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1 października (czwartek), godz. 19.00
Wyjazd OPEROBUSEM na spektakl „Maria De Buenos Aires” 
Astora Piazzolli w Warszawskiej Operze Kameralnej
Jedni nazywają ją operą złożoną z tang i milong, inni – operetką, rozpisaną na ludzkie 
emocje, pasje, słabości i miłość, opartą na frazach tańca wyklętego. Sam Piazzolla 
mówił, że tytułowa Maria jest personifi kacją Buenos Aires – miasta pięknego, ale 
kryjącego w sobie również mroczne, nieznane zaułki. PCKiSz, w ramach współpracy 
z Warszawską Operą Kameralną Alicji Węgorzewskiej, zorganizowało kulturalny 
wyjazd dla mieszkańców pow. ciechanowskiego. 
Basen Artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej, wstęp – 80 zł

2 października (piątek), godz. 19.30
Retransmisja koncertu „Razem z André Rieu. 
Muzyka z magicznego Maastricht”.
Ze względu na pandemię koronawirusa, holenderski maestro zaprasza do kin na 
retransmisję koncertu, na placu Vrijthof w rodzinnym mieście André Rieu, Maastricht. 
Pokaz fi lmowy składa się z najbardziej zabawnych i wzruszających fragmentów 
z ostatnich 15 lat zarejestrowanych koncertów, w których tradycyjnie weźmie udział 
barwna Orkiestra Johanna Straussa, Platynowi Tenorzy, słynne sopranistki i inni wy-
bitni goście. Koncert z polskimi napisami trwać będzie 140 minut. 
Zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie kinowe! 
Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 35 zł, 25 zł (ulgowy)
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3 października (sobota), godz. 12.00
Jubileusz 115-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie
W programie tego pięknego wydarzenia oprócz wysłuchania historii OSP, będzie 
jeszcze można uczestniczyć w koncercie Orkiestr Dętych z Glinojecka, Grajewa oraz 
Ciechanowa. Zapraszamy na ten Jubileusz!
Plac przed PCKiSz, wstęp wolny

4 października (niedziela), godz. 13.00 
II Powiatowy Dzień Rolnika
Podobnie jak pierwsza edycja i tegoroczna impreza będzie okazją do wręczenie 
wyróżnień najlepszym rolnikom z poszczególnych gmin powiatu ciechanowskiego. 
Podczas tego dnia zaprezentują się również Koła Gospodyń Wiejskich ze swoimi 
wyrobami regionalnymi. 
Sala widowiskowa, zaproszenia

6 października (wtorek), godz. 18.00
Kino Seniora
Po dłuższej przerwie do Małego Kina „Łydynia” powraca cykl fi lmowy przeznaczony 
dla najstarszych widzów. W tym miesiącu zapraszamy na fi lm „Tony Halik”. Film opo-
wiada o jego życiu, przygodach oraz wszelkiego rodzaju przeciwnościach, którym 
musiał stawiać czoła na każdym kroku. Halik, jak przystało na wytrawnego gawę-
dziarza, lubił publicznie podkoloryzować to i owo. Dziś trudno dociec, co z tego, 
o czym mówił wydarzyło się naprawdę, a co jest jedynie pokłosiem jego nieokiełzna-
nej wyobraźni i poczucia humoru. 
Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 16 zł, 14 zł (ulgowy)

7 października (środa), godz. 18.30
Multimedialny wernisaż z okazji Jubileuszowej edycji społecznej akcji 
„Wrzuć na luz i jeszcze plus”
Alicja Gąsiorowska – pomysłodawczyni gigantycznego korowodu, organizowane-
go od 10 lat w Ciechanowie, postanowiła uhonorować wszystkich uczestników, przy-
jaciół oraz współorganizatorów i stworzyć najdłuższy kolaż ze zdjęć. 
W programie również mega tort i multimedialny koncert. Zapraszamy!
Kawiarnia Artystyczna, wstęp wolny
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8 października (czwartek), godz. 19.00
Spotkanie literackie „Żagiel nowej fali” Stefana Żagla
Stefan Żagiel – inżynier chemik, dziennikarz, publicysta, literat. W 1982 roku uczest-
niczył w tworzeniu „Tygodnika Ciechanowskiego”, którego krótko był redaktorem 
naczelnym. Kierując redakcją wprowadził stały kącik poetycki, promujący młodych 
poetów. Był współorganizatorem kręgu literackiego przy Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Ciechanowie, kierował ciechanowskim Korespondencyjnym Klubem Młodych 
Pisarzy, zapraszając na spotkania wybitnych poetów i krytyków. Wiersze Stefana 
Żagla znalazły się w licznych antologiach poetyckich. 
Kawiarnia Artystyczna, wstęp wolny

11 października (niedziela), godz. 17.00
Recital „Muzyka na wysokim… obcasie” 
Marii Rutkowskiej, w ramach cyklu „Spotkania z muzyką”
Maria Rutkowska – absolwentka Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego 
w Poznaniu, którą ukończyła z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. Alicji Kledzik 
w 2008 r. Zaraz po studiach rozpoczęła pracę w macierzystej uczelni na stanowisku 
wykładowcy w Katedrze Instrumentów Dętych i Akordeonu, a także w Państwowej 
Szkole Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara w Pleszewie. Jako pianista akompaniator 
uczestniczyła wraz z młodymi adeptami sztuki w kilkudziesięciu konkursach muzycz-
nych, uzyskując wielokrotnie dyplomy za wyróżniający akompaniament. W progra-
mie recitalu usłyszymy utwory m.in.: F. Chopina, F. Mendelssohna, E. Morricone, 
G. Gershwina. Zapraszamy!
Kawiarnia Artystyczna, wstęp wolny

12 października (poniedziałek), godz. 17.00
Spotkanie w Klubie Pracy Twórczej
Wskrzeszony ponownie, a działający niegdyś w domu kultury Klub Pracy Twórczej 
pragnie zachęcić młodych, piszących do szufl ady poetów do spotkań, podczas 
których poznają oni tajniki pisania i zdobędą nowe doświadczenie od starszych, 
piszących na co dzień poetów. Zapraszamy młodzież szkół średnich i dorosłych, 
a nauczycieli prosimy o zachęcenie młodych literatów do nowych spotkań!
Galeria im. Bolesława Biegasa, wstęp wolny
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12 października (poniedziałek), godz. 19.00
Spektakl „Miłosna pułapka”
Komedia romantyczna, która w zaskakujący sposób pokazuje relacje międzyludzkie, 
a przede wszystkim odwieczną walkę między kobietą i mężczyzną. Stawką tej gry jest 
prawdziwa miłość nie zawsze prosta i jasna. Jednak kim byśmy byli, gdyby nie ona?
 W obsadzie występują m.in. Agnieszka Mrozińska, Adrianna Biedrzyńska, Jacek 
Rozenek, Michał Lesień-Głowacki. 
Sala widowiskowa, wstęp – 85 zł

14 października (środa), godz. 18.00
Kino na obcasach
W dzisