
 
 

sobota, 23 lutego 2008 r., godz. 19:00                     z cyklu KINO POLSKIE  
Kino Hollywood MEGAPLEX SCN / Sala kinowa nr 2 (1210 Wien, Ignaz-Köck-Straße 1)  

POLONIJNA PREMIERA  
najnowszej komedii Wojciecha ADAMCZYKA pt.  

 

 
•produkcja: Polska, 2007 r. •gatunek: familijna komedia obyczajowa •czas trwania: 96 min. •  

•wersja: polska •dozwolony: bez ograniczeń •polska premiera: 26 grudnia 2007 r. • 
• polonijna premiera: Wiedeń, 23 lutego 2008 r. •    

 
Twórcy:•Reżyseria: Wojciech ADAMCZYK •Scenariusz: Robert BRUTTER, Jerzy NIEMCZUK •  

•Zdjęcia: Włodzimierz GŁODEK •Scenografia: Janusz SOSNOWSKI •Kostiumy: Elżbieta RADKE •  
•Muzyka: Krzesimir DĘBSKI •… i wielu innych.   

 
• Obsada: •Ilona OSTROWSKA •Cezary ŻAK (2 role) •Paweł KRÓLIKOWSKI •Artur BARCIŚ 

•Dorota CHOTECKA •Radosław PAZURA •Franciszek PIECZKA •Marta LIPIŃSKA… i wielu innych.  

  
Serdecznie zapraszamy na kolejną Polonijną Premierę w ramach prowadzonego przez nas 

od ośmiu już lat, cyklu imprezowego pn. KINO POLSKIE. Tym razem zapraszamy do obejrzenia 
komedii, która powstała na kanwie jednego z najpopularniejszych polskich seriali telewizyjnych pt. 

"Ranczo". W filmie nie pojawiają się żadne sceny znane z serialowych odcinków-to zupełnie nowa historia. 
Film wszedł na ekrany polskich kin 26 grudnia ub.r. i od tego czasu święci tryumfy frekwencyjne. To 

propozycja nie tylko dla fanów serialu telewizyjnego, ale i dla miłośników dobrej polskiej komedii.  
 

O filmie Tytułowe ranczo to stary dworek na wsi na Podlasiu, który dziedziczy Lucy, młoda 
Amerykanka polskiego pochodzenia. Lucy przyjeżdża do Polski, by go wyremontować.  

Musi jednak zmierzyć się z mentalnością mieszkańców wsi, która ukazana jest w  
znakomicie zabawny i niewiele odbiegający od rzeczywistości sposób. 

•Sukces serialu „Ranczo” zrodził chęć wykorzystania go w pełni, stąd nie dziwi decyzja o jego kinowej 
wersji. Ale w żadnej mierze nie jest to łatwizna. •Żadnego montowania starych materiałów i ewentualnych 
kosmetycznych dokrętek! – zdecydowali słusznie twórcy. •Widz dostanie coś zupełnie nowego, chociaż ze 
znanym klimatem i bohaterami. •Producent Maciej Strzembosz mówił: Film fabularny to zupełnie inna 

historia. Nie pojawią się w nim żadne sceny z nakręconego wcześniej serialu. •Intencje te potwierdzał także 
reżyser w wypowiedzi dla miesięcznika „Film”: Nasz film to nie zlepek scen z popularnego serialu. Chcemy 

opowiedzieć zupełnie nową historię. Mam nadzieję, że widzowie „Rancza” będą się chcieli spotkać z tymi 
samymi bohaterami na dużym ekranie. W serialu zapraszamy widzów do domów, uchylamy im drzwi do 

prywatności naszych bohaterów. W wersji kinowej natomiast zapraszamy ich na „wystawniejsze przyjęcie”, 
zrobione z większym rozmachem. Mam nadzieję, że spotkanie  z bohaterami z Wilkowy będzie jak  

miłe spotkanie z rodziną lub przyjaciółmi. 
 

 Informacja i rezerwacja miejsc: tel.: (01) 714-58-01, 714-58-01/15, codziennie (również w weekendy)  
w godz.10:00-14:00 i 16:00-22:00; Internet: info@polonez.at; www.polonez.at; skype:polonez.at.  

Bilety w cenach:  € /17,-/14,- Zniżki: •Członkowie Stowarzyszenia -10 % zniżki •Dla dzieci, młodzieży 
szkolnej, studentów i seniorów - bilet o 3 € tańszy (refundacja w kasie przed imprezą po okazaniu legitymacji). • 

Rezerwacje zbiorowe: każdy 10 bilet gratis! •W dniu imprezy bilety o 1 € droższe!  
Przedsprzedaż biletów prowadzą:  

POLSKIE DELIKATESY - 2. Lassallestr. 26, tel.72-99-637; IBZ POLONIA -3. Reenweg 13, tel. 920-79-81;  
CAFE BELVEDERE - 4. Wiedner Gürtel 6, tel. 50-54-385; DELIKATESY „SMAK" - 8. Lerchenfelderstr. 54-56,  
tel. 0650/56-00-671; MEERESKRISTALL - SALZGROTTE - 12. Tanbruckg.12/1, tel. 96-65-284; POLSKIE 

DELIKATESY„ABC SMAKU“ - 15. Goldschlagstr.103-105, tel. 99-00-866; POLSKA WIDEOTEKA - 20. 
Gerhardusg.16, tel. 33-45-559; POLSKIE DELIKATESY (filia) - 22. Langobardenstr.126/4/5c, tel. 28-32-333; 

APOTHEKE BREITENLEE / Ärtztezentrum - 22. Arnikaweg 117, tel. 73-44-343.  
  


