
Kultura Dostępna to projekt, dzięki któremu szerokie grono odbiorców może zapoznać się z 
polską sztuką filmową. Jednocześnie zniwelowana została jedna z głównych barier w dostępie do 
kina, jaką jest wysoka cena biletów. W 2019 roku seanse będą się odbywać tradycyjnie, o 
godzinie 18:00 oraz o 13:00! 
 
Startuje XII edycja Kultury Dostępnej w Kinach! Już od 3 stycznia zapraszamy na seanse do 
sieci kin Helios.. W repertuarze m.in. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, „Eter” oraz tytuły, 
które wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem, w tym „Twarz” Małgorzaty Szumowskiej oraz 
„Twój Vincent” Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, a także komedie, które rozbawią Was do łez. 
 
Styczniowe seanse przeniosą Was w wojenny klimat i połowy XX wieku. Proponujemy „Dywizjon 
303. Historię prawdziwą” który przybliży Wam losy polskich lotników, walczących o Anglię w 
czasie II Wojny Światowej. Pojawi się także „Kamerdyner” z Januszem Gajosem i Sebastianem 
Fabijańskim. Polecamy także wzruszający dramat „53 wojny”, opowiadający o korespondencie 
wojennym i jego żonie, która traci nadzieje, że go jeszcze zobaczy. W styczniu nie zabraknie też 
nagradzanej i znanej z poprzedniej edycji „Zimnej wojny”. A dla rozluźnienia warto się wybrać 
na komedię „Juliusz”, w reżyserii Aleksandra Pietrzaka, opisującą niezgodności między synem 
a ojcem. 
 

 

Operatorem projektu Kultura Dostępna jest Narodowe Centrum Kultury. Systemowe rozwiązanie 
służyć ma niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych, szczególnie dla grup narażonych 
na wykluczenie. Dzięki temu we wszystkich kinach Helios na terenie całej Polski w każdy 
czwartek o godzinie 13:00 oraz 18:00 odbywają się specjalne pokazy polskich filmów, na które 
bilety kosztują tylko 10 zł. 

12. Edycja projektu Kultura Dostępna w Kinach – repertuar: 

3 stycznia – Kamerdyner 
10 stycznia – Juliusz 
17 stycznia – 53 wojny 
24 stycznia – Zimna wojna 
31 stycznia – Dywizjon 303. Historia prawdziwa 
7 luty – Twarz 
21 luty – Jeszcze jeden dzień życia 
28 luty – Jak pies z kotem 
7 marca – 7 uczuć 
14 marca – 303. Bitwa o Anglię 
21 marca – Twój Vincent 
28 marca – Serce nie sługa 
4 kwietnia – Eter 
11 kwietnia – Atak paniki 
18 kwietnia – Planeta singli 2 
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