Będzie hit na miarę „Bogów”? Gorące przyjęcie na Śląsku!
Już niebawem premiera „Gwiazd” – kinowej produkcji Film Point Group
Z niezwykle ciepłym przyjęciem spotkał się na Śląsku przedpremierowy pokaz filmu „Gwiazdy” w reżyserii Jana
Kidawy-Błońskiego w zabrzańskim Multikinie. Pierwsza kinowa produkcja Film Point Group, spółki zależnej PMPG
Polskie Media, oficjalną premierę będzie miała 9 maja, a od 12 maja historię Jana Banasia będzie można zobaczyć
na ekranach kin w całej Polsce. Czy będzie hit na miarę „Bogów”?
- Mając takiego człowieka ze Śląska, który opowiada piękne w historie w swoich filmach, nie można nie
zaproponować mu zrobienia wyjątkowego filmu o Górniku Zabrze – mówiła podczas prapremiery filmu „Gwiazdy”
prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik. Podkreślała, że Zabrze jest miastem medycyny, miastem kultury,
miastem nauki, ale przede wszystkim – miastem sportu i miastem Górnika Zabrze, kiedyś najpotężniejszego klubu
piłkarskiego w Polsce.
- Jestem wprawdzie rodowitym warszawiakiem, ale mogę powiedzieć, że przez te dwa lata produkcji filmu kawałek
serca zostawiłem w Zabrzu i mam nadzieję, że zachowuję również na resztę życia wielu przyjaciół z Zabrza – mówił
z kolei prezes Film Point Group, Jarosław Pachowski.
Na pokazie w zabrzańskim Multikinie pojawili się nie tylko reżyser filmu, Jan Kidawa Błoński, oraz
aktorzy, m.in. Mateusz Kościukiewicz, Sebastian Fabijański, Paweł Deląg, Karolina Szymczak, Ola
Gintrowska, ale także bohaterowie filmowej historii, w tym Jan Banaś, którego biografia była inspiracją
scenarzystów i reżysera. Nie zabrakło też legend polskiej i śląskiej piłki – Antoniego Piechniczka, Stanisława
Oślizły, Zygmunta Anczoka, Huberta Kostki, Henryka Latochy i wielu innych. Na widowni zasiadł również
selekcjoner reprezentacji Polski, Adam Nawałka, obecny trener i piłkarze Górnika Zabrze.
- To niesamowita lekcja historii – mówili po projekcji widzowie, którzy w filmie docenili oddanie realiów lat 50., 60. i
70. na Śląsku. – To historia nie tylko Jana Banasia, ale wielu osób z tych stron – dodawali. Z nostalgią wspominali
znakomicie pokazane w filmie piłkarskie sukcesy Górnika Zabrze, który jako jedyny polski klub dotarł do finału
Pucharu Zdobywców Pucharów.
„Gwiazdy” to jednak opowieść nie tylko o piłce nożnej. Bohaterem filmu jest Jan Banaś (Mateusz Kościukiewicz),
który dorasta na Śląsku. Od dzieciństwa jego największą pasją jest piłka, a największym rywalem… oddany kumpel
Ginter (Sebastian Fabijański). Z czasem rywalizacja przyjaciół przenosi się z podwórka na stadiony śląskich klubów
– Polonii Bytom i Górnika Zabrze – i wykracza daleko poza boisko, a stawką w niej jest miłość oraz udział w
olimpiadzie i piłkarskich mistrzostwach świata.

