
KINO CINEMA LUMIERE w HAJNÓWCE 
1 października 2018 (poniedziałek), Hajnowski Dom Kultury 

 
 

Godz. 15.00 – „Biały Kieł” 
Gatunek: 
Czas:85 min. 

animacja/ przygodowy 

od lat: 
 

b/o 

 Biały Kieł to rezolutny i bardzo nietypowy szczeniak – mieszanka psa i wilka. Po rodzicach odziedziczył najlepsze cechy 
obu ras, więc szybko uczy się, jak przetrwać w mroźnych i nieprzyjaznych krainach dzikiej północy. Niestety szczeniak gubi się i 
odłącza od rodziny. Z pomocą przychodzi mu wódz indiańskiego plemienia, który przygarnia go do swojej wioski. Pośród 
nowych przyjaciół, Biały Kieł szybko dorasta i uczy się współpracy z innymi psami i członkami wspólnoty. Niestety na skutek 
nieprzewidzianych zdarzeń, zwierzak trafia do nowych właścicieli, którzy widzą w nim tylko łatwy zarobek. Na szczęście z 
pomocą przychodzą mu dobrzy ludzie. Wielka przygoda, która czeka Białego Kła, odkryje przed nim jego prawdziwą naturę i da 
mu pełną miłości lekcję na całe życie. 
 
 

 
 
 

Godz. 16.30 – „Juliusz” 
 
Gatunek: 
Czas:97 min. 

komedia 

 
 Tytułowym bohaterem jest uporządkowany nauczyciel plastyki (Wojciech Mecwaldowski), którego głównym problemem 
w życiu jest ojciec (Jan Peszek) – nieustająco imprezujący artysta-malarz. Kiedy senior przeżyje drugi zawał serca, a mimo to 
odmówi zmiany stylu życia, Juliusz będzie musiał znaleźć sposób na to, by wpłynąć na jego zachowanie. Lekarstwem na 
bolączki bohatera wydawać się będzie przypadkowo poznana, beztroska lekarz weterynarii – Dorota (Anna Smołowik). Okaże 
się jednak, że prawdziwe problemy dopiero nadchodzą… 
 
 
 

 
 

 
Godz. 18.15 – „Kler” 
 
Gatunek: 
Czas:133 min. 

obyczajowy 

 
 
 Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z 
której cudem uszli z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Na co dzień układa im się bardzo różnie. 
Lisowski (Jacek Braciak) jest pracownikiem kurii w wielkim mieście i robi karierę, marząc o Watykanie. Problem w tym, że na 
jego drodze staje arcybiskup Mordowicz (Janusz Gajos), pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający politycznych 
wpływów przy budowie największego sanktuarium w Polsce... Drugi z księży – Trybus (Robert Więckiewicz) w odróżnieniu od 
Lisowskiego jest wiejskim proboszczem. Sprawując posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludzkim 
słabościom. Niezbyt dobrze wiedzie się też Kukule (Arkadiusz Jakubik), który – pomimo swojej żarliwej wiary – właściwie z 

dnia na dzień traci zaufanie parafian. Wkrótce historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, które będą mieć miejsce, nie pozostaną 
bez wpływu na życie każdego z nich. 
 
 
 

 
Godz. 20.30 – „Zakonnica” 
 
Gatunek: 
Czas:96 min. 

horror 

 
 
 Kiedy młoda zakonnica odbiera sobie życie w klasztorze w Rumunii, nękany zmorami z przeszłości ksiądz i 
nowicjuszka, która ma właśnie złożyć śluby zakonne, zostają wysłani przez Watykan, aby zbadać tę sprawę. Wspólnie 
odkrywają niechlubny sekret zakonu. Ryzykując nie tylko własnym życiem, ale też swą wiarą i duszami, stawiają czoła 
złowrogiej sile pod postacią tej samej demonicznej zakonnicy, która po raz pierwszy przerażała widzów w "Obecności 2". 
Natomiast opactwo staje się straszliwym polem walki toczącej się między żywymi i
 

 potępieńcami. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena biletu:16 zł- normalny, 14 zł- ulgowy, 12 zł-grupowy 
(Bilety do nabycia w dniu seansu od godz.14.00) 

https://www.filmweb.pl/person/Wojciech+Mecwaldowski-209981�
https://www.filmweb.pl/person/Jan+Peszek-502�
https://www.filmweb.pl/person/Anna+Smo%C5%82owik-949900�
https://www.filmweb.pl/person/Jacek+Braciak-8689�
https://www.filmweb.pl/person/Janusz.Gajos�
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https://www.filmweb.pl/person/Arkadiusz+Jakubik-64298�


KINO CINEMA LUMIERE  
1 października 2018r. (poniedziałek), Hajnowski Dom Kultury 

 
Godz. 15.00 – „Biały Kieł” 
Produkcja: Francja, Luksemburg, USA, Gatunek: animacja/przygodowy, Czas: 85 min. 
 

Godz. 16.30 – „Juliusz” 
Produkcja: Polska, Gatunek: komedia, Czas: 97 min. 
 
Godz. 18.15 – „Kler” 
Produkcja: Polska, Gatunek: obyczajowy, Czas: 133 min. 
 

Godz. 20.30 – „Zakonnica” 
Produkcja: USA, Gatunek: horror, Czas: 96 min. 
 

 
Cena biletu: 16 zł – normalny, 14 zł – ulgowy, 12 zł – 

grupowy 
(Bilety do nabycia w dniu projekcji od godz. 14:00) 
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