PRZEWODNIK REPERTUAROWY
Kino „Piast” w Cieszynie
(23.02 – 5.04.2018)
Jesteśmy na facebooku! www.facebook.com/kinocieszyn

I. KINO PREMIER

23 – 25.02
14:00
PIM I POM – dubbing
Holandia, 2014, 70`, od lat 4, reż.: Gioia Smid.
Animowany film familijny.
Bilety: 16,00 zł (norm); 13,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Dwa urocze kociaki, przebojowy Pim i ostrożny Pom, mieszkają ze swoją panią w niewielkim
domku. Ich kocia przyjaźń zostanie wystawiona na próbę, gdy po pikniku w parku będą musiały same
odnaleźć drogę do domu...

23 – 28.02
15:30, 20:00
KOBIETY MAFII
01.03
15:30
KOBIETY MAFII
02 – 04.03
17:30, 20:00
KOBIETY MAFII
05 – 07.03
17:00, 19:30
KOBIETY MAFII
08.03
17:00
KOBIETY MAFII
09 – 15.03
16:45
KOBIETY MAFII
Polska, 2018, 138`, od lat 15, reż.: Patryk Vega, wyk.: Olga Bołądź, Agnieszka Dygant,
Katarzyna Warnke, Aleksandra Popławska, Julia Wieniawa, Bogusław Linda, Piotr
Stramowski, Tomasz Oświeciński, Sebastian Fabijański, Janusz Chabior i inni.
Sensacyjny film akcji.
UWAGA! Premiera ogólnopolska w Cieszynie!!!
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Po brawurowej akcji funkcjonariuszka Bela (Olga Bołądź) zostaje wyrzucona z policji. ABW
składa jej propozycję nie do odrzucenia. Kobieta przechodzi specjalistyczne szkolenie pod okiem FBI
i zostaje oficerem pracującym pod przykrywką. Jej zadaniem jest rozpracowanie szlaku przemytu
narkotyków przez Grupę Mokotowską, kierowaną przez Padrino (Bogusław Linda), bossa
stołecznego półświatka. By zrealizować cel, Bela musi wkraść się w łaski zaufanych ludzi mafii:
Żywego (Piotr Stramowski), Milimetra (Tomasz Oświeciński), Cienia (Sebastian Fabijański) oraz
Siekiery (Aleksandra Popławska). Podszywając się pod prostytutkę, oficer ABW zostaje kochanką
Cienia. Misternie przemyślany plan komplikuje się, gdy w całą intrygę zostaje wmieszana Anka
(Katarzyna Warnke), żona Cienia, manipulowana przez tajemniczą Nianię (Agnieszka Dygant).
Wkrótce wydarzenia z udziałem wymienionych kobiet wstrząsną przestępczą Warszawą...

