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program festiwalu



Dajcie się porwać kinowej magii w ramach 19. edycji festiwalu, który 
tworzymy specjalnie dla Was tu w Opolu. Powracamy tradycyjnie jesienną porą  
z najnowszymi i najważniejszymi produkcjami filmowymi z całego świata,  

a także przepisem na niezapomniane 9 dni festiwalowych emocji:

Filmy. W końcu, czym byłby festiwal filmowy bez filmów? W tym roku przy-
gotowaliśmy dla Was repertuar obfitujący w najgłośniejsze tytuły ostatnich 
trzech lat, a także tegoroczne nowości. Gwarantujemy, że każdy znajdzie coś 
dla siebie w jednym z tematycznych cykli: Panorama Kina Światowego, #Kino: 
Miłość, Nowe Kino Skandynawskie, Retrospektywy Honorowej Lamy, Seriale, 

Lamy Dzieciom.

Konkursy. Od zawsze oś festiwalu stanowiły konkursy krótkich metraży –  
Konkurs Główny, w którym udział biorą etiudy studentów i absolwentów 
szkół filmowych, a także Konkurs Filmów Amatorskich. Nie inaczej będzie w 
tym roku, jednak zaskoczymy Was także czymś nowym – Konkursem Filmów  
Fabularnych i Dokumentalnych (pełny metraż). Swoich zwycięzców w konkur-

sach wybierzecie także wy, przyznając im Nagrodę Publiczności.

Miejsca. Nie opuszczając ciepłej sali kinowej, udacie się z nami w podróż  
do odległych zakątków świata i malowniczych miejsc Polski, do miast małych 
i dużych, na wsie, do lasów i na łąki. Zabierzemy Was także na małą wycieczkę 
po naszym pięknym mieście, na którego mapie rozsiane są obiekty festiwa-
lowe: Kino Meduza, Kino Helios Solaris Center i CH Karolinka, Narodowe Cen-
trum Polskiej Piosenki, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Miejska Biblioteka  

Publiczna, Miejsce X, Wydział Sztuki UO oraz Kino Studio.

Ludzie. Kino tworzą ludzie o ludziach i dla ludzi. Dlatego to właśnie widzowie 
i goście są dla nas najważniejsi. W ciągu kilku dni odwiedzą nas mistrzowie kina, 
ale też wschodzące gwiazdy świata filmowego – reżyserzy, aktorzy, animato-
rzy i bohaterowie dokumentów. Będziecie mogli spotkać się z nimi – na żywo  
i online, i poznać ekranowe historie od kuchni, zadać swoje pytania i podzielić się 
opiniami. Festiwal swoją obecnością uświetni także Laureat Tegorocznej Honorowej 

Lamy – Arkadiusz Jakubik.

Wydarzenia specjalne. Wisienką na torcie naszych festiwalowych atrakcji są wszyst-
kie wydarzenia towarzyszące: koncerty, warsztaty i spotkania z filmowymi gośćmi. 

W tym roku motywem przewodnim festiwalu jest miłość. Miłość szalona,  
młodzieńcza, dojrzała, ślepa i od pierwszego wejrzenia. Taka, która niespodziewanie 

łączy dwoje nieznajomych, ale też ta, która buduje relacje rodzinne. 
I oczywiście miłość do kina!

Dlatego bądźcie z nami, by dzielić filmowe wzruszenia i zachwyty,  
spotkać się, pogadać i po prostu pobyć razem. 

Do zobaczenia w kinie!
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01.10.2021 / piatek 

16:00 Kino Meduza
BELLE reż. Mamoru Hosoda
Japonia 2021 / 122 min. / 9+       

17:00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
PO ZŁOTO. HISTORIA WŁADYSŁAWA  
KOZAKIEWICZA reż. Ksawery Szczepanik 
Polska 2021 / 61 min.
+ przed filmem spotkanie z Władysławem  
Kozakiewiczem, po projekcji spotkanie z reżyserem
wstęp wolny 

18:00 Kino Helios Solaris Center
JAK NAJDALEJ STĄD reż. Piotr Domalewski 
Polska 2020 / 98 min.
+ spotkanie z reżyserem, Zofią Stafiej  
i Arkadiuszem Jakubikiem
wstęp kasy kina  

  
18:00 Kino Meduza
DYSKRETNY UROK NIEBEZPIECZNYCH MYŚLI  
reż. Emmanuel Mouret  
Francja 2020 / 120 min. 
wstęp kasy kina 

20:00 Kino Meduza
JINPA reż. Pema Tseden  
Chiny 2018 / 86 min. 
wstęp kasy kina 

20:00 Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
DR MISIO  –  KONCERT
wstęp kasy NCPP

20:30 Kino Helios CH Karolinka
25 LAT NIEWINNOŚCI.  
SPRAWA TOMKA KOMENDY  
reż. Jan Holoubek 
Polska 2020 / 116 min.
wstęp kasy kina 

Ola to twarda i niezależna buntowniczka, w której życiu rod-
zice są raczej nieobecni. Matka głównie zajmuje się domem  
i niepełnosprawnym synem, ojciec pracuje na budowie w Ir-
landii. Gdy rodzina otrzymuje wiadomość o śmierci mężczyzny, 
to właśnie Ola wyrusza na wysypy, by sprowadzić ciało ojca do 
Polski. Co przyniesie jej ta podróż?

„Belle” to historia wrażliwej Suzu, która wraz ze swoim ojcem 
mieszka w japońskim mieście Kōchi. Dziewczyna w młodym 
wieku straciła mamę i porzuciła przez to ukochany śpiew, który 
przywoływał zbyt wiele bolesnych wspomnień. 

Niezwykłe losy legendarnego polskiego tyczkarza – 
Władysława Kozakiewicza, który w 1980 roku na Igrzyskach Ol-
impijskich w Moskwie pokazał sowieckiej publiczności słynny 
gest i powrócił do kraju jako bohater narodowy. Wychodząc 
od tego epizodu, reżyser snuje ciekawą opowieść opartą na 
bogatym materiale źródłowym.

Film zabiera widzów na francuską prowincję, gdzie los 
skrzyżuje ścieżki Daphné i Maxime’a. Ona spędza czas ze 
swoim partnerem, z którym spodziewa się dziecka. On leczy 
złamane serce po bolesnym rozstaniu. Gdy nieoczekiwanie 
zostają sami, odkrywają, że mają ze sobą wiele wspólnego. 
Między nimi zaczyna rodzić się uczucie.