„Film budzi niezwykłe emocje we wszystkich grupach wiekowych a po ocenach pierwszych recenzentów nabieram
przekonania, iż ta filmowa historia ma potencjał, by zdobyć serca widzów podobnie jak wpisany w historię Śląska i
Zabrza kinowy hit „Bogowie” – mówi Michał Maciej Lisiecki – współproducent, prezes PMPG Polskie Media.
Film „Gwiazdy” trafi do kin w całej Polsce 12 maja 2017 r. Wcześniej, na początku maja, zostanie pokazany jeszcze
na festiwalu Netia Off Camera w Krakowie, gdzie w konkursie głównym zmierzy się m.in. z filmową biografią
Michaliny Wisłockiej.
Producentem filmu jest Film Point Group, spółka zależna PMPG Polskie Media. PMPG również partycypowała w
produkcji „Gwiazd”. Za dystrybucję filmu w Polsce odpowiada Kino Świat.
FB #Gwiazdy: www.facebook.com/FilmGwiazdy
FB #FilmPointGroup: www.facebook.com/Film.PointGroup
FB #PMPGPolskieMedia: https://www.facebook.com/PMPG.SA
Twitter #Gwiazdy: https://twitter.com/GWIAZDYfilm
Twitter #FilmPointGroup: https://twitter.com/FilmPointGroup
Twitter #PMPGPolskieMedia: https://twitter.com/PMPG_PL
Rozmowa z aktorami i reżyserem w studio PZPN:
https://www.laczynaspilka.pl/specjalne/tylko-u-nas/wideo-sebastian-fabijanski-i-karolina-szymczak-opowiadajadlaczego-warto-obejrzec-film-gwiazdy
https://www.youtube.com/watch?v=1H2xERn5vQ4&t=3s
Wybrane recenzje po prapremierze w Zabrzu 20 kwietnia 2017:

http://kultura.gazeta.pl/kultura/7,114438,21662408,widzielismy-gwiazdy-myslicie-ze-to-film-tylko-o-futbolu.html
http://www.dziennikzachodni.pl/sport/a/zabrze-przedpremierowy-pokaz-filmu-gwiazdy-o-pilkarzu-janie-banasiuwideozdjecia,12006213/
http://sport.interia.pl/pilka-nozna/news-film-o-slynnym-pilkarzu-janie-banasiu-gwiazdy-na-ekranie,nId,2384553

http://www.telemagazyn.pl/artykuly/gwiazdy-kasciukiewicz-fabijanski-torbicka-i-nawalka-na-premierze-w-zabrzuwideo-zdjecia-57357.html
http://www.tvs.pl/informacje/zabrze-tlum-gwiazd-i-celebrytow-na-premierze-filmu-gwiazdy-wideo-zdjecia
http://www.dziennikzachodni.pl/sport/a/zabrze-przedpremierowy-pokaz-filmu-gwiazdy-o-pilkarzu-janie-banasiuwideozdjecia,12006213/
http://www.gol24.pl/1-liga/a/zabrze-przedpremierowy-pokaz-filmu-gwiazdy-o-pilkarzu-janie-banasiuwideozdjecia,12006213/
https://roosevelta81.pl/zaprezentowano-film-gwiazdy-wielka-uroczystosc-w-zabrzu/
http://sportowasilesia.pl/strefa-konesera/item/1086-przedpremierowy-pokaz-filmu-gwiazdy-za-nami.html
http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/w-zabrzu-odbyl-sie-przedpremierowy-pokaz-filmu-gwiazdy
http://wpolityce.pl/kultura/336473-banas-boniek-i-pilkarze-polskiej-kadry-zachwyceni-gwiazdami-zwiastun
https://www.youtube.com/watch?v=7tsliETwVDY
http://sport.interia.pl/pilka-nozna/news-film-o-slynnym-pilkarzu-janie-banasiu-gwiazdy-na-ekranie,nId,2384553
https://silesion.pl/to-nie-tylko-film-o-fusbalu-20-04-2017
http://www.sportslaski.pl/info/gwiazdy-w-zabrzu-czy-jan-banas-zdobyl-serce-marleny.html
http://www.sport.tvp.pl/30029714/premiera-filmu-o-banasiu-emocje-jak-na-maracanie
http://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/57575-przej--347-cie-graniczne-w-cha--322-upkach-nawielkim-ekranie---wczoraj-odby--322--si--281--przedpremierowy-pokaz-nbsp-filmu-gwiazdy.html

