PRZEWODNIK REPERTUAROWY
Kino „Piast” w Cieszynie
(4.05 – 21.06.2018)
Jesteśmy na facebooku! www.facebook.com/kinocieszyn
I. KINO PREMIER
4 – 10.05
14:30
WIELKA WYPRAWA OSKARA – dubbing
Norwegia/Szwecja, 2017, 80`, od lat 6, reż.: Torfinn Iversen, wyk.: Torstein Bjorklund, Jorgen
Langhelle, Bjorn Sundquist i inni. Familijny film przygodowy.
Bilety: 16,00 zł (norm); 13,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Dziesięcioletni Oskar ma marzenie, którym jest wyjazd wraz z mamą na amerykańską prerię. Niestety,
przed wakacjami mama Oskara mówi mu, że na razie nie może go zabrać ze sobą do Ameryki. Podczas
pobytu mamy Oskara w Ameryce, chłopcem ma się opiekować jego niezbyt towarzyski dziadek. Na
szczęście, podczas pobytu u dziadka, Oskar poznaje Leviego i jego krótkowzrocznego... konia. Przyjaciele
decydują się wyruszyć w podróż. Zamierzają przeprawić się przez ocean i odszukać mamę Oskara...
04 – 10.05
16:00
PAWEŁ, APOSTOŁ CHRYSTUSA – dubbing
04 – 17.05
18:00
PAWEŁ, APOSTOŁ CHRYSTUSA – dubbing
USA, 2018, 108`, od lat 10, reż.: Andrew Hyatt, wyk.: Jim Caviezel, James Faulkner, Olivier
Martinez i inni. Biblijny/Dramat historyczny. UWAGA! Premiera ogólnopolska w Cieszynie!!!
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Filmowa opowieść koncentruje się na losach dwóch biblijnych postaci. Św. Łukasza Ewangelisty oraz
św. Pawła, ucznia Chrystusa.
Łukasz (Jim Caviezel) ryzykuje życiem, by dostać się do Rzymu, gdzie na wykonanie wyroku czeka
Paweł (James Faulkner). Apostoł, skazany na śmierć przez Nerona, przebywa w więzieniu i czekając na
spotkanie ze śmiercią, mierzy się z samym sobą i z wszystkim tym, co go w życiu spotkało. Zastanawia się
też czy znajdzie w sobie siłę, by godnie umrzeć...
Dwóch walczących z ludzkimi słabościami mężczyzn w służbie słowa Bożego przeciw
wszechwładnemu imperatorowi. Oto wielka biblijna opowieść o skazańcach, którzy nie chcą dać się
złamać i nawet spętani więziennymi łańcuchami oddają cześć Chrystusowi, wiedząc, że tylko on może
pokonać śmierć.
Twórcy filmu chcieli przywołać możliwie wiernie realia Rzymu czasów Nerona. Filmowcy dołożyli też
wszelkich starań, by film, mimo brutalności prześladowań, był odpowiedni dla widzów w każdym wieku.
Przyświecała im idea stworzenia filmu dla widowni rodzinnej, filmu, na który rodzice będą mogli zabrać
dzieci, aby i one mogły dowiedzieć się o dziejach św. Pawła. Jednocześnie dbano o to, by dramat
prześladowanych ludzi nie został spłaszczony.
4 – 9.05
20:00
TWARZ
Polska, 2018, 91`, od lat 15, reż.: Małgorzata Szumowska, wyk.: Mateusz Kościukiewicz,
Agnieszka Podsiadlik, Małgorzata Gorol, Anna Tomaszewska, Dariusz Chojnacki i inni.
Dramat. Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Na południu Polski żyje młody mężczyzna – Jacek. Mieszka na wsi z siostrą i rodziną. Jest fanem
zespołu Metallica. Nosi długie włosy i wąsy oraz skórzane spodnie i dżinsową kamizelkę z logo zespołu
na plecach. We wsi mają go za dziwaka. W rzeczywistości jednak jest człowiekiem wesołym i przyjaźnie
nastawionym do świata. Niedawno znalazł dziewczynę i wspólnie z nią planuje przyszłość. Jednak
zaplanowany, jak by się zdawało, bieg życia Jacka zakłóca nieszczęśliwy wypadek...
Fabuła filmu zainspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce w Polsce – budową
największego na świecie pomnika Chrystusa Króla Polski w Świebodzinie, a także pierwszą w historii
Centrum Onkologii w Gliwicach transplantacją twarzy w celu ratowania życia pacjenta. To jednak tylko
tło wydarzeń. Siódmy film Małgorzaty Szumowskiej to przede wszystkim metaforyczna opowieść
o próbie powrotu do normalności, której twórcy zadają pytania o tolerancję, granice wolności i znaczenie
związku z rodzinnym domem w życiu człowieka.