Jinpa, kierowca ciężarówki, samotnie przemierza bezkresną 
drogę na tybetańskim płaskowyżu Kekexili. Niespodziewanie 
na tym pustkowiu potrąca owcę, a chwilę później spotyka 
swojego imiennika – małomównego wędrowca, który planuje 
zamordować kogoś ze swojej przeszłości. 

Poruszająca historia Tomasza Komendy, który został niesłusznie 
oskarżony o gwałt i morderstwo na nastoletniej dziewczynie. 
Bez pieniędzy na obrońcę i zastraszony przez policję, która 
spreparowała dodowy, został skazany na 25 lat przemocy  
i upokorzeń. Ta opowieść nie może mieć prawdziwego happy 
endu.Konkurs Filmów Fabularnych

Konkurs Filmów Fabularnych

Panorama Kina Światowego

Konkurs Filmów Dokumentalnych

 #Kino: Miłość

Honorowa Lama

16:00 Kino Meduza
KONKURS GŁÓWNY - KRÓTKI METRAŻ   
111 min. + 132 min.
BLOK I + II / wstęp wolny

18:00 Kino Helios Solaris Center
SWEAT reż. Maguns Vvn Horn 
Polska, Szwecja 2020 / 100 min.
wstęp kasy kina 

18:00 Kino Meduza
DYSKRETNY UROK NIEBEZPIECZNYCH MYŚLI  
reż. Emmanuel Mouret  
Francja 2020 / 120 min. 
wstęp kasy kina

19:00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
NATURE IS MY HOMELAND  
reż. Marek Gajczak 
Polska 2021 / 54 min.
wstęp wolny

Historia dzielnego Yakari’ego, który opuszcza swo-
je plemię i obdarzony przez Wielkiego Orła mocą 
rozmawiania ze zwierzętami, wyrusza na poszukiwan-
ie najszybszego dzikiego mustanga – Małego Pioruna.  
Czy uda mu się go znaleźć i spełnić swoje marzenie?

Nieustraszona dwunastoletnia Martha Jane wyrusza  
w niebezpieczną i pełną przeszkód podróż, by udowodnić, że 
przygody na Dzikim Zachodzie nie są tylko dla chłopców. Jak 
więc sobie poradzi z lassem i jazdą konną?

Laura praktycznie wychowała się w cyrku, w którym jej tata 
pracuje jako klown. Dziewczynka marzy jednak o spokojnym 
życiu i nauce. Zachęcona przez nową nauczycielkę postanawia 
zdać egzamin do szkoły prywatnej. Czy tacie spodoba się ten 
pomysł? 

Sylwia Zając to fitnessowa influencerka, której instagramowe 
życie pełne wiernych followersów nijak ma się do tego w realu, 
które jest puste i pozbawione bliskości. Publikacja odważnego 
nagrania sprawi, że dziewczyna będzie musiała zmierzyć się  
z ciemną stroną swojej popularności. 

lista filmów  –  s. 14-15

wstęp: 15 zł / kup bilety online: ekobilet.pl/opolskielamy

Jedenastoletni Felix i jego mama Anna opuszczają zniszczone 
wojną Monachium i wyjeżdżają na wieś. Chłopiec za wszelką 
cenę pragnie akceptacji rówieśników i zaczyna interesować 
się ideologią nazistowską. Wkrótce pewien niemiecki dezerter 
wystawi go na trudną próbę.

Film zabiera widzów na francuską prowincję, gdzie los 
skrzyżuje ścieżki Daphné i Maxime’a. Ona spędza czas ze 
swoim partnerem, z którym spodziewa się dziecka. On leczy 
złamane serce po bolesnym rozstaniu. Gdy nieoczekiwanie 
zostają sami, odkrywają, że mają ze sobą wiele wspólnego. 
Między nimi zaczyna rodzić się uczucie.

Film o człowieku i naturze, ich wzajemnych relacjach  
i powiązaniach, o zmianach w świecie spowodowa-
nych ludzką działalnością i o tym, jak żyć z konsekwen-
cjami tych zmian. Reżyser prezentuje świeże spojrzenie 
na ekologię oczami bohaterów na różnych poziomach  
i płaszczyznach powiązanych z przyrodą.

02.10.2021 / sobota 

10:00 Kino Meduza
YAKARI I WIELKA PODRÓŻ  
reż. Xavier Giacometti 
Francja 2020 / 83 min. / 4+ (Steno)

10:00 DZIKI ZACHÓD CALAMITY JANE  
reż. Remy Chaye 
Francja 2020 / 82 min. / 9+ (Euralie)

12:00 DROGI PANIE DYKTATORZE  
reż. Christian Lerch 
Niemcy 2020 / 93 min. / 9+ (Steno)

12:00 MOJE ŻYCIE TO CYRK  
reż. Miryam Bouchard 
Kanada 2020 / 100 min. / 9+ (Euralie)

lamy dzieciom

Konkurs Filmów Fabularnych

Konkurs Filmów Dokumentalnych

 #Kino: Miłość
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02.10.2021 / sobota 

20:00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
OSTATNIE POKOLENIE reż. Mikołaj Borowy / 
Polska 2021 / 54 min.
+ spotkanie z reżyserem
wstęp wolny 

20:00 Kino Meduza
JINPA reż. Pema Tseden  
Chiny 2018 / 86 min. 
wstęp kasy kina 

20:00 Kino Meduza
KLANGOR 1 odc.
reż. Kacper Wysocki / Polska 2021 / 44 min.
wstęp wolny

20:30  Kino Helios CH Karolinka
MOJE WSPANIAŁE ŻYCIE reż. Łukasz Grzegorzek 
Polska 2021 / 100 min.
+ spotkanie z reżyserem, Weroniką Bilską, 
Karoliną Bruchnicką, Julią Kuzką  
i Pawłem Kruszelnickim
wstęp kasy kina 

Reżyser w centrum swojej historii stawia młodą kobietę Jankę, 
która w obliczu nadciągającej katastrofy klimatycznej, nadzieję 
i siłę czerpie z aktywizmu. Ratowanie planety dominuje w jej 
życiu, a ona sama jest gotowa zrobić wszystko w imię tego,  
w co wierzy.

Konkurs Filmów Fabularnych

Panorama Kina Światowego

Seriale

Konkurs Filmów Dokumentalnych

Jinpa, kierowca ciężarówki, samotnie przemierza bezkresną 
drogę na tybetańskim płaskowyżu Kekexili. Niespodziewanie 
na tym pustkowiu potrąca owcę, a chwilę później spotyka 
swojego imiennika – małomównego wędrowca, który planuje 
zamordować kogoś ze swojej przeszłości. 

Pewnego dnia bez śladu znika córka Rafała  
i Magdy Wejmanów. Małżeństwo oddala się od siebie,  
a Rafał postanawia na własną rękę rozwikłać tajemnicę 
zniknięcia Gabi. Trzymający w napięciu, polski serial obycza-
jowo-kryminalny z Arkadiuszem Jakubikiem w roli głównej.

Ciepła komedia obyczajowa, której główną bohaterką jest 
Joanna. Kobieta doskonale spełnia się w każdej roli – żony, 
matki, córki – i odnosi sukcesy zawodowe. 
Jednak skrywa pewien sekret  –  Jo prowadzi podwójne życie, 
które niebawem może przestać być tajemnicą.

Konkurs Filmów Fabularnych

Konkurs Filmów Fabularnych

Panorama Kina Światowego

Konkurs Filmów Dokumentalnych

16:00 Kino Meduza
KONKURS GŁÓWNY - KRÓTKI METRAŻ   
118 min. + 123 min.
BLOK III + IV / wstęp wolny

18:00 Kino Meduza
DYSKRETNY UROK NIEBEZPIECZNYCH MYŚLI  
reż. Emmanuel Mouret / Francja 2020 / 120 min. 
wstęp kasy kina

18:00 Kino Helios Solaris Center
HURA. WCIĄŻ ŻYJEMY! reż. Agnieszka Polska 
Polska 2019 / 85 min.
wstęp kasy kina

19:00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
1970  reż. Tomasz Wolski / Polska 2021 / 70 min.
+ spotkanie z reżyserem online
wstęp wolny 

20:00 Kino Meduza
JINPA reż. Pema Tseden / Chiny 2018 / 86 min. 
wstęp kasy kina

20:30 Kino Helios CH Karolinka
PROSTE RZECZY reż. Grzegorz Zariczny 
Polska 2020 / 84 min.
+ spotkanie z reżyserem
wstęp kasy kina 

„Belle” to historia wrażliwej Suzu, która wraz ze swoim ojcem 
mieszka w japońskim mieście Kōchi. Dziewczyna w młodym 
wieku straciła mamę i porzuciła przez to ukochany śpiew, który 
przywoływał zbyt wiele bolesnych wspomnień. 

Na farmę przybywa bocian-obieżyświat. Zainspirowana jego 
historiami Mama Mu postanawia wyruszyć w daleką podróż 
w towarzystwie swojego wiernego przyjaciela Pana Wrony.  
Jak potoczą się ich losy?

lista filmów  –  s. 14-15

wstęp: 15 zł / kup bilety online: ekobilet.pl/opolskielamy

03.10.2021 / niedziela

10:00 Kino Meduza
BELLE reż. Mamaoru Hosoda
Japonia 2021 / 122 min. / 9+

10:00  
MAMA MU WRACA DO DOMU  
reż. Christian Ryltenius 
Szwecja 2021 / 63 min. / 4+ 

lamy dzieciom

 #Kino: Miłość

Film zabiera widzów na francuską prowincję, gdzie los 
skrzyżuje ścieżki Daphné i Maxime’a. Ona spędza czas ze 
swoim partnerem, z którym spodziewa się dziecka. On leczy 
złamane serce po bolesnym rozstaniu. Gdy nieoczekiwanie 
zostają sami, odkrywają, że mają ze sobą wiele wspólnego. 
Między nimi zaczyna rodzić się uczucie.

Jinpa, kierowca ciężarówki, samotnie przemierza bezkresną 
drogę na tybetańskim płaskowyżu Kekexili. Niespodziewanie 
na tym pustkowiu potrąca owcę, a chwilę później spotyka 
swojego imiennika – małomównego wędrowca, który planuje 
zamordować kogoś ze swojej przeszłości. 

Błażej kiepsko radzi sobie w roli ojca, męża i głowy rodziny. 
Zamiast wziąć odpowiedzialność za swoje życie, rozpamiętuje 
przeszłość i nieudane dzieciństwo. Jego żona Magda powoli 
zaczyna tracić cierpliwość do niedojrzałego męża. Tymczasem 
w niełatwym już życiu pary pojawia się stryj Błażeja i zmusza 
go, by ponownie rozdrapał dawne rany.

Reżyserka przygląda się bliżej dynamice relacji w pewnej komunie 
artystycznej, która razem żyje i tworzy. Pewnego razu podczas prac 
nad nowym filmem znika reżyser, mający wpływ na wszystkich 
członków zespołu. Grupa musi zmierzyć się z jego nieobecnością 
i jej konsekwencjami.

Kolejny dokument reżysera oparty na materiałach found foot-
age. Tym razem widz zostaje zabrany na Wybrzeże i protesty w 
1970 roku. Z pomocą zdjęć archiwalnych i zapisów ówczesnych 
decydentów, Wolski kreśli nowy obraz tamtych zdarzeń i oddaje 
hołd ich uczestnikom.
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04.10.2021 / poniedzialek

17:00 Kino Meduza
KONKURS GŁÓWNY  –  KRÓTKI METRAŻ   
111 min. / BLOK V / wstęp wolny

17:00 / Miejska Biblioteka Publiczna 
SPACER Z ANIOŁAMI  
reż. Tomasz Wysokiński / Polska 2021 / 84 min.
wstęp wolny

18:00 / Kino Meduza
DYSKRETNY UROK NIEBEZPIECZNYCH MYŚLI 
reż. Emmanuel Mouret / Francja 2020 / 120 min. 
wstęp kasy kina 

18:00 Kino Helios Solaris Center
FILM BALKONOWY reż. Paweł Łoziński 
Polska 2021 / 100 min.
+ spotkanie z reżyserem
wstęp kasy kina 

19:00 Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
HISTORIA MOJEJ ŻONY reż. Ildikó Enyedi 
Niemcy, Węgry, Włochy 2021 / 169 min.
wstęp wolny  
pokaz przedpremierowy

19:00 Miejsce X
KONKURS FILMÓW AMATORSKICH  / 115 min.
wstęp wolny

20:00 Kino Meduza
JINPA reż. Pema Tseden / Chiny 2018 / 86 min. 
wstęp kasy kina

20:30 Kino Helios CH Karolinka
AMATORZY reż. Iwona Siekierzyńska / Polska 
2020 / 95 min.
+ spotkanie z reżyserką online
wstęp kasy kina

Akcja filmu rozgrywa się w RPA. Główny bohater Jerry posta-
nawia odnaleźć porwaną przed laty dziewczynkę z Soweto. 
Prywatne śledztwo prowadzi go przez najciemniejsze zaułki 
Johannesburga, historię apartheidu i osobiste wspomnienia 
wprost do jądra ciemności.

