PRZEWODNIK REPERTUAROWY
Kino „Piast” w Cieszynie
(8.09 – 19.10.2017)
Jesteśmy na facebooku! www.facebook.com/kinocieszyn

I. KINO PREMIER
8 – 14.09
15:00
NIEDOPARKI – dubbing
Czechy/Słowacja/Chorwacja, 2016, 83`, od lat 6, reż.: Galina Miklinova.
Animowana, familijna komedia przygodowa.
Bilety: 15,00 zł (norm); 12,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Skaczą na jednej nodze, robią sobie kawały i śpiewają śmieszne piosenki,
Są też tacy, którzy należą do gangów, organizują skarpetkowe porwania i żądają okupu!
Niedoparki - w ich życiu nie ma miejsca na nudę!
Niedoparki to dziarskie, pełne humoru, energii i pomysłów stworzenia, które zamieszkują szuflady,
szczeliny między książkami, dna szaf i różne inne zakamarki. Są stałymi bywalcami ludzkich
mieszkań – również Twojego. Niech nie dziwią Cię zatem ginące skarpetki – zapewne są już na dnie
żołądka Hihlika lub Ramzesa albo jakiegoś innego stwora z niedoparkowej ferajny. Uwaga!
Niedoparki zabierają zawsze tylko jedną skarpetkę z pary. Tak przecież jest weselej i zabawniej.
Film jest ekranizacją książki pod tym samym tytułem, która jest już do kupienia w księgarniach.
8 – 13.09
16:30
MOJE WAKACJE Z RUDYM – dubbing
Australia, 2016, 89`, od lat 6, reż.: Kriv Stenders, wyk.: Jason Isaacs, Hanna Mangan
Lawrence, Levi Miller i inni.
Familijna komedia przygodowa.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Osadzona w przepięknych australijskich plenerach, powieść o wielkiej przyjaźni
pomiędzy jedenastoletnim chłopcem, a niezwykłym czerwonym psem.
Kiedy jedenastoletni Mick zostaje wysłany na farmę dziadka, spodziewa się, że na miejscu czeka go
wyłącznie nuda i ciężka praca. Wszystko zmienia się, gdy w życiu Micka pojawia się Rudy - jedyny
w swoim rodzaju czerwony pies. Przygarnięty przez chłopca rezolutny zwierzak z miejsca staje się
jego nieodłącznym towarzyszem oraz przyjacielem na dobre i na złe. Wkrótce wielka przyjaźń,
łącząca Micka i Rudego, da początek wydarzeniom, którymi zachwyci się cały kraj...
8 – 13.09
18:15
MROCZNA WIEŻA – napisy
USA, 2017, 95`, od lat 12, reż.: Nikolaj Arcel, wyk.: Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom
Taylor i inni.
Fantasy/film akcji/thriller.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Ekranizacja jednej z najpopularniejszych powieści Stephena Kinga – „The Dark Tower"
(„Mroczna wieża”).
Dawno, dawno temu wszystko było Discordią, z której powstały Promienie, mocne, krzyżujące się
w jednym punkcie – czytamy w powieści Kinga.
To właśnie na przecięciu promieni znajduje się Mroczna Wieża. Cykl „The Dark Tower”
przedstawia historię Rolanda Deschaina, ostatniego żyjącego członka „Bractwa Rewolwerowców”.
Próbuje on dostać się do tytułowej Mrocznej Wieży – miejsca będącego centrum wszystkich
światów. Długa droga do tej mitycznej budowli okupiona jest nadludzkim wysiłkiem i cierpieniem.
We wszystkich działaniach Roland posługuje się „Drogą Elda”, kodeksem honorowym, który
określa całe jego życie. Podróż Rolanda ma tylko jeden cel – ocalić świat przed samozagładą.
Tymczasem świat rozpada się, mieszają się czasoprzestrzenie i pojawiają się światy równoległe...
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08 – 13.09
20:00
TULIPANOWA GORĄCZKA – napisy
14 – 21.09
17:15
TULIPANOWA GORĄCZKA – napisy
USA/Anglia, 2017, 107`, od lat 15, reż.: Justin Chadwick, wyk.: Alicia Vikander, Christoph
Waltz, Judi Dench i inni.