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11 – 17.05
16:00
PIOTRUŚ KRÓLIK – dubbing
Australia/USA/Anglia, 2018, 95`, b.o., reż.: Will Gluck, wyk.: Rose Byrne, Domhnall Gleeson
i inni. Familijna komedia przygodowa. Połączenie filmu aktorskiego z produkcją animowaną.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla dzieci, uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Piotruś Królik jest pełnym życia, choć nieco złośliwym królikiem o złotym sercu. Mimo że przyłapano
go wielokrotnie na gorącym uczynku, nie może oprzeć się pokusie podkradania owoców i warzyw dla
siebie i rodziny z ogrodu pana McGregora, co też sprawia, że nieustająco pakuje się w kłopoty...
W komedii „Piotruś Królik” wojna tytułowego bohatera z panem McGregorem (Domhnall Gleeson)
przechodzi na zupełnie nowy poziom. Walka bowiem toczy się nie tylko o przejęcie kontroli nad ogrodem,
ale także o serce zakochanej w zwierzętach sąsiadki pana McGregora (Rose Byrne).
11 – 16.05
20:00
NIĆ WIDMO – napisy
USA, 2017, 130`, od lat 15, reż.: Paul Thomas Anderson, wyk.: Daniel Day-Lewis, Lesley Manville,
Vicky Krieps i inni. Dramat/romans.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Powojenny Londyn lat pięćdziesiątych XX wieku. Słynny krawiec Reynolds Woodcock (Daniel DayLewis) wraz z siostrą Cyril (Lesley Manville) są kreatorami trendów brytyjskiego przemysłu modowego.
W swoim The House of Woodcock ubierają gwiazdy filmowe, rodzinę królewską, socjetę oraz innych
bywalców salonów. Przez dom Reynoldsa przewijają się setki kobiet. On sam pozostaje jednak
zatwardziałym kawalerem, szukając w nich jedynie nowych inspiracji. Dzieje się tak do czasu, gdy w jego
życiu pojawia się Alma (Vicky Krieps), która wkrótce staje się jego muzą i kochanką...
O filmie pisano: „Krieps to talent czystej wody, zaś Day-Lewis jak zawsze popisuje się swoją
wirtuozerską techniką. Podobno ma być to jego ostatnia rola, w co wątpię, ale gdyby rzeczywiście tak się
stało, będzie można powiedzieć: odszedł z klasą” - www.cojestgrane24.wyborcza.pl
18 – 24.05
14:45
TAM, GDZIE MIESZKA BÓG – dubbing
Argentyna/Wanatu, 2017, 83`, od lat 6, reż.: Graciela Rodriguez Gilio, wyk.: Kyle Breitkopf,
Emma Duke, Cory Gruter-Andrew i inni. Familijny film przygodowy.
Bilety: 16,00 zł (norm); 13,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Pierwszy w historii kina film z osobistym udziałem Papieża Franciszka!
Oparta na historiach z Biblii, dedykowana dzieciom opowieść o nadziei, wierze i odwadze, przepięknie
sfilmowana w malowniczych plenerach Patagonii.
Mały Andrew ucieka z domu, by odszukać położone w górach sanktuarium Jezusa. Za chłopcem
wyrusza czwórka jego przyjaciół. Razem przeżyją wiele niezapomnianych przygód na leśnym szlaku...
„Jezus szuka Cię i czeka na Ciebie. Znajdź go. Odważ się to zrobić” – oto przesłanie, które za
pośrednictwem filmu daje dzieciom Papież Franciszek.
18 – 24.05
16:30
2D AVENGERS: WOJNA BEZ GRANIC – dubbing
18 – 23.05
19:30
2D AVENGERS: WOJNA BEZ GRANIC – napisy
USA, 2018, 155`, od lat 12, reż.: Anthony Russo, Joe Russo, wyk.: Scarlett Johansson, Chris
Hemsworth, Robert Downey Jr. i inni.
Film akcji z gatunku fantasy i science fiction.
Bilety: 20,00 zł (norm); 15,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Spektakularne starcie na śmierć i życie obejmie cały świat bohaterów Marvel Studios.
Avengersi ramię w ramię z innymi superbohaterami muszą być gotowi poświęcić wszystko, jeśli chcą
pokonać potężnego Thanosa, zanim jego plan zniszczenia obróci wszechświat w ruiny.
25 – 31.05
14:45
KACZKI Z GĘSIEJ PACZKI – dubbing
Chiny/USA, 2018, 91`, b.o., reż.: Christopher Jenkins.