Film zabiera widzów na francuską prowincję, gdzie los skrzy-
żuje ścieżki Daphné i Maxime’a. Ona spędza czas ze swoim 
partnerem, z którym spodziewa się dziecka. On leczy złama-
ne serce po bolesnym rozstaniu. Gdy nieoczekiwanie zostają 
sami, odkrywają, że mają ze sobą wiele wspólnego. Między 
nimi zaczyna rodzić się uczucie.

Czy każdy może być bohaterem filmu? Czy świat da się za-
mknąć w jednym kadrze? Reżyser Paweł Łoziński przygląda 
się ludziom ze swojego balkonu w kamienicy na warszawskiej 
Saskiej Kępie. Przechodzą uśmiechnięci, smutni, zamyśleni, za-
gapieni w telefony, młodzi i starzy.

Holenderski żeglarz i uznany kapitan Jakob Störr w ramach 
zakładu oświadcza się pierwszej kobiecie, która wchodzi do ka-
wiarni. Los pada na piękną Lizzy. Po latach mężczyzna zaczyna 
podejrzewać, że żona nie jest mu wierna. Zaczyna niszczyć ją, 
siebie i łączące ich uczucie. Adaptacja powieści węgierskiego 
pisarza Milána Füsta.

 #Kino: Miłość

Konkurs Filmów Dokumentalnych

Konkurs Filmów Dokumentalnych

Panorama Kina Światowego

lista filmów  –  s. 14-15

lista filmów  –  s. 14-15

Jinpa, kierowca ciężarówki, samotnie przemierza bezkresną 
drogę na tybetańskim płaskowyżu Kekexili. Niespodziewanie 
na tym pustkowiu potrąca owcę, a chwilę później spotyka 
swojego imiennika – małomównego wędrowca, który planuje 
zamordować kogoś ze swojej przeszłości. 

Grupa z teatru „Biuro Rzeczy Osobistych”, tworzona przez  
osoby niepełnosprawne intelektualnie, dostaje szansę wysta-
wienia sztuki na deskach profesjonalnego teatru. Prowadzący 
grupę Krzysiek będzie musiał zmierzyć się z dylematem: czy 
zrealizować spektakl na swoich warunkach, czy nagiąć się do 
tych narzuconych przez dyrektora teatru? Jedno jest pewne – 
przedstawienie musi trwać.

Konkurs Filmów Fabularnych

Panorama Kina Światowego

17:00 Kino Meduza
KONKURS GŁÓWNY  –  KRÓTKI METRAŻ   
98 min. / BLOK VI / wstęp wolny

17:00 Miejska Biblioteka Publiczna 
HERBERT. BARBARZYŃCA W OGRODZIE  
reż. Rafael Lewandowski / Francja, Polska / 93 min.
wstęp wolny

18:00  Kino Meduza
DYSKRETNY UROK NIEBEZPIECZNYCH MYŚLI 
reż. Emmanuel Mouret / Francja 2020 / 120 min. 
wstęp kasy kina

18:00  Kino Helios Solaris Center
FISHEYE reż. Michał Szcześniak  
Polska 2020 / 97 min.
+ spotkanie z reżyserem
wstęp kasy kina 

19:00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
KRÓL  –  1+2 odc. reż. Jan P. Matuszyński 
Polska 2020 / 90 min. + 90 min.
wstęp wolny

19:00 Miejsce X
KONKURS FILMÓW AMATORSKICH  / 115 min.
wstęp wolny

19:00  Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
BALLADA O BIAŁEJ KROWIE reż. M. Moghadam,  
B. Sanaeeha / Francja, Iran 2020 / 88 min.
wstęp wolny 
pokaz przedpremierowy

20:00 Kino Meduza
JINPA reż. Pema Tseden / Chiny 2018 / 86 min. 
wstęp kasy kina

20:30 Kino Helios CH Karolinka
BIAŁY POTOK reż. Michał Grzybowski 
Polska 2020 / 79 min.
+ spotkanie z reżyserem online
wstęp kasy kina 

 #Kino: Miłość

Konkurs Filmów Dokumentalnych

lista filmów  –  s. 14-15

Akcja serialu rozgrywa się w przedwojennej Warszawie, gdzie 
rządzi mafia, a porachunki gangsterskie są na porządku dzien-
nym. Główny bohater Jakub Szapiro zostaje wciągnięty w poli-
tyczny spisek, który może mieć niebagatelny wpływ na losy całe-
go kraju. Serial zrealizowany na podstawie powieści Szczepana 
Twardocha. 

Anna dokonuje przełomowego odkrycia naukowego, ale krót-
ko po tym zostaje porwana. Kluczem do jej wolności ma być 
rozwiązanie zagadki z przeszłości. Kobieta zaczyna nawiązywać 
złożoną relację z porywaczem, a jej jedynym oknem na świat 
jest tytułowy wizjer.

lista filmów  –  s. 14-15

05.10.2021 / WTOREK

Konkurs Filmów Fabularnych

Konkurs Filmów Fabularnych

Seriale

Film zabiera widzów na francuską prowincję, gdzie los skrzyżuje 
ścieżki Daphné i Maxime’a. Ona spędza czas ze swoim partne-
rem, z którym spodziewa się dziecka. On leczy złamane serce 
po bolesnym rozstaniu. Gdy nieoczekiwanie zostają sami, od-
krywają, że mają ze sobą wiele wspólnego. Między nimi zaczyna 
rodzić się uczucie.

Film opowiada o burzliwych losach i trudnym życiu kultowego 
polskiego poety i moralnego przewodnika narodu w czasach 
komunizmu. Reżyser odsłania przed widzami mniej znane obli-
cze Herberta, naznaczone gniewem, bólem i chorobą psychicz-
ną. Obraz został zrealizowany we współpracy z Fundacją im.  
Zbigniewa Herberta oraz jego spadkobiercami. 

Panorama Kina Światowego

Panorama Kina Światowego

Jinpa, kierowca ciężarówki, samotnie przemierza bezkresną 
drogę na tybetańskim płaskowyżu Kekexili. Niespodziewanie 
na tym pustkowiu potrąca owcę, a chwilę później spotyka 
swojego imiennika – małomównego wędrowca, który planuje 
zamordować kogoś ze swojej przeszłości. 

Michał i Ewa wiodą spokojne, ułożone życie i spodziewają się 
drugiego dziecka. Tymczasem Kasia i Bartek mają poważne 
problemy finansowe. Pewnego dnia ich relacje zostaną podda-
ne próbie, gdy na jaw wyjdzie, że Kasia i Michał spędzili razem 
noc. W spirali kolejnych nieporozumień chaos narasta i prowa-
dzi do nieuniknionej tragedii.  

Rok po śmierci męża Mina dowiaduje się, że został stracony za 
zbrodnię, której nie popełnił. Zrozpaczona kobieta podejmuje 
nierówną i kosztowną walkę z cynicznym systemem i władza-
mi, które próbują zamieść sprawę pod dywan. Nieoczekiwanie  
z pomocą przybywa nieznajomy z czekiem na pokaźną sumę. 
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06.10.2021 / SRODA

17:00 Kino Meduza
KONKURS GŁÓWNY  –  KRÓTKI METRAŻ   
95 min. / BLOK VII / wstęp wolny

17:00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
ANTYBOHATER 
reż. Michał Kawecki / Polska 2021 / 75 min.
wstęp wolny

18:00 Kino Meduza
DYSKRETNY UROK NIEBEZPIECZNYCH MYŚLI 
reż. Emmanuel Mouret / Francja 2020 / 120 min. 
wstęp kasy kina 

18:00 Kino Helios Solaris Center
OSTATNI KOMERS  reż. Dawid Nickel 
Polska 2020 /  84 min. 
+ spotkanie z Sandrą Drzymalską i Nel Kaczmarek
wstęp kasy kina 

19:00 Miejska Biblioteka Publiczna 
POŁOŻNA reż. Maria Stachurska 
Polska 2020 / 54 min.
+ spotkanie z reżyserką online
wstęp wolny 

19:00 Miejsce X
KONKURS FILMÓW AMATORSKICH  / 115 min.
wstęp wolny

20:00 Kino Meduza
JINPA reż. Pema Tseden / Chiny 2018 / 86 min. 
wstęp kasy kina

20:30 Kino Helios CH Karolinka
KAŻDY MA SWOJE LATO reż. Tomasz Jurkiewicz 
Polska 2020 / 77 min.
+ spotkanie z reżyserem, Anitą Poddębniak 
i Sandrą Drzymalską
wstęp kasy kina 

Miszka to pełen energii i humoru młody narciarz alpejski, który 
na co dzień boryka się z poważną niepełnosprawnością. Pod 
wpływem środowiska zaczyna kraść i traci miejsce w Naro-
dowej Kadrze Polski, a jego dalsza kariera staje pod znakiem 
zapytania. Dostaje jednak ostatnią szansę, by to zmienić.  
Czy mu się uda?

Film zabiera widzów na francuską prowincję, gdzie los 
skrzyżuje ścieżki Daphné i Maxime’a. Ona spędza czas ze 
swoim partnerem, z którym spodziewa się dziecka. On leczy 
złamane serce po bolesnym rozstaniu. Gdy nieoczekiwanie 
zostają sami, odkrywają, że mają ze sobą wiele wspólnego. 
Między nimi zaczyna rodzić się uczucie.

Ostatni tydzień roku szkolnego w małym polskim mieście. Gru-
pa gimnazjalistów spędza czas na miejskim basenie. Czekając 
na ostatnią imprezę roku szkolnego, czyli tytułowy komers, 
młodzi przeżywają swoje pierwsze razy - w miłości, odrzuce-
niu, rozczarowaniu. Świeży i oryginalny portret pokolenia Z.

Film przybliża losy heroicznej akuszerki Stanisławy 
Leszczyńskiej, która przez prawie dwa lata odbierała porody 
w Auschwitz. Pomogła przyjść na świat ponad 3000 dzieci, a 
przez swoje podopieczne nazywana była mamą. To opowieść 
o silnej kobiecie, które nawet w nieludzkich warunkach 
zachowała wierność swoim przekonaniom.

 #Kino: Miłość

Konkurs Filmów Dokumentalnych

Konkurs Filmów Dokumentalnych

lista filmów  –  s. 14-15

lista filmów  –  s. 14-15

Jinpa, kierowca ciężarówki, samotnie przemierza bezkresną 
drogę na tybetańskim płaskowyżu Kekexili. Niespodziewanie 
na tym pustkowiu potrąca owcę, a chwilę później spotyka 
swojego imiennika – małomównego wędrowca, który planuje 
zamordować kogoś ze swojej przeszłości. 

Młoda i zbuntowana Agata przyjeżdża do małego podkra-
kowskiego miasteczka, by pracować w kuchni na oazie. 
Przybycie dziewczyny burzy spokój konserwatywnej 
społeczności oraz pewnej rodziny, która skrywa tajemnicę  
z przeszłości. 

Konkurs Filmów Fabularnych

Panorama Kina Światowego

Konkurs Filmów Fabularnych

Honorowa Lama

 #Kino: Miłość

 #Kino: Miłość

Jinpa, kierowca ciężarówki, samotnie przemierza bezkresną 
drogę na tybetańskim płaskowyżu Kekexili. Niespodziewanie 
na tym pustkowiu potrąca owcę, a chwilę później spotyka 
swojego imiennika – małomównego wędrowca, który planuje 
zamordować kogoś ze swojej przeszłości. 

