZAgUBIONE w PRZESTRZENI 
/lost in space/ 
AWATAR, CZYLI ZAMIANA DUSZ 
(60’) /aVatar or eXchange oF 
souLs/
reż./dir.  JAnusz MAJewski
DOCENT h. (22’)/ assistant 
proFessor h./
reż./dir.  JAnusz MAJewski
PIERWSZY PAWILON (24’) /
First paViLion/
reż./dir.  JAnusz MAJewski 

16:00 PORTRETY /portraits/
„SEN JEST ŻYCIEM. PORTRET 
JANUSZA  MAJEWSKIEGO 
REŻYSERA  I… NIE TYLKO” 
(59’) /“dream is LiFe 
itseLF. a portrait oF 
the FiLm director Janusz 
maJewski … and not onLy…”/ 
reż./dir. sTefAn szlAcHTycz   
NIEZALEŻNA REPUBLIKA 
SAMOSIUK (29’) 
/samosiuk. the independent 
FiLm repubLic/ 
reż./dir. AdAM lewAndowski 

18:30 na horyzoncie 
/on the horizon/ 

ShIRLEY - WIZJE 
RZECZYWISTOŚCI (93’)
/shirLey-Visions oF reaLity/ 
reż./dir. gusTAv deuTscH 

ABC ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

TeATr Muzyczny Mk-1 Mk-2 Mk-3

9:00 PANORAMA 
ŻYWIE BIEŁARUŚ! (98’) 
/ViVa beLarus!/ 
reż./dir. krzyszTof 
łukAszewicz 

11:30 PANORAMA 
YUMA (113’) /yuma/ 
reż./dir. PioTr MulAruk 

9:00 
hbo z agnieSzkĄ holland 
/Hbo wiTH AgnieszkA HollAnd/ 
TREME (PILOT) (76’) 
/treme (piLot)/  
STRZAŁ W SERCE (93’) 
/shot in the heart/

13:00 PANORAMA 
IXJANA (98’) /iXJana/ 
reż./dir. MicHAł skoliMowski, 
Józef skoliMowski

15:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

IDA (80’) /ida/ 
reż./dir. PAweł PAwlikowski 

18:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

BEJBI BLUES (105’) 
/baby bLues/ 
reż./dir. kAsiA rosłAniec 

20:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

PŁYNĄCE WIEŻOWCE (93’) 
/FLoating skyscrapers/ 
reż./dir. ToMAsz wAsilewski 

22:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

BILET NA KSIĘŻYC (120’) 
/one way ticket to the moon/ 
reż./dir. JAcek broMski

9:00 PANORAMA 
STACJA WARSZAWA (90’) 
/warsaw stories/ reż./dir. 
MAcieJ cuske, kAcPer lisowski, 
nenAd Mikowic, MATeusz rAkowicz, 
TyMon wyciszkiewicz

11:00 PANORAMA 
JASKÓŁKA (75’) 
/the caged swaLLow/ 
reż./dir. bArTosz wArwAs

13.00 czySta klaSyka
/Pure clAssics/ 

PRZESŁUChANIE (117’) 
/interrogation/ 
reż./dir.ryszArd bugAJski

15:30 PANORAMA 
BACZYŃSKI (69’) /baczynski/ 
reż./dir. kordiAn PiwowArski

17:00 
wykłady MiStrzowSkie 
/MAsTerclAsses/
filiP bAJon 
MAGNAT /the magnate/

18:30 
warSztaty - jak to Się robi?
/worksHoPs-How iT’s MAde/
SZTUKA ZNIKANIA 
/the art  oF disappearing/

20:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

PŁYNĄCE WIEŻOWCE (93’) 
/FLoating skyscrapers/ 
reż./dir. ToMAsz wAsilewski

22:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

BILET NA KSIĘŻYC (120’) 
/one way ticket to the moon/ 
reż./dir. JAcek broMski

13:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

NIEULOTNE (93’) /Lasting/  
reż./dir. JAcek borcucH

15.00 
pokaz Specjalny 
/special screening/ 
SYBERIADA POLSKA (125’)
/siberian eXiLe/ 
reż./dir. JAnusz zAorski

17:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

BILET NA KSIĘŻYC (120’) 
/one way ticket to the moon/ 
reż./dir. JAcek broMski

 
20:30 konkUrS głÓwny 

/MAin coMPeTiTion/
W IMIĘ... (101’) 
/in the name oF…/ reż./dir. 
MAłgośkA szuMowskA 
 

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

9:00 POKAZ PRASOwY 
/press screening/

DZIEWCZYNA Z SZAFY (89’) 
/the girL From the wardrobe/  
reż./dir. bodo kox

10:30 konferencja praSowa
/press conference/

11:30 POKAZ PRASOwY 
/press screening/

MIŁOŚĆ (110’) /LoVing/ 
reż./dir. słAwoMir fAbicki 

13:20 konferencja praSowa
/press conference/

14:00 POKAZ PRASOwY 
/press screening/

IMAGINE (105’) /imagine/ 
reż./dir. AndrzeJ JAkiMowski 

15:45 konferencja praSowa
/press conference/

17:30 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/ 

ChCE SIĘ ŻYĆ (107’)
/LiFe FeeLs good/                   
reż./dir. MAcieJ PiePrzycA 

20:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

PAPUSZA (134’) /papusza/ 
reż./dir. JoAnnA kos-krAuze, 
krzyszTof krAuze

22:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTon/ 

OSTATNIE PIĘTRO (82’) 
/Last FLoor/ 
reż./dir. TAdeusz król 

9:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/

W IMIĘ... (101’) 
/in the name oF…/ 
reż./dir. MAłgośkA szuMowskA

12:00 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/ 

UKŁAD ZAMKNIĘTY (120’) 
/the cLosed circuit/ 
reż./dir. ryszArd bugAJski 

15:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

PŁYNĄCE WIEŻOWCE (93’) 
/FLoating skyscrapers/ 
reż./dir. ToMAsz wAsilewski 
 

17:30 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/ 

ChCE SIĘ ŻYĆ (107’)
/LiFe FeeLs good/                   
reż./dir. MAcieJ PiePrzycA

20:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

PAPUSZA (134’) /papusza/ 
reż./dir. JoAnnA kos-krAuze, 
krzyszTof krAuze

22:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTon/ 

OSTATNIE PIĘTRO (82’) 
/Last FLoor/ 
reż./dir. TAdeusz król

9:00 PANORAMA 
BACZYŃSKI (69’) /baczynski/ 
reż./dir. kordiAn PiwowArski 

11:00 PANORAMA 
IXJANA (98’) /iXJana/ 
reż./dir. MicHAł skoliMowski, 
Józef skoliMowski 

13.00 
ZAgUBIONE w PRZESTRZENI 
/lost in space/ (79’) 
PRZEKŁADANIEC (35’)
/Layer cake/ 
reż. /dir.  AndrzeJ wAJdA 
PROFESOR ZAZUL (22’)
/proFessor zazuL/ 
reż. /dir.  MArek nowicki, 
Jerzy sTAwicki 
PRZYJACIEL (19’) /the Friend/ 
reż. /dir.  MArek nowicki, 
Jerzy sTAwicki 

15:30
wykład ScenariUSzowy
/screenwriting Lecture/ 
frAnz rodenkircHen 

17:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

BILET NA KSIĘŻYC (120’) 
/one way ticket to the moon/ 
reż./dir. JAcek broMski

20:00 na horyzoncie 
/on the horizon/ 

NIEBIAŃSKIE ŻONY ŁĄKOWYCh 
MARYJCZYKÓW (106’) /ceLestiaL 
wiVes oF meadow mari/ 
reż./dir. Alexey fedorcHenko 

22:15 PANORAMA  
WSZYSTKIE KOBIETY MATEUSZA 
(95’) /aLL matthew’s women/ 
reż./dir. ArTur „więcek” bAron 

ABC ABC ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

TeATr Muzyczny Mk-2 Mk-3 Mk-4

12:30 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/

DZIEWCZYNA Z SZAFY (89’) 
/the girL From the wardrobe/  
reż./dir. bodo kox
 

14:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

MIŁOŚĆ (110’) /LoVing/ 
reż./dir. słAwoMir fAbicki 

17:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

IMAGINE (105’) /imagine/ 
reż./dir. AndrzeJ JAkiMowski 

19:30 pokaz Specjalny 
special screening 

WENUS W FUTRZE (90’) 
/Venus in Fur/ 
reż./dir. roMAn PolAński
(obowiązuJą zAProszeniA 
/ by inviTATion only)

22:00 
gALA ROZdANIA NAgRód 
konkUrSU Młodego kina i 
nagrÓd pozaregUlaMinowych  
young cineMA coMPeTiTion 
And ouT-of-coMPeTiTion 
AwArds cereMony

9:00
hbo z agnieSzkĄ holland 
/Hbo wiTH AgnieszkA HollAnd/ 
PRAWO ULICY 3 ODCINKI 
WYBRANE Z RÓŻNYCh SERII 
(180’) /the wire, 3 episodes 
seLected From diFFerent 
seasons/

13:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

BILET NA KSIĘŻYC (120’) 
/one way ticket to the moon/ 
reż./dir. JAcek broMski
 

15:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

IDA (80’) /ida/ 
reż./dir. PAweł PAwlikowski

17:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

BILET NA KSIĘŻYC (120’) 
/one way ticket to the moon/ 
reż./dir. JAcek broMski

20:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

IDA (80’) /ida/ 
reż./dir. PAweł PAwlikowski

22:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

IMAGINE (105’) /imagine/ 
reż./dir. AndrzeJ JAkiMowski 

9:30 PANORAMA 
TAJEMNICA WESTERPLATTE (118’) 
/secret oF westerpLatte/ 
reż./dir. PAweł cHocHlew  

12:30 PANORAMA 
KAMCZATKA (77’) /kamchatka/ 
reż./dir. Jerzy kowyniA  

15.00 czySta klaSyka
/Pure clAssics/ 

MILCZENIE (101’) /siLence/ 
reż./dir. kAziMierz kuTz

17:00 
wykłady MiStrzowSkie 
/MAsTerclAsses/
kAziMierz kuTz 
MILCZENIE /siLence/ 

18:45 PANORAMA 
STACJA WARSZAWA (90’) 
/warsaw stories/ 
reż./dir. MAcieJ cuske, 
kAcPer lisowski, 
nenAd Mikowic, MATeusz rAkowicz, 
TyMon wyciszkiewicz 

20:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

IDA (80’) /ida/ 
reż./dir. PAweł PAwlikowski 

22:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

IMAGINE (105’) /imagine/ 
reż./dir. AndrzeJ JAkiMowski 
 

9:40 
Młode kino /young cineMA/ 
VII BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock Vii    

11:40 
Młode kino /young cineMA/ 
V BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock V   
  

14:10 
Młode kino /young cineMA/ 
IX BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock iX    
 

16:40 
Młode kino /young cineMA/ 
VI BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock Vi    

18:40 - 20:30 
Młode kino /young cineMA/ 
X BLOK PROJEKCYJNY * 
screening bLock X 
* pełen program w tabeLi „konkurs 
młodego kina” / detaiLed programme in 
the “young cinema competition” tabLe
   
   

21:15 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/

W IMIĘ... (101’) 
/in the name oF…/ reż./dir. 
MAłgośkA szuMowskA 
 

ABC

ABC

ABC
ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

9:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

IDA (80’) /ida/ 
reż./dir. PAweł PAwlikowski

13:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

IMAGINE (105’) /imagine/ 
reż./dir. AndrzeJ JAkiMowski
POKAZ Z AUDIODESKRYPCJĄ
/screening with audio 
description/ 

15:15 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

PAPUSZA (134’) /papusza/ 
reż./dir. JoAnnA kos-krAuze, 
krzyszTof krAuze
 

9:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

IDA (80’) /ida/ 
reż./dir. PAweł PAwlikowski

13:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

IMAGINE (105’) /imagine/ 
reż./dir. AndrzeJ JAkiMowski 

15:15 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

PAPUSZA (134’) /papusza/ 
reż./dir. JoAnnA kos-krAuze, 
krzyszTof krAuze
 

9:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

PŁYNĄCE WIEŻOWCE (93’) 
/FLoating skyscrapers/ 
reż./dir. ToMAsz wAsilewski

12:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

BEJBI BLUES (105’) 
/baby bLues/ 
reż./dir. kAsiA rosłAniec 
 

15:15 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

PAPUSZA (134’) /papusza/ 
reż./dir. JoAnnA kos-krAuze, 
krzyszTof krAuze

ABC ABC
ABC

ABC

TeATr Muzyczny Mk-2 Mk-3 Mk-4

9:15 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/ 

ChCE SIĘ ŻYĆ (107’)
/LiFe FeeLs good/                   
reż./dir. MAcieJ PiePrzycA

11:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/

W IMIĘ... (101’) 
/in the name oF…/ 
reż./dir. MAłgośkA szuMowskA 

14:15 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

MIŁOŚĆ (110’) /LoVing/ 
reż./dir. słAwoMir fAbicki 

9:00 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/ 

UKŁAD ZAMKNIĘTY (120’) 
/the cLosed circuit/ 
reż./dir. ryszArd bugAJski 

11:45 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

NIEULOTNE (93’) /Lasting/  
reż./dir. JAcek borcucH 

14:00 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

BILET NA KSIĘŻYC (120’) 
/one way ticket to the moon/ 
reż./dir. JAcek broMski

9:45 konkUrS głÓwny
/MAin coMPeTiTion/

DZIEWCZYNA Z SZAFY (89’) 
/the girL From the wardrobe/  
reż./dir. bodo kox 

12:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTon/ 

OSTATNIE PIĘTRO (82’) 
/Last FLoor/ 
reż./dir. TAdeusz król 

14:30 konkUrS głÓwny 
/MAin coMPeTiTion/ 

DROGÓWKA (117’) 
/traFFic department/ 
reż./dir. woJTek sMArzowski 

20:20 
UROCZYSTOŚĆ ROZDANIA 
NAGRÓD I ZAKOŃCZENIA 38.GFF 
/38.gFF awards and cLosing 
ceremony/
(obowiązuJą zAProszeniA
/ by inviTATion only)

ABC ABC
ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC
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