PRZEWODNIK REPERTUAROWY
Kino „Piast” w Cieszynie
(7.02 – 6.03.2014)
I. KINO PREMIER
7, 9, 11, 13.02
14:00
3D ROBACZKI Z ZAGINIONEJ DOLINY
8, 10, 12.02
14:00
2D ROBACZKI Z ZAGINIONEJ DOLINY
Francja, 2012, 84`, bez ograniczeń wieku, reż.: Helene Giraud, Thomas Szabo.
Animowany, familijny film przygodowy.
Ceny biletów – wersja 2D: 18,00 zł (norm.); 14,00 zł (ulg.); wersja 3D: 20,00 zł
(norm.); 17,00 zł (ulg.). Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży uczącej się,
rencistom i emerytom.
W malowniczych okolicznościach przyrody, wśród pozostałości po niedzielnym pikniku,
wybucha wojna mrówek. Pracowite Czarne rywalizują z plemieniem Czerwonych o wielki
skarb – pudełko pełne kostek cukru. Nieoczekiwanie, w ich zmagania o pyszne słodkości
miesza się niesforna mała biedronka, która zgubiła rodziców. Waleczny robaczek przyłącza
się do Czarnych i wspólnie z nimi broni skarbu przed czerwonymi łakomczuchami. To
zaledwie początek niezwykłych przygód małej biedronki i jej przyjaciół w bajecznie
kolorowej Zaginionej Dolinie.
07 – 12.02
15:45, 18:00, 20:15
JACK STRONG
13.02
15:45, 18:00
JACK STRONG
14.02
15:45, 20:00
JACK STRONG
15 – 19.02
18:00, 20:15
JACK STRONG
20.02
18:00
JACK STRONG
21 – 26.02
15:45
JACK STRONG
27.02
15:15
JACK STRONG
Polska, 2014, 120`, od lat 15, reż.: Władysław Pasikowski, wyk.: Marcin Dorociński,
Patrick Wilson, Dagmara Domińczyk, Maja Ostaszewska, Krzysztof Globisz, Krzysztof
Pieczyński, Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka i inni.
Thriller szpiegowski. UWAGA! Premiera ogólnopolska w Cieszynie!!!
Ceny biletów: 18,00 zł (norm.); 14,00 zł (ulg.).
Bilety ulgowe przysługują: młodzieży uczącej się, rencistom i emerytom.
Prawdziwa historia największego szpiega naszych czasów.
Pułkownik Ryszard Kukliński ma dostęp do najtajniejszych akt Układu Warszawskiego.
Kiedy dowiaduje się o poufnych planach, które mogą doprowadzić do wybuchu III wojny
światowej, postanawia działać. Podejmuje współpracę z CIA. Funkcjonując w samym środku
systemu sowieckiego jest skazany na samotną walkę, o której nie może powiedzieć nawet
własnej żonie. Jak długo będzie mógł działać za plecami KGB, przekazując Amerykanom
tajne dokumenty? Kukliński wie, że ryzykuje życiem swoim, ale również swojej rodziny...
Scenariusz filmu powstał przy współpracy z agentami CIA, a film kręcono w trzech
językach – polskim, angielskim i rosyjskim. W roli pułkownika Kuklińskiego zobaczymy
Marcina Dorocińskiego, w postać Davida Fordena – oficera CIA, z którym Strong
nawiązuje współpracę, wcielił się Patrick Wilson, znany chociażby z udziału w filmie
„Prometeusz”, żonę pułkownika zagrała Maja Ostaszewska. W pozostałych rolach
zobaczymy plejadę cenionych polskich i rosyjskich aktorów.
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14, 16, 18, 20.02
14:00
3D KRÓLOWA ŚNIEGU
15, 17, 19.02
14:00
2D KRÓLOWA ŚNIEGU
Rosja, 2012, 80`, bez ograniczeń wieku, reż.: Vladlen Barbe, Maksim Sveshnikov.
Familijny film animowany, opracowany w polskiej wersji językowej.
Ceny biletów – wersja 2D: 18,00 zł (norm.); 14,00 zł (ulg.); wersja 3D: 20,00 zł
(norm.); 17,00 zł (ulg.). Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży uczącej się,
rencistom i emerytom.
Pełen magii i humoru przygodowy film animowany, przeznaczony dla całej rodziny,
zrealizowany według jednej z najpiękniejszych baśni Hansa Christiana Andersena.
Zła Królowa Śniegu zamierza zmrozić serca wszystkich ludzi i pozbawić ich emocji. Jeżeli
ten niecny plan się powiedzie, artyści i sztuka na całym świecie znikną, a ludzie zapomną,
czym są miłość, przyjaźń i dobro. Jednak magiczne lustro Królowej podpowiada, że Gerda i
Kai, dzieci słynnego mistrza wyrobów ze szkła, mają moc, by pokrzyżować jej podłe plany.