Panorama Kina Światowego

17:00 Miejska Biblioteka Publiczna 
NADZIEJA reż. Maria Sødahl / Dania, Norwegia, 
Szwecja 2019 / 130 min. / wstęp wolny

18:00 Kino Meduza
DYSKRETNY UROK NIEBEZPIECZNYCH MYŚLI 
reż. Emmanuel Mouret / Francja 2020 / 120 min. 
wstęp kasy kina 

18:00 Kino Helios CH Karolinka
CZARNA OWCA reż. Aleksander Pietrzak 
Polska 2021 / 107 min.
pokaz dedykowany

18:00 Kino Helios Solaris Center
TITANE  reż. Julia Ducournau 
Belgia, Francja 2021 / 108 min. 
wstęp wolny  
pokaz specjalny

18:00 / 20:30  Młodzieżowy Dom Kultury
SOUND OF METAL  reż. Darius Marder 
USA 2019  /  120 min. 
wstęp kasy MDK - Kino Studio 

 
20:00 Kino Meduza
JINPA reż. Pema Tseden / Chiny 2018 / 86 min. 
wstęp kasy kina

19:00 Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
GALA FINAŁOWA 
WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE GŁÓWNYM

10:00 Wydział Sztuki UO 
MASTERCLASS Z JULIĄ ORLIK (ANIMACJA)

07.10.2021 / czwartek

08.10.2021 / piatek

Arek i Magda są zgodnym małżeństwem od 25 lat. Na co dzień 
żyją spokojnie ze swoim synem Tomkiem i chorym dziadkiem, 
którym się opiekują. Pewnego dnia ich życie staje na głowie, gdy 
Magda, idąc za głosem serca oznajmia, że woli kobiety. Wkrótce 
wszyscy bohaterowie będa musieli odnaleźć się w zupełnie 
nowej rzeczywistości.

Alexia morduje bez mrugnięcia okiem, ale gdy w ślad za nią 
rusza kordon policji, upodabnia się do zaginionego przed laty 
syna komendanta straży pożarnej. Po drodze zachodzi jednak  
w ciążę z... samochodem.  

Film zabiera widzów na francuską prowincję, gdzie los skrzyżuje 
ścieżki Daphné i Maxime’a. Ona spędza czas ze swoim part-
nerem, z którym spodziewa się dziecka. On leczy złamane 
serce po bolesnym rozstaniu. Gdy nieoczekiwanie zostają sami, 
odkrywają, że mają ze sobą wiele wspólnego. Między nimi zac-
zyna rodzić się uczucie.

Małżeństwo Anji i Tomasa przetrwało tylko dzięki dzieciom, 
a każdy z małżonków bez reszty oddany jest swojej karierze. 
Wszystko zmienia nieuleczalna choroba Anji, która zmusza parę 
do przewartościowania życia i odkrycia na nowo łączącego ją 
uczucia.

 #Kino: Miłość

Rubena i Lu połączyła muzyka. On jest perkusistą, ona 
wokalistką. Razem tworzą zespół, który właśnie rusza  
w pierwszą trasę koncertową i staje przed szansą wydania 
debiutanckiej płyty. Gdy wszystko wydaje się iść w dobrym 
kierunku, Ruben zaczyna tracić słuch, a wraz z nim świat, 
który zna i kocha.
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09.10.2021 / sobota

Przyjaźń Elli Belli i Henry’ego jest zagrożona, gdy do miasta 
przyjeżdża zawadiacki Johnny. Zazdrosna o nowego kolegę Ella 
Bella, naciska na Henry’ego, który w końcu ucieka. Teraz ona 
i Johnny muszą połączyć siły, by go odnaleźć. Czy im się uda?

W lokalnym muzeum dzieją się dziwne rzeczy. Krążą pogłoski, 
że przyczyną jest klątwa starożytnej mumii, nowego ekspo-
natu, który wkrótce ma trafić na wystawę . Dzielny duet de-
tektywów – Tiril i Oliver – postanawiają rozwikłać tę zagadkę. 
Czy zdążą przed oficjalnym wernisażem?

wstęp: 15 zł / kup bilety online: ekobilet.pl/opolskielamy

12:00 Kino Meduza
ELLA BELLA BINGO reż. Frank Mosvold, 
Atle Solberg Blakseth, Norwegia 2020 / 75 min.

12:00  
OPERACJA MUMIA reż. Grethe Bøe-Waal  
Norwegia 2019 / 74 min.

lamy dzieciom

16:00 Kino Meduza
POKAZ FILMÓW NAGRODZONYCH W 
KONKURSIE FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH 
wstęp wolny

19:00 Lellek Group - Kino Samochodowe 
KAŻDY MA SWOJE LATO reż. Tomasz Jurkiewicz 
Polska 2020 / 77 min. 
+ LAUREAT NAGRODY PUBLICZNOŚCI 
wstęp wolny

21:00 Miejska Biblioteka Publiczna 
MARTIN EDEN reż.  Pietro Marcello / Francja, 
Niemcy, Włochy 2019 / 129 min.
wstęp wolny
NOC BIBLIOTEK

 #Kino: Miłość

Młoda i zbuntowana Agata przyjeżdża do małego podkra-
kowskiego miasteczka, by pracować w kuchni na oazie. 
Przybycie dziewczyny burzy spokój konserwatywnej 
społeczności oraz pewnej rodziny, która skrywa tajemnicę  
z przeszłości. 

Wywodzący się z klasy robotniczej Martin Eden, zakochuje się 
od pierwszego wejrzenia w Elli, dziewczynie z dobrze sytuow-
anej przemysłowej rodziny. Obsesyjnie myśli o ślubie i pragnie 
zatrzeć dzielącą ich przepaść klasową. Marzy też o zdobyciu 
wykształcenie i rozpoczęciu kariery pisarskiej. ogladaj filmy z cyklu

NOWE KINO SKANDYNAWSKIE / KINO: #MIŁOŚĆ / KONKURS GŁÓWNY 
dostęp do filmów VOD na 48h, bilety od 10 zł!

www.mojeekino.pl

festiwal  
online
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konkurs glowny

konkurs filmow 
amatorskich

2 października/Sobota  / 16:00
Blok 1 – 111 minut
#fabuła Chodźmy w noc reż. Kamila Tarabura 26 min.
#dokument Mamalarka reż. Katarzyna Mazurkiewicz 27 min.
#animacja Ajtia o tym dlaczego diabeł kuleje reż. Paweł Kleszczewski, Kasia Zimoch 6 min.
#fabuła Monika W. reż. Paulina Skibińska 19 min. 53 s
#dokument Homo Peregrinus reż. Andrzej Święch 24 min.
#animacja Meblościanka reż. Joanna Polak 10 min.

/ 18:00
Blok 2 - 132 minuty 
#dokument Blisko ziemi  reż. Paulina Sikora 29 min.
#animacja Denne wakacje reż. Kasia Wołczyńska 4 min.
#fabuła Ostatni gwizdek reż. Karol Lindholm 29 min.
#dokument Załoga reż. Platon Ogarev 10 min.
#animacja Praktyczny Pan reż. Michał Poniedzielski, Domin.ik Litwianiak 10 min.
#fabuła Mały Koniec świata reż. Karol Ulman 16 min.
#dokument Syn ulicy reż. Mohammed Almughanni 30 min.
#animacja Świątynia ukwiału reż. Joanna Pazdan 4 min. 50 s

3 października 2021 / niedziela / 16:00
Blok 3 – 118 minut
#dokument Rdza reż. Rafał Małecki 29 min.
#animacja Too late reż. Kinga Syrek 16 min.
#fabuła Swoboda reż. Joanna Różniak 14 min.
#dokument Dad you’ve never had reż.  Domin.ika Łapka 29 min.
#animacja Czarodzielnica reż. Klaudia Ptasińska 4 min.
#fabuła Szereg syczący reż. Marcin Kluczykowski 26 min.

/ 18:00
Blok 4 – 123 minut
#dokument Raisa  reż. Dorota Migas – Mazur 20 min. 35 s
#animacja Don’t lose her beauty reż. Mateusz Błaszczyk 3 min.
#fabuła Uległość reż. Michał Ciechomski  26 min. 50 s
#dokument W układzie niby zwyczajnym reż. Mikołaj Piszczan 13 min.
#animacja Psie pole reż. Michalina Musialik 12 min.
#fabuła Dzień matki reż. Patryk Kaflowski 10 min.
#dokument Koncert balkonowy reż. Diana Kadłubowska, Krzysztof Kadłubowski 16 min.
#animacja Zieleń reż. Karolina Kajetanowicz 8 min.
#fabuła Transmisja reż. Jędrzej Michalak 26 min. 

4 października 2021 / poniedziałek / 16:00
Blok 5 – 111 minut
#fabuła Ostatnie dni lata reż. Klaudia Kęska 28 min.
#dokument Stolen fish. Kiedy zabraknie ryb reż. Gosia Juszczak 30 min.
#animacja To, co zawsze reż. Zuzanna Heller  3 min. 20 s
#fabuła Równonoc reż. Daria Kasperek 21 min.
#dokument Ten obrazek jest bardzo ładny reż. Jakub Ciosińki 29 min.

5 października 2021 / wtorek / 16:00
Blok 6 – 98 minut
#animacja Trzy małe historie reż. Zuzanna Michalska 5 min.
#fabuła Na jedną noc reż. Mally Yina 29 min.
#dokument Opus Magnum reż. Filip Bojarski 30 min.
#animacja Jestem tutaj reż. Julia Orlik 15 min.
#fabuła O człowieku, który kupił mleko reż. Jagoda Madej 27 min.

6 października 2021 / środa / 16:00
Blok 7 – 95 minut
#fabuła Ostatnie pożegnanie reż. Tymoteusz Kutz 25 min.
#dokument Wielogłos reż. Damian Kosowski 6 min. 43 s
#animacja Fast food reż. Kacper Buratyński 4 min.
#fabuła Wyraj reż. Agnieszka Nowosielska 20 min.
#dokument Trochę raju reż.  Andrzej Cichocki 19 min.
#animacja Psotnik w Szklanej Pułapce reż. Kamil Wójcik 3 min.
#fabuła Scheda reż. Jeremi Skrodzki 18 min. 

pokazy w kinie meduza - wstęp wolny!

pokazy w miejscu x, ul. sienkiewicza 20 of. 

4-6 października 2021 / środa-piątek / 19:00
Blok - 115 minut

Piach reż. Bartosz Tryzna i Monika Stpiczyńska, 16 min.
Green Tree reż. Filip Szuksztul 3 min.
Rybka reż. Iga Bujarkiewicz 7 min.
Interness reż. Jakub Krzyszpin 2 min.
Mleko i szczekający balonik reż. Jędrzej Kocjan, 9 min.
Piwo dla dziadka reż. Jędrzej Kocjan, 9 min.
Podwózka reż. Krzysztof Jerzy Śmierzchała 8 min.
Zróbmy sobie kredyt reż. Maciej Pawłowski 7 min.
Bitwus Warszawus 2.020 reż. Maciej Sławuski 3 min.

Pytania reż. Natalia Gilicka 4 min.
Sparring reż. Oskar Sawicki 10 min.
Autograf reż Oskar Sawicki 8 min.
Kwarantanna reż Patryk Gerc, 17 min.
U mnie reż. Zuzanna Klara Bardin, 11 min.
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Nowością od tego roku jest rozbudowany o pełny metraż Konkurs Główny - nową 
kategorią jest Konkurs Filmów Fabularnych i Dokumentalnych (fabuła i dokument).  
Laureatów wybierze Jury oraz Publiczność (Nagroda Publiczności). 
Filmy z konkursu pełnometrażowego zobaczymy głównie w Kinie Helios – o Lamy 
powalczą m.in. Sweat Magnusa von Horna, Biały Potok Michała Grzybowskiego czy 
Moje wspaniałe życie Łukasza Grzegorzka. W jury Konkursu Filmów Fabularnych i Doku-
mentalych zasiądą reżyserka teatralna Katarzyna Kalwat, artysta multidyscyplinarny 
Zbigniew Libera oraz raper L.U.C. – trójka reprezentująca różne dziedziny artystyczne, 
różne wrażliwości oraz perspektywy na sztukę – dzięki czemu nowa sekcja Opolskich 
Lam będzie przestrzenią dla intensywnego dialogu różnych sfer kultury polskiej.

konkurs filmow fabularnych

1 października 2021 / piątek
18:00 / Kino Helios Solaris Center / wstęp kasy kina

Jak najdalej stąd reż. Piotr Domalewski / Polska 2020 / 98 min.
+ spotkanie z reżyserem, Zofią Stafiej i Arkadiuszem Jakubikiem
20:30  / Kino Helios CH Karolinka / wstęp kasy kina

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy reż. Jan Holoubek / Polska 2020 / 116 min.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 października 2021 / sobota
18:00 / Kino Helios Solaris Center / wstęp kasy kina

