
Zimna wojna – kino Helios 
22 listopada 2018 (czwartek), godz. 13:00, 18:00,  Polska, Francja, Wlk. Brytania, dramat, 2018, 84 min.  Reżyseria: Paweł 

Pawlikowski 
Obsada: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza ,    Bilet: 10 zł 

Twórcy nagrodzonej Oscarem „Idy” przeniosą nas tym razem do lat 50. i 60. XX wieku, stalinowskiej Polski i budzącej się do życia 
Europy. Na tym tle rozgrywa się historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być ze sobą i jednocześnie nie mogą 
bez siebie żyć. Jednym z głównym bohaterów filmu „Zimna wojna” będzie… muzyka, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej 
z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku. 

XII Wieczór Andrzejkowy w RCKP    
„Zagraj to jeszcze raz, Sam” piosenki i melodie z popularnych filmów i seriali. 

25 listopada 2018 (niedziela), godz. 18:00  RCKP (Krosno, ul. Kolejowa 1)  Bilety - 25 zł, z Krośnieńską Kartą Mieszkańca - 20 zł 

„Przebojem przez 70 lat" - koncert w RCKP 
Koncert jubileuszowy Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza.  27 listopada 2018 (wtorek), godz. 18:00 

RCKP (Krosno, ul. Kolejowa 1),wejściówki w kasie RCKP 

28 listopada /środa/ br. o godz. 17.00 
odbędzie się  spotkanie z Arkadym Pawłem Fiedlerem wnukiem słynnego podróżnika Arkadego Fiedlera. 

KBP - ul. Wojska Polskiego 41 

„Kolory rytmów" - koncert w RCKP 
Koncert jubileuszowy Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza.   

29 listopada 2018 (czwartek), godz. 18:00 
RCKP (Krosno, ul. Kolejowa 1), wejściówki w kasie RCKP 

Dywizjon 303. Historia prawdziwa- kino Helios 
29 listopada 2018 (czwartek), godz. 13:00, 18:00,  Polska, akcja, wojenny, 2018, 99 min.  Reżyseria: Denis Delić 

Obsada: Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk, Antoni Królikowski, Cara Theobold, Anna Prus, Jan Wieczorkowski 
Bilet: 10 zł 

Film „Dywizjon 303” to prawdziwa historia polskich asów przestworzy, inspirowana bestsellerem Arkadego Fiedlera o tym samym tytule. Polscy 
lotnicy, początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają się legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF-u) tworzą 
elitarną jednostkę - Dywizjon 303, który nie ma sobie równych. W czasach, gdy każdy dzień mógł być ostatnim, nie wahali się wykonywać ewolucji 
powietrznych na granicy szaleństwa. Nikt nie latał tak jak oni. Ich ponadprzeciętne umiejętności i niezwykły patriotyzm mogą być przykładem dla 
kolejnych pokoleń Polaków, czym jest prawdziwe bohaterstwo. Film opowiada nie tylko o spektakularnych akcjach, w których brali udział podczas 
Bitwy o Anglię, ale pokazuje również ich życie prywatne. Kogo kochali, kogo stracili i za kim tęsknili. 