Sługom Królowej udaje się zwabić chłopca i porwać go do lodowej krainy. Mała i odważna
Gerda, wraz z przyjaciółmi, wyrusza w magiczną podróż prosto do pięknego i
niebezpiecznego świata zimy i mrozu, aby uratować brata.
14.02
18:00, 22:15
WKRĘCENI
15 – 20.02
16:00
WKRĘCENI
Polska, 2014, 100`, od lat 15, reż.: Piotr Wereśniak, wyk.: Piotr Adamczyk, Bartosz
Opania, Paweł Domagała, Krzysztof Stelmaszyk, Kamilla Baar i inni.
Komedia.
Ceny biletów: 18,00 zł (norm.), 14,00 zł (ulg.)
Bilety ulgowe przysługują: młodzieży uczącej się oraz rencistom i emerytom.
Opowieść o trójce przyjaciół ze Śląska. Franczesko (Piotr Adamczyk), Fikoł (Bartosz
Opania) i Szyja (Paweł Domagała) znają się od lat, razem pracują i razem spędzają wolny
czas. Kiedy tracą pracę w lokalnej fabryce, postanawiają spędzić szalony weekend w stolicy.
Jednak prawdziwa przygoda ma się zacząć dopiero wtedy, gdy – podczas przymusowego
postoju w urokliwych okolicach Zarzecza – trójka kumpli zostanie omyłkowo wzięta za
niemieckich inwestorów.
"Wkręceni" to produkcja, która kontynuuje tradycję starych, dobrych, polskich komedii –
kpi z otaczającej nas rzeczywistości i przez śmiech daje nadzieję na lepsze jutro. Historia o
tym, jak piękna jest Polska – zdjęcia do filmu kręcone były m.in. w malowniczym Zamościu
– i jak przedsiębiorczy bywają Polacy w trudnych chwilach. To także film o tym, że mimo
kryzysu nie warto się załamywać i trzeba walczyć o swoje szczęście – tak, jak Franczesko,
Fikoł i Szyja.
21, 23, 25.02
14:00
3D RYSIEK LWIE SERCE
22, 24, 26.02
14:00
2D RYSIEK LWIE SERCE
Hiszpania, 2013, 96`, bez ograniczeń wieku, reż.: Manuel Sicilia.
Przygodowy, familijny film animowany, opracowany w polskiej wersji językowej.
Ceny biletów – wersja 2D: 18,00 zł (norm.); 14,00 zł (ulg.); wersja 3D: 20,00 zł
(norm.); 17,00 zł (ulg.). Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży uczącej się,
rencistom i emerytom.
Pełna przygód opowieść o dzielnym chłopcu, który chciał być rycerzem,
a także o krokodylu, który nie bardzo chciał być smokiem.
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Rysiek od dziecka pragnał być rycerzem, ale w jego królestwie męstwo i honor zostały
zastąpione przez bezduszne prawo, na którego straży stoi ojciec chłopca, doradca królowej.
Rysiek też ma zostać prawnikiem, ale w dniu wyjazdu do szkoły, ucieka z domu i wyrusza na
wyprawę w poszukiwaniu tajemniczego zamku, magicznego miecza i źródła odwagi
niezbędnej, by stać się rycerzem. Wkrótce udowodni światu, że wszystkie Ryśki to fajne
wojaki, zwłaszcza gdy mają u boku zawadiackie gadziny, takie jak krokodyl Gustaw z
kompleksem smoka.
21.02 – 26.02
18:00
2D POMPEJE
21.02 – 26.02
20:00
3D POMPEJE
27.02
19:30
2D POMPEJE
27.02 – 06.03
17:30
3D POMPEJE
USA, 2014, 102`, od lat 12, reż.: Paul W.S. Anderson, wyk.: Kit Harington, Emily
Browning, Carrie-Anne Moss, Kiefer Sutherland, Jarred Harris i inni.
Katastroficzny.
UWAGA! Premiera ogólnopolska w Cieszynie!!!
Ceny biletów – 2D: 18,00 zł (norm.); 14,00 zł (ulg.); 3D: 22,00 zł (norm.); 17,00 zł
(ulg.).
Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży uczącej się, rencistom i emerytom.
Jedna z największych katastrof w historii w filmie twórcy serii „Resident Evil”.
.

Jest 79 rok naszej ery. Rzymskie miasto Pompeje znajduje się w rozkwicie i na pozór nic
nie zapowiada nadchodzącej katastrofy.