UWAGA! Premiera ogólnopolska w Cieszynie!!!
Romans/film obyczajowy.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Amsterdam 1637 rok. Urodziwa Sophia (Alicia Vikander) zostaje wydana za mąż za majętnego
kupca (Christoph Waltz). Choć nie odwzajemnia jego uczucia, gotowa jest spełnić pragnienia
małżonka i dać mu potomstwo. Dumny Cornelis zamawia u znanego malarza portret, na którym chce
zostać uwieczniony z ukochaną. Nie dostrzega, że między piękną Sophią i młodym artystą rodzi się
uczucie. Wraz z rozkwitem miłości, na parę pada cień podejrzeń, a tajemnica zaczyna nieść ze sobą
coraz większe ryzyko...

15 – 21.09
15:15
2D GRU, DRU I MINIONKI – dubbing
USA, 2017, 96`, b.o., reż.: Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon.
Animowana komedia familijna.
Bilety: 16,00 zł (norm.); 13,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
To powrót, na który czekają wszyscy! Na specjalne życzenie widzów ponownie spotkamy się z Gru
i jego adoptowanymi córkami: Margo, Edith i Agnes oraz, oczywiście, Minionkami!
Jak zawsze, nie zabraknie niespodzianek! Między innymi poznamy nową postać w rodzinie – brata
bliźniaka Gru, czyli Dru. Oj będzie się działo!!!

15 – 19.09
19:30
ANNABELLE: NARODZINY ZŁA – napisy
USA, 2017, 110`, od lat 15, reż.: David. F. Sandberg, wyk.: Stephanie Sigman, Talitha
Bateman, Lulu Wilson i inni.
Horror.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Demoniczna lalka Annabelle powraca!
Kilka lat po tragicznej śmierci córeczki, lalkarz i jego żona przyjmują pod swój dach zakonnicę
i dziewczynki z sierocińca, które niedługo potem staną się celem opętanego dzieła rąk lalkarza – lalki
Annabelle...
„Annabelle: Narodziny zła” to kolejna część przebojowej serii „Obecność”, w skład której
wchodzą „Obecność”, „Obecność 2”, „Annabelle”, „Annabelle: Narodziny zła”, a w przyszłości
również między innymi „Obecność 3” oraz „Zakonnica”.

22 – 28.09
15:00
O CZYM SZUMI LAS – dubbing
Norwegia, 2016, 75`, od lat 6, reż.: Rasmus A. Sivertsen.
Animowany, przygodowy film familijny.
Bilety: 16,00 zł (norm); 13,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Zwierzolas to dom dla wielu małych stworzeń: myszy, wiewiórek, ptaków. Nie zawsze jednak czują
się one w nim bezpiecznie – muszą uważać, by nie zostać pożartymi przez większe i silniejsze
drapieżniki. Szczególnie groźny jest lis Rudolf, który uwielbia polować na bezbronne myszy. Kiedy
Rudolf próbuje upolować babcię Leona Myszomędrka, Leon i jego przyjaciele postanawiają
ostatecznie ukrócić niecne zakusy łakomego lisa. Chcą wprowadzić ustawę o życiu wszystkich
zwierząt w zgodzie i zaprzestaniu zjadania się nawzajem. Przekonanie drapieżników do nowego
pomysłu będzie jednak trudnym zadaniem. Czy mu podołają?
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22 – 28.09 16:30 MARSZ PINGWINÓW 2. PRZYGODA NA KRAŃCU ŚWIATA – dubbing
Francja, 2017, 82`, od lat 6, reż.: Luc Jaquet. Film dokumentalny.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Wyjątkowy film nagrodzonego Oscarem za „Marsz pingwinów” Luca Jacqueta. Najnowsze
dzieło utalentowanego reżysera wypełnione jest unikalnymi ujęciami pięknego świata arktycznej
przyrody, które zostały zrealizowane przy pomocy najnowocześniejszej technologii: kamer
filmujących w jakości 4K, łodzi podwodnych i dronów. Wypełniona przygodami podróż stada
pingwinów odbywająca się pośród zapierających dech w piersiach krajobrazów jeszcze nigdy nie była
tak fascynująca!