23.02 – 1.03
18:00
NOWE OBLICZE GREYA – napisy
USA, 2018, 105`, od lat 15, reż.: James Foley, wyk.: Dakota Johnson, Jamie Dorman, Rita Ora
i inni.
Melodramat.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Trzecia część ekranizacji światowego bestselleru – trylogii autorstwa E.L. James.
Szczęśliwi Christian i Ana wiodą dostatnie, pełne miłości życie. Codzienność nie zabiła w nich
namiętności, ale nad ich związek nadciągają czarne chmury...
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2 – 4.03
14:00
PSZCZÓŁKA MAJA. MIODOWE IGRZYSKA – dubbing
5 – 8.03
15:15
PSZCZÓŁKA MAJA. MIODOWE IGRZYSKA – dubbing
Niemcy/Australia, 2018, 85`, b.o., reż.: Noel Cleary, Sergio Delfino, Alex Stadermann.
Animowany film familijny.
Bilety: 16,00 zł (norm); 13,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Kolejna część szalonych i zabawnych perypetii najsłynniejszej pszczółki świata,
która żadnej przygody się nie boi!
Tym razem Maja i Gucio wezmą udział w międzyłąkowych igrzyskach sportowych.
W ulu aż huczy od sensacyjnych wieści! W pszczelej stolicy odbyć się mają Miodowe Igrzyska.
Maja marzy, by wziąć w nich udział. Niestety mieszkańcy ula nie zostają na nie zaproszeni. Na
domiar złego Cesarzowa żąda oddania połowy miodowych zbiorów na potrzeby sportowców.
Królowa gotowa jest się pogodzić z poleceniami przełożonej, ale Maja postanawia wyruszyć do
stolicy, by powiedzieć Cesarzowej, co myśli o niej i jej nakazach. Jednak jej zuchwałość zostaje
ukarana. Na polecenie Cesarzowej rezolutna pszczółka musi wystartować w zawodach. Stawka jest
wysoka, bo jeśli przegra, jej ul straci całe zapasy zgromadzone na zimę…
2 – 4.03
15:45
MIŁOŚĆ PISANA BRAILLEM – dubbing
Francja, 2016, 85`, od lat 9, reż.: Michel Boujenah, wyk.: Alix Vaillot, Jean-Stan Du Pac,
Charles Berling i inni.
Familijny.
Bilety: 16,00 zł (norm); 13,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
12-letnia Marie, jest dobrą uczennicą i utalentowaną wiolonczelistką. Nastolatka kryje przed
światem pewien sekret - cierpi na nieuleczalną chorobę oczu. Na razie jeszcze w miarę normalnie
funkcjonuje, wie jednak, że już wkrótce będzie zmuszona do życia w całkowitej ciemności.
Rodzice zamierzają przenieść Marie do szkoły dla niewidomych, lecz dziewczyna ma zgoła inny
plan. Zamierza zdać egzamin do prestiżowej szkoły muzycznej. Aby móc zrealizować swe zamiary,
Marie prosi o pomoc kolegę z klasy, nieśmiałego Victora...
9 – 15.03
15:00
TEDI I MAPA SKARBÓW – dubbing
Hiszpania, 2017, 85`, b.o., reż.: Enrique Gato.
Animowany, przygodowy film familijny.
Bilety: 16,00 zł (norm); 13,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Tedi Jones udaje się do Los Angeles, by zapoznać się z nowymi odkryciami swojej przyjaciółki,
archeolożki Sary Lavroff. Sara odnalazła papirus, który wskazuje na istnienie naszyjnika należącego
do mitycznego króla Midasa.
Pełne radości ponowne spotkanie Tediego i Sary szybko zamieni się w niebezpieczną przygodę,
kiedy Sara zostanie porwana przez pewnego bogacza, który za pomocą naszyjnika zechce się
niebotycznie wzbogacić.
Tedi, wspólnie z przyjaciółmi – papugą i psem – będzie musiał uratować Sarę. W tym celu
przyjdzie mu przemierzyć niemal cały świat i przeżyć wiele przygód...