Milo, niewolnik gladiator, przybywa do miasta, by stoczyć walkę, która może dać mu
wolność i prawo do ubiegania się o rękę ukochanej Flavii. Jego szanse są nikłe, bo
dziewczyna została już przeznaczona skorumpowanemu rzymskiemu generałowi. Wkrótce
jednak potęga natury odmieni losy wszystkich mieszkańców Pompei. Kiedy Wezuwiusz
wybucha, wyrzucając z siebie potoki śmiercionośnej lawy, Milo musi wydostać się z areny,
aby uratować życie ukochanej kobiety. Tymczasem majestatyczne Pompeje pochłania
żywioł...
21 – 23.02
22:00
NIMFOMANKA, cz. 2
Dania/Niemcy/Francja/Belgia/Anglia, 2013, 130`, od lat 18, reż.: Lars von Trier, wyk.:
Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Shia LaBeouf, Christian
Slater, Jamie Bell, Uma Thurman, Willem Dafoe i inni.
Dramat. Ceny biletów: 18,00 zł (norm.), 14,00 zł (ulg.)
Bilety ulgowe przysługują: młodzieży uczącej się oraz rencistom i emerytom.
Czegokolwiek się spodziewacie, zobaczycie więcej!!!
.

Zmysłowe, perwersyjne, podniecające, śmieszne, liryczne, wybuchowe, bluźniercze,
niebezpieczne, czułe, uwodzące, kontrowersyjne – wszystkie te określenia tracą moc wobec
długo oczekiwanego, najnowszego filmu twórcy "Melancholii" i "Antychrysta".
Prowokacyjna opowieść o kobiecie, która postanowiła podporządkować życie
poszukiwaniu rozkoszy i erotycznego spełnienia. Film, nakręcony z udziałem plejady
gwiazd, zawiera jedne z najodważniejszych scen i kreacji aktorskich w dziejach kina.
Lars von Trier stworzył film, który jak żaden inny, podzieli widownię na entuzjastów i
oburzonych przekroczeniem granic tego, co wolno pokazywać na ekranie. Jedno jest pewne:
nigdy czegoś takiego w kinie nie było i być może nigdy więcej nie będzie.
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28.02 – 6.03
14:00, 15:45
RODZINKA NIE Z TEJ ZIEMI
USA, 2013, 89`, bez ograniczeń wieku, reż.: Cal Brunker.
Przygodowa komedia familijna. Film animowany, opracowany w polskiej wersji
językowej.
Ceny biletów: 18,00 zł (norm.); 14,00 zł (ulg.).
Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży uczącej się, rencistom i emerytom.
Twórcy „Epoki lodowcowej 4” zapraszają na Kosmiczną Zabawę!
.

Astronauta Scorch Supernova uchodzi za bohatera narodowego populacji planety Baab.
Podczas kolejnej kosmicznej wyprawy jego celem staje się Ziemia, z której odebrano
tajemniczy sygnał S.O.S.. Międzyplanetarny podróżnik nie zdaje sobie jednak sprawy z tego,
że mieszkańcy Ziemi nie zareagują przyjaźnie na widok przybysza z innej planety.
Tkwiącemu po uszy w tarapatach Scorchovi przychodzi z pomocą brat Gary, a gdy on
również wpadnie w pułapkę Ziemian, na ratunek Scorchovi i Gary`emu pośpieszy z
pomocą w swych gwiezdnych pojazdach reszta rodziny, bo w rodzinie tkwi nieziemska
wręcz siła!...
28.02 – 5.03
19:30
ZNIEWOLONY
USA/Anglia, 2013, 134`, od lat 15, reż.: Steve McQueen, wyk.: Brad Pitt, Dede
Gardner, Jeremy Kleiner, Bill Pohlad, Steve McQueen, Arnon Milchan, Anthony
Katagas i inni.
Historyczny dramat biograficzny.
Ceny biletów: 18,00 zł (norm.), 14,00 zł (ulg.)
Bilety ulgowe przysługują: młodzieży uczącej się oraz rencistom i emerytom.
Zdobywca 9 nominacji do tegorocznych Oscarów!!!
.

Film powstał na podstawie wstrząsających wspomnień Solomona Northupa (Chiwetel
Ejiofor), wykształconego czarnoskórego mężczyzny z północy stanu Nowy Jork, który
podstępem został porwany i sprzedany handlarzom niewolników. Tak rozpoczęła się
trwająca 12 lat dramatyczna i niezwykła odyseja człowieka, który w obliczu okrucieństwa
walczy nie tylko o życie, ale i o zachowanie godności. Wbrew otaczającej go rzeczywistości
Northup próbuje przetrwać i nie stracić nadziei na wolność. W dwunastym roku po
uprowadzeniu przypadkowe spotkanie z kanadyjskim abolicjonistą (Brad Pitt) na zawsze
zmienia jego 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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