Sweat reż. Maguns von Horn / Polska, Szwecja 2020 / 100 min.
20:30  / Kino Helios CH Karolinka / wstęp kasy kina

Moje wspaniałe życie reż. Łukasz Grzegorzek / Polska 2021 / 100 min.
+ spotkanie z reżyserem, Weroniką Bilską, Karoliną Bruchnicką, Julią Kuzką 
i Pawłem Kruszelnickim
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 października 2021 / niedziela
18:00 / Kino Helios Solaris Center / wstęp kasy kina

Hura. Wciąż żyjemy! reż. Agnieszka Polska / Polska 2019 / 85 min.
20:30  / Kino Helios CH Karolinka / wstęp kasy kina

Proste rzeczy reż. Grzegorz Zariczny / Polska 2020 / 84 min.
+ spotkanie z reżyserem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 października 2021 / poniedziałek
20:30  / Kino Helios CH Karolinka / wstęp kasy kina

Amatorzy reż. Iwona Siekierzyńska / Polska 2020 / 95 min.
+ spotkanie z reżyserką online

5 października 2021 / wtorek
18:00 / Kino Helios Solaris Center / wstęp kasy kina

Fisheye reż. Michał Szcześniak / Polska 2020 / 97 min.
+ spotkanie z reżyserem
20:30  / Kino Helios CH Karolinka / wstęp kasy kina

Biały potok reż. Michał Grzybowski / Polska 2020 / 79 min.
+ spotkanie z reżyserem online

6 października 2021 / środa
18:00 / Kino Helios Solaris Center / wstęp kasy kina

Ostatni Komers reż. Dawid Nickel / Polska 2020 /  84 min.
+ spotkanie z Sandrą Drzymalską i Nel Kaczmarek
20:30  / Kino Helios CH Karolinka / wstęp kasy kina

Każdy ma swoje lato reż. Tomasz Jurkiewicz / Polska 2020 / 77 min.
+ spotkanie z reżyserem, Anitą Poddębniak i Sandrą Drzymalską

30 września 2021 / czwartek
18:00 / 20:30 Młodzieżowy Dom Kultury / wstęp kasy kina

Ściana cieni reż. Eliza Kubarska /  Niemcy, Polska, Szwajcaria 2020 / 94 min.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 października 2021 / piątek
17:00 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna / wstęp wolny

Po złoto. Historia Władysława Kozakiewicza reż. Ksawery Szczepanik / Polska 2021 / 61 min.
+ spotkanie z Władysławem Kozakiewiczem przed filmem, po projekcji spotkanie z reżyserem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 października 2021 / sobota
19:00 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna  / wstęp wolny

Nature Is My Homeland reż. Marek Gajczak / Polska 2021 / 54 min.
20:00 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna  / wstęp wolny

Ostatnie pokolenie reż. Mikołaj Borowy / Polska 2021 / 54 min.
+ spotkanie z reżyserem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 października 2021 / niedziela
19:00 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna  / wstęp wolny

1970  reż. Tomasz Wolski / Polska 2021 / 70 min.
+ spotkanie z reżyserem online
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 października 2021 / poniedziałek
17:00 / Miejska Biblioteka Publiczna  / wstęp wolny

Spacer z Aniołami reż. Tomasz Wysokiński / Polska 2021 / 84 min.
18:00 / Kino Helios Solaris Center / wstęp kasy kina

Film balkonowy reż. Paweł Łoziński / Polska 2021 / 100 min.
+ spotkanie z reżyserem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 października 2021 / wtorek
17:00 / Miejska Biblioteka Publiczna   / wstęp wolny

Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie reż. Rafael Lewandowski / Francja, Polska / 93 min.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 października 2021 / środa
17:00 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna / wstęp wolny

Antybohater reż. Michał Kawecki / Polska 2021 / 75 min.
19:00 / Miejska Biblioteka Publiczna  / wstęp wolny

Położna reż. Maria Stachurska / Polska 2020 / 54 min.
+ spotkanie z reżyserką online

konkurs filmow dokumentalnych
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1. Kino Meduza / ul. Oleska 45

2. Kino Helios (Solaris Center) / Plac Kopernika 16

3. Kino Studio (Młodzieżowy Dom Kultury) / ul. Strzelców Bytomskich 1

4. Kino Helios (CH Karolinka) / ul. Wrocławska 152/15

5. Miejska Biblioteka Publiczna / ul. Minorytów 4

6. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki / ul. Piastowska 14a

7.  Wojewódzka Biblioteka Publiczna (namiot) / ul. Piastowska 18

8. Miejsce X / ul. Henryka Sienkiewicza 20 oficyna

Hotel Kamienica 

Hotel Szara Willa

Hostel Redbike

1. Wegeneracja / ul. Młyńska 1 

2. VegeQuchnia / ul. Kośnego 5 

3. OPO / ul. Krakowska 32 

OBIEKTY FESTIWALOWE

restauracje, puby, 
kawiarnie

hotele
& hostele

1. Wpadnij na Mały Rynek!

Fabuła / RedBike / Melon / Sepia /  

Republic / Manifest /

2. Quchnia / ul. Oleska 14

3. Pub Ostrówek / ul. Ostrówek 1

4. OPO / ul. Krakowska 32 

5. Zdrowa Krowa / Rynek 15A

6. Rzymskie Wakacje / ul. Piastowska 16

7. Restauracja Radiowa / ul. Strz. Bytomskich 8

8. Tratoria Antica / św. Wojciecha 7 

9. RIS / Rynek 7

10. Pub Maska / Rynek 4

11. Delikatesy / ul. Krakowska 30A 

12. Manekin / plac Wolności 7/8 

13. Seii Sushi / ul. Kowalska 2

14. Omar Khayyam / ul. Graniczna 26

15. Bezcukrowa Cafe / ul. Koraszewskiego

16. Coffemoment / ul. Książąt Opolskich 10/1c

17. Kafka / ul. Minorytów 4B

18. Sopelek / ul. Krakowska 15-17  

oraz Solaris Center 

19. Kofeina 2.0 / Plac Teatralny 12 

20. Atelier Teatr / Plac Teatralny 12

21. Pastaio - pasta fresca / ul. Ozimska 2 

22. Kaiseki Sushi Bar / ul. Ozimska 4 
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