Familijny, animowana komedia przygodowa.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Benek jest dumną gesią i beztroskim kawalerem, który zdecydowanie woli podniebne akrobacje oraz
kaskaderskie popisy od ćwiczeń przed czekającą go migracją do ciepłych krajów. Podczas jednego
z popisów przelotów Benka coś jednak idzie nie tak i gąsior wpada prosto w stado kaczątek. W wyniku
wypadku dwa pisklaki zostają oddzielone od reszty swoich braci i sióstr, a Benek ulega kontuzji. Teraz
zamiast dalej latać, będzie musiał człapać. Będzie też musiał zadbać o małe kaczątka i wraz z nimi udać
się w podróż w poszukiwaniu ich rodziny.
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25 – 31.05
16:30
KAŻDEGO DNIA – napisy
USA, 2018, 98`, od lat 12, reż.: Michael Sucsy, wyk.: Angourie Rice, Owen Teague, Maria Bello i
inni. Romans. Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Młodzieżowe Love story oparte na bestsellerowej powieści Davida Levithana.
16-letnia Rhiannon pragnie prawdziwej miłości, ale jej związek wystawiany jest na ciągłe próby.
Wszystko zmienia się, gdy poznaje chłopaka, który dzieli się z nią niezwykłą tajemnicą. Nastolatek
każdego dnia budzi się w ciele kogoś innego. Nie ma wpływu na to, kim będzie nazajutrz, więc stara się
nie pozostawiać po sobie śladu w życiorysach innych osób. Jego zasady przestają mieć jednak znaczenie,
gdy poznaje Rhiannon. Młodych kochanków łączy silne uczucie i przekonanie, że są w stanie pokonać
wszelkie przeciwności. Mimo to, pod wpływem pewnych wydarzeń, zaczynają wątpić czy ich wspólna
przyszłość jest możliwa. Czy odważą się podjąć ogromne ryzyko, by pozostać razem?
25 – 31.05
18:30
KATYŃ. OSTATNI ŚWIADEK – napisy
Polska/Anglia, 2018, 97`, od lat 15, reż.: Piotr Szkopiak, wyk.: Alex Pettyfer, Robert Więckiewicz,
Talulah Riley i inni. Thriller.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Film „Katyń. Ostatni świadek” odsłania kulisy jednej z najbardziej poruszających historii czasów II
wojny światowej – ukrywanej przez lata prawdzie o zbrodni katyńskiej. Twórcy zainspirowani biografią
naocznego świadka ludobójczej zbrodni, Iwana Kriwoziercowa alias Michała Łobody, próbują też dojść
przyczyny jego przedwczesnej śmierci.
Powojenny Bristol. Dziennikarz Stephen Underwood (Alex Pettyfer) marzy o sławie i temacie, który
wreszcie nada bieg jego karierze. Szansa pojawia się, gdy mężczyzna przypadkowo wpada na trop
samobójstwa polskiego żołnierza, przebywającego w lokalnym obozie dla uchodźców. Kierując się
dziennikarskim instynktem, Stephen dociera do informacji o tym, co naprawdę wydarzyło się w Katyniu.
Ich ujawnienie wpłynie na losy całej powojennej Europy...
Inspiracją do napisania scenariusza stała się osobista historia reżysera filmu, który w Katyniu stracił
dziadka.
25 – 28.05
20:15
PRAWDZIWA HISTORIA – napisy
30 – 31.05
20:15
PRAWDZIWA HISTORIA – napisy
Belgia/Francja, 2017, 100`, od lat 15, reż.: Roman Polański, wyk.: Emmanuelle Seigner, Eva
Green, Vincent Perez i inni. Thriller.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Roman Polański przenosi na ekran bestsellerową powieść Delphine de Vigan.
Najnowszy film światowej sławy reżysera jest thrillerem psychologicznym. Polański tym razem
opowiada o rodzącej się przyjaźni popularnej pisarki z tajemniczą czytelniczką, która z czasem ujawnia
swoje mroczne oblicze.
Delphine (Emmanuelle Seigner) to poczytna paryska pisarka, która cierpi na brak twórczej weny. Gdy
pewnego dnia w trakcie podpisywania książek poznaje tajemniczą kobietę (Eva Green), jej życie zaczyna
stopniowo zbaczać z wcześniej wytyczonego toru. Między kobietami rodzi się przyjaźń, która z czasem
zacznie przemieniać się w toksyczne uzależnienie. Delphine zaczyna tracić kontrolę nad swoim życiem,
a wszystko co uważała dotychczas za pewnik, zmienia swe pierwotne znaczenie...
01 – 05 oraz 7.06
14:30, 16:15, 18:00
WYSZCZEKANI – dubbing
08 – 14.06
14:30, 16:15
WYSZCZEKANI – dubbing
USA/Anglia, 2018, 92`, od lat 6, reż.: Raja Gosnell, wyk.: Stanley Tucci, Natasha Lyonne, Will
Arnett i inni. Familijna komedia przygodowa/film akcji.
UWAGA! Premiera ogólnopolska w Cieszynie!!!
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Przestawiamy nową, zwariowaną komedię familijną, reżysera przebojów „Cziłała z Beverly Hills”,
„Smerfy” i „Scooby-Doo”.
Max to żaden tam francuski piesek! Jest wyszczekany, przebojowy i... jest na służbie, a więc lepiej z nim
nie zadzierać!
Max to pracujący dla policji rottweiler, samotnik w typie macho, który zostaje wysłany do Las Vegas na
prestiżową wystawę psów, by zbadać tajemniczą sprawę związaną z nielegalnym handlem zwierzętami.
Niestety, zostaje tam wysłany wraz ze swym partnerem – człowiekiem, co zrodzi tyleż zaskakujących, co
zabawnych sytuacji...
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1 – 5.06
20:00
SOBIBÓR – napisy
Rosja/Polska/Niemcy/Litwa, 2018, 110`, od lat 15, reż.: Konstantin Chabieński, wyk.:
Konstantin Chabieński, Christopher Lambert, Michalina Olszańska i inni. Dramat wojenny.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
4 października 1943 roku w obozie zagłady w Sobiborze wybuchł bunt. 600 więźniów podjęło
próbę ucieczki...
„Sobibór” opisuje przygotowania do buntu i jego przebieg, a rozpoczyna się w momencie, gdy do
obozu trafia Aleksander Peczerski (Konstantin Chabieński), pułkownik Armii Radzieckiej
schwytany na froncie wschodnim. Peczerski szybko dochodzi do wniosku, że jedynym sposobem na
uniknięcie śmierci jest zorganizowanie ucieczki. Sam staje na czele organizacji konspiracyjnej
mającej przygotować zbrojne powstanie i ucieczkę z obozu. Wkrótce okazuje się, że utrzymanie
planu spiskowców w tajemnicy jest trudniejsze niż mogłoby się wydawać, a przywódczy charakter
Peczerskiego przyciąga coraz większą uwagę dowodzących obozem...
08 – 21.06
18:00
2D JURASSIC WORLD: UPADŁE KRÓLESTWO – dubbing
08 – 13.06
20:15
2D JURASSIC WORLD: UPADŁE KRÓLESTWO – napisy
15 – 20.06
20:15
2D JURASSIC WORLD: UPADŁE KRÓLESTWO – napisy
Hiszpania/USA, 2018, 120`, od lat 12, reż.: J. A. Bayona, wyk.: Bryce Dallas Howard, Chris
Pratt, Ted Levine i inni.
Film akcji z gatunku fantasy i science fiction.
UWAGA! Premiera ogólnopolska w Cieszynie!!!
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Wstrzymajcie oddech! To będzie wielkie kino akcji!!!
Minęły cztery lata, od kiedy luksusowy park rozrywki Jurassic World został zdewastowany przez
dinozaury i zamknięty. Isla Nublar jest dziś opuszczona przez ludzi, a dinozaury, które przetrwały,
próbują poradzić sobie w dżungli same. Jednak kiedy uśpiony dotąd wulkan budzi się do życia, Owen
(Chris Pratt) i Claire (Bryce Dallas Howard) za wszelką cenę chcą uratować pozostałe przy życiu
stwory. Kiedy nasi bohaterowie przybywają na wyspę, wulkan zaczyna już wyrzucać z siebie deszcz
lawy. Trzeba więc działać szybko! Tymczasem Owen i Claire wpadają na trop spisku mającego na
celu przywrócenie Ziemi do stanu z czasów prehistorycznych...
Jak zapewniają twórcy w filmie nie zabraknie niczego, za co serię o dinozaurach pokochała
światowa publiczność. Będzie spektakularny, pełen zwrotów akcji i... jeszcze bardziej przerażający.
15 – 21.06
16:00
BELLA I SEBASTIAN 3 – dubbing
Francja, 2017, 97`, od lat 6, reż.: Clovis Cornillac, wyk.: Felix Bossuet, Tcheky Karyo, Clovis
Cornillac i inni.
Familijny film przygodowy.
Bilety: 18,00 zł (norm); 14,00 zł (ulg. - dla uczniów, studentów, rencistów i emerytów).
Odkąd Bella urodziła piękne i zdrowe szczenięta, Sebastian jest wniebowzięty. Psiaki o imionach
Atos, Portos i Aramis rosną jak na drożdżach i kudłata rodzinka co dzień przynosi całej okolicy
mnóstwo radości. Niestety, szczęście wkrótce zburzy pewien nieznajomy, który pojawi się w wiosce,
żądając oddania Belli i jej dzieci. Twierdzi on, że jest jej prawowitym właścicielem i choć źle patrzy
mu z oczu, sąd musi przyznać mu rację. Sebastian jest załamany, ale nie zamierza się poddać. Pod
osłoną nocy ucieka w góry w towarzystwie swych ukochanych psiaków. Ich tropem rusza tajemniczy
nieznajomy...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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