Pokryta lodem Antarktyka tętni życiem. Młody pingwin przygotowuje się do swojej pierwszej
wielkiej wędrówki. Tajemniczy instynkt prowadzi niezwykłe ptaki w nieznaną podróż, która potrwa
dziesiątki dni. Pod czujną opieką swojego 45-letniego opiekuna ze stada, rozpoczyna się przygoda
życia niedoświadczonego pingwina. Kamery będą bacznie śledzić jego zmagania.
22 – 28.09
18:00
PARYŻ MOŻE POCZEKAĆ – napisy
USA/Japonia, 2016, 92`, od lat 15, reż.: Eleanor Coppola, wyk.: Diane Lane, Alec Baldwin,
Arnaud Viard i inni. Komedia/romans.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Piękna, zabawna i wzruszająca opowieść o odkrywaniu życia na nowo!
Ten film jest jak niesamowita, nieoczekiwana, ale na wskroś urocza i fascynująca podróż, która
pozwala chłonąć magiczne zakątki Francji wszystkimi zmysłami!
Wydaje się, że życie Anne (Diane Lane) jest spełnieniem marzeń. Kobieta jest żoną Michaela
(Alec Baldwin), bogatego hollywoodzkiego producenta, któremu towarzyszy w podróżach po całym
świecie. W rzeczywistości Anne żyje w cieniu zapracowanego i ciągle nie mającego czasu męża,
a żar namiętności w ich małżeństwie wypalił się już dawno.
Pewnego dnia bliski współpracownik Michaela – beztroski Francuz o imieniu Jacques (Arnaud
Viard), proponuje jej podróż samochodem z odbywającego się w Cannes festiwalu filmowego do
Paryża. Zaplanowana na siedem godzin podróż, zamienia się w dwudniową przygodę pełną
najlepszego jedzenia, doskonałego wina, zapierających dech w piersiach widoków, nieoczekiwanego
humoru oraz… szczypty romansu.
„Paryż może poczekać” jest debiutem fabularnym Eleanor Coppoli – żony słynnego
hollywoodzkiego reżysera Francisa Forda Coppoli („Ojciec chrzestny”, „Czas Apokalipsy”,
„Dracula”).
22 – 27.09
19:45
TO – napisy
USA, 2017, 135`, od lat 15, reż.: Andres Muschietti, wyk.: Finn Wolfhard, Bill Skarsgard,
Javier Botet i inni. Horror.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Kiedy w mieście Derry w stanie Maine zaczynają znikać dzieci, grupa dzieciaków musi stawić
czoła swoim największym lękom. Na ich drodze staje nikczemny klaun o imieniu Pennywise, który
zapisał się na kartach historii jako morderca lubujący się w zadawaniu bólu.
Film oparty jest na motywach niezwykle popularnej powieści Stephena Kinga pod tym samym
tytułem, która przeraża czytelników od dziesięcioleci.
29.09 – 5.10
15:30
SUPER SPARK: GWIEZDNA MISJA – dubbing
Kanada/Korea Południowa, 2016, 91`, od lat 6, reż.: Aaron Woodley.
Animowany, przygodowy film familijny.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Gwiezdną misję czas zacząć!
Pełna humoru kosmiczna odyseja bedąca opowieścią o chłopcu, który rozpoczyna epicką przygodę,
w trakcie której odnajdzie swoje prawowite miejsce we wszechświecie!
Trzynaście lat temu wszechmocny Generał Zong przejął kontrolę nad Planetą Bana. Jego kolejnym
celem jest opanowanie całego wszechświata. Jeżeli zdobędzie moc bestii - Krakena, będzie nie do
pokonania. Plan szaleńca przejrzał dzielny i odważny Spark. Wraz z przyjaciółmi: Vix i Chunkiem
wyruszają, by ocalić świat. Przed nimi wielka przygoda i mnóstwo niebezpieczeństw!