16 – 22.03
14:30
JASKINIOWIEC – dubbing
Francja/Anglia, 2018, 89`, od lat 7, reż.: Nick Park.
Animowany, przygodowy film familijny.
Bilety: 16,00 zł (norm); 13,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Komedia rodzinna o jaskiniowcu,
który chce od życia czegoś więcej niż tylko łupanie kamienia!
W zamierzchłych czasach, gdy nie było facebooka, prądu i ciepłej wody, a w zagrodzie za jaskinią
pasły się dinozaury, rozgrywa się, pełna szalonych przygód, historia dzielnego Duga, który musi
zjednoczyć swą jaskiniową ferajnę przeciw nadchodzącemu zagrożeniu.
W świecie, w którym zamiast psa każdy ma mamuta, a zaostrzony kamień jest gadżetem na miarę
dzisiejszego smartfona, nadejście Epoki Brązu zwiastuje nieuniknione kłopoty...
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16 – 22.03
16:15
GURGACZ. KAPELAN WYKLĘTYCH
Polska, 2018, 76`, od lat 12, reż.: Dariusz Walusiak, wyk.: Wojciech Trela, Michał
Chorosiński i inni.
Historyczny/biograficzny.
Bilety: 16,00 zł (norm); 13,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Filmowy portret niezwykłego kapłana, który nie wahał się konsekwentnie podążać drogą sumienia
w najczarniejszych latach powojennej Polski. Ksiądz Władysław Gurgacz, jezuita, był kapelanem
Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Głosił prawdę w czasach zniewolenia, ratował
zbłąkane dusze, prowadził ludzi do Boga. Idąc za głosem sumienia, trwał do końca przy młodych
żołnierzach, którzy z bronią w ręku przeciwstawiali się komunistycznemu reżimowi.
W 1939 roku, na początku swej kapłańskiej drogi, przed obrazem Maryi Królowej Polski ksiądz
Gurgacz złożył siebie w ofierze za ratowanie ukochanej Ojczyzny. Osiem lat później został skazany
na śmierć...
„Gurgacz. Kapelan Wyklętych” to przejmujący dokument fabularyzowany. Archiwalne
fotografie, zapiski kapłana oraz świadectwa przeplatają się ze scenami fabularnymi, w których
znakomitą kreację głównego bohatera stworzył Wojciech Trela. Najnowsze dzieło Dariusza
Walusiaka, współtwórcy „Teraz i w godzinę śmierci”, to nie tylko zapis dramatycznej, prawdziwej
historii. To przede wszystkim poruszająca opowieść o wolności, poświęceniu dla ideałów i głębokiej
wierze.
16 – 29.03
17:45
PITBULL. OSTATNI PIES
16 – 21.03
20:00
PITBULL. OSTATNI PIES
23 – 26.03
20:00
PITBULL. OSTATNI PIES
28 – 29.03
20:00
PITBULL. OSTATNI PIES
03 – 05.04
17:45
PITBULL. OSTATNI PIES
Polska, 2018, 120`, od lat 15, reż.: Władysław Pasikowski, wyk.: Marcin Dorociński, Krzysztof
Stroiński, Rafał Mohr, Dorota „Doda” Rabczewska, Cezary Pazura, Adam Woronowicz,
Krzysztof Kiersznowski, Iza Kuna, Michał Kula, Marian Dziędziel, Zbigniew Zamachowski,
Jadwiga Jankowska-Cieślak, Agnieszka Kawiorska, Artur Szpilka, Dereck Chisora, Katarzyna
Nosowska i inni.
Sensacyjny film akcji.
UWAGA! Premiera ogólnopolska w Cieszynie!!!
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Wielki powrót uwielbianych bohaterów. Nowe postaci, akcja, intrygi i szczypta nieodzownego
humoru – tak właśnie zapowiada się „Pitbull. Ostatni pies”, czyli najnowsza część kultowej serii na
podstawie scenariusza i w reżyserii Władysława Pasikowskiego.
Kiedy ginie Soczek, partner Majamiego, policjanci z wydziału terroru rozpoczynają dochodzenie.
Schwytanie sprawcy uważają nie tylko za swój obowiązek, ale też punkt honoru. Niestety, wydział
jest przetrzebiony zmianami organizacyjnymi i zwolnieniami. Aby stawić czoła gangsterom,
stołeczny komendant ściąga do Warszawy rozproszonych w terenie, doświadczonych policjantów. Do
stolicy przybywają Despero, Metyl oraz – prosto z Waszyngtonu – Nielat, zwany obecnie Quantico.
Tymczasem w walce o dominację nad miastem, toczonej między gangiem z Pruszkowa i gangiem
z Wołomina, pojawia się trzeci, znaczący gracz – Czarna Wdowa...
23 – 29.03
14:15
TRAKTOREK FLOREK – NOWE PRZYGODY – dubbing
Norwegia, 2017, 73`, b.o., reż.: Peder Hamdahl Naess, wyk.: Jeppe Beck Laursen, Kyrre
Hellum, Dagny Backer Johnssen i inni.
Przygodowa komedia familijna. UWAGA! Premiera ogólnopolska w Cieszynie!!!
Bilety: 16,00 zł (norm); 13,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Zapraszamy na kolejne przygody rezolutnego Traktorka Florka i jego przyjaciół!
Florkowi przytrafia się straszny wypadek. Gdy pomaga przy pracy w lesie, spada na niego wielkie
drzewo. Traktorek jest prawie zupełnie zniszczony, a jego serce (magiczna świeca zapłonowa) jest
coraz słabsze. Przyjaciele, aby go uratować, montują jego serce do innego silnika. Po operacji okazuje
się, że Florek stał się lśniącym czerwonym samochodem. We Florka w nowej postaci wstępuje
sportowy duch. Czas na udział w prawdziwych samochodowych wyścigach...

3

23 – 29.03
15:45
MOJA MIŁOŚĆ – napisy
USA, 2016, 112`, od lat 13, reż.: Brian Baugh, wyk.: Masey McLain, Ben Davies, Cameron
McKendry i inni.
Dramat biograficzny.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Opowieść o Rachel Joy Scott - pierwszej uczennicy, która została zabita w Columbine High
School podczas niesławnej strzelaniny w dniu 20 kwietnia 1999 roku.
Na podstawie pozostawionych przez Rachel dzienników, twórcy filmu starali się odtworzć jej życie
– dzieciństwo w rozbitej rodzinie, wychowanie przez głęboko religijną matkę, młodzieńcze
poszukiwania własnej tożsamości oraz pierwsze zauroczenia. Historia dorastania Rachel
przedstawiona została w oparciu o autentyczne dzienniki dziewczyny, odnalezione po jej śmierci.
Fabuła filmu przeplata losy Rachel z historiami Erica Harrisa i Dylana Klebolda, sprawców
szkolnej masakry.
„To uniwersalna opowieść o tym, jak dojrzewamy do prawdy i uczymy się, jak ponosić
konsekwencje własnych wyborów. Chciałem nakręcić film o kobiecie, którą silna wiara prowadzi
przez życie. (…) Wiara w Boga jest dla Rachel drogowskazem i odpowiedzią na każdą życiową
wątpliwość” – mówił reżyser filmu, Brian Baugh.

II. POWTÓRKI NA ŻYCZENIE WIDZÓW
3 – 5.04
15:45
PADDINGTON 2 – dubbing
Anglia, 2017, 104`, b.o., reż.: Paul King, wyk.: Hugh Grant, Ben Whishaw, Brendan Gleeson,
Michael Gambon, Imelda Staunton i inni.
Komedia familijna.
UWAGA! Promocja!!! Wszystkie bilety w cenie 12,00 zł
Druga część szalonych i zabawnych przygód uroczego misia,
którego pokochały dzieciaki i dorośli na całym świecie!
Tym razem rezolutny niedźwiadek o nienagannych manierach, ale też skłonności do nieustannego
wpadania w tarapaty trafi w złe towarzystwo...
Pomyłkowo osadzony w areszcie wśród zepsutych do szpiku kości typów spod ciemnej gwiazdy,
naiwny Paddington zrobi wszystko, by sprowadzić ich na dobrą drogę, a że siłę przekonywania ma
wielką, rzecz może się udać! Każdy chętnie przyjmie pomocną łapę, nawet jeśli jest nieco lepka od
marmolady. Zwłaszcza jeśli futrzasty zada swe fundamentalne pytanie: Misia w sercu nie masz?!

3 – 4.04
20:00
NAJLEPSZY
Polska, 2017, 110`, od lat 15, reż.: Łukasz Palkowski, wyk.: Jakub Gierszał, Arkadiusz
Jakubik, Janusz Gajos, Artur Żmijewski, Magdalena Cielecka, Kamila Kamińska i inni.
Biograficzny.
UWAGA! Promocja!!! Wszystkie bilety w cenie 12,00 zł
Nowy film reżysera kinowego hitu „Bogowie” - Łukasza Palkowskiego. Twórca ponownie sięga
po życiorys niezwykłej osoby, człowieka, który udowodnił, że prawdziwi bohaterowie nie boją się
upadać i potrafią podnieść się z największego dna.
Bohaterem filmu jest sportowiec, który zachwycił świat, a który w Polsce, do dziś pozostaje osobą
praktycznie nieznaną. „Najlepszy” przedstawia fascynującą historię inspirowaną życiem Jerzego
Górskiego, który ustanowił rekord świata w triathlonowych mistrzostwach świata, zdobywając tytuł
mistrza na morderczym dystansie Double Ironman.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kino „Piast” ● ul. Ratuszowa 1 ● 43-400 Cieszyn ●
tel./fax 33 85 204 26; www. kino.cieszyn.pl ; e-mail: biuropiast@ interia.pl
Kasa kina otwierana codziennie pół godziny przed rozpoczęciem pierwszej projekcji
i czynna do momentu rozpoczęcia projekcji ostatniej.
Filmy przystosowane wyświetlane w systemie DOLBY STEREO DIGITAL
2D – projekcja cyfrowa dwuwymiarowa; 3D – projekcja cyfrowa z efektem obrazu przestrzennego (trójwymiarowego).
Kierownictwo kina zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w repertuarze.
Zapraszamy!
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