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29.09 – 04.10
17:15, 19:45
BOTOKS
06.10 – 11.10
17:15, 19:45
BOTOKS
5, 12.10
17:15
BOTOKS
13.10 – 18.10
20:15
BOTOKS
19.10
17:30
BOTOKS
Polska, 2017, 135`, od lat 18, reż.: Patryk Vega, wyk.: Olga Bołądź, Agnieszka Dygant,
Katarzyna Warnke, Marieta Żukowska, Piotr Stramowski, Tomasz Oświeciński i inni.
UWAGA! Premiera ogólnopolska w Cieszynie!!! Thriller.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Bezkompromisowe uderzenie w polską służbę zdrowia!
Nowe dzieło autora przebojów „Służby specjalne”, „Pitbull. Nowe porządki” oraz „Pitbull.
Niebezpieczne kobiety”, to poparty wielomiesięcznymi wywiadami, wstrząsający obraz życia i pracy
lekarek oraz pielęgniarek w Polsce. Z ich opowieści wyłonił się porażający scenariusz, ukazujący
zarówno problemy służb medycznych, jak i współczesnych kobiet. Obok napięcia i potężnej dawki
emocji nie zabraknie tu charakterystycznego dla filmów Patryka Vegi humoru.
Zdjęcia do „Botoksu” realizowane były w Warszawie, Paryżu, Kopenhadze oraz w… Kenii.
6 – 12.10
15:30
TARAPATY
Polska, 2017, 91`, od lat 6, reż.: Marta Karwowska, wyk.: Roma Gąsiorowska, Jowita Budnik,
Piotr Głowacki i inni. Przygodowy film familijny.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Julka ma 12 lat, chodzi do szkoły, mieszka w internacie i nigdy nie miała prawdziwej przyjaciółki.
Zaczynają się wakacje, a razem z nimi kłopoty. Julka zamiast do rodziców w Kanadzie, trafia do
ciotki w Warszawie. W tej samej kamienicy co ciotka, mieszka Olek i jego wierny pies Pulpet. Kiedy
dzieciakom wpada w ręce plan prowadzący do skarbu, zaczynają się przygody...
13 – 18.10
15:00
LEGO® NINJAGO: FILM – dubbing
Dania/USA, 2017, 91`, od lat 6, reż.: Charlie Bean. Animowany film familijny.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
W nowej animacji przygodowej o LEGO®, pełnometrażowym filmie „LEGO® NINJAGO”, do
walki o Ninjago City staną: młody Lloyd, zwany również Zielonym Ninją, oraz jego przyjaciele.
Grupie przewodzi mistrz kung fu, Wu, równie mądry, co dowcipny. Bohaterowie filmu muszą
pokonać najgorszego gościa wszech czasów – złego Lorda Garmadona.
To epickie starcie wystawi na próbę członków groźnej grupy współczesnych wojowników ninja.
Każdy z nich będzie musiał uczynić wszystko, by pokazać i wykorzystać swoją prawdziwą moc.
13 – 18.10
16:45, 18:30
DWIE KORONY
19.10
16:00
DWIE KORONY
Polska, 2017, 82`, od lat 12, reż.: Michał Kondrat, wyk.: Adam Woronowicz, Cezary Pazura,
Maciej Musiał, Antoni Pawlicki, Dominika Figurska, Sławomir Orzechowski i inni.
UWAGA! Premiera ogólnopolska w Cieszynie!!! Dokument fabularyzowany.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
„Dwie korony” to pierwszy, wyświetlany w kinach film, który ukazuje nieznane dotąd
powszechnie fakty z życia o. Maksymiliana Kolbe, począwszy od jego dzieciństwa, aż do heroicznej
decyzji o oddaniu życia za współwięźnia z obozu w Auschwitz. Zdjęcia dokumentalne zostały
zrealizowane w Polsce, Japonii i we Włoszech. W warstwie fabularnej filmu występują znakomici
polscy aktorzy. W części dokumentalnej wypowiadają się znawcy życia o. Maksymiliana – zarówno
osoby duchowne, jak i świeckie. Jest wśród nich Kazimierz Piechowski, który w czasie swego
pobytu w obozie w Auschwitz spotkał o. Maksymiliana. Słowa, które od niego wówczas usłyszał
przemieniły go i ukierunkowały duchowo na całe życie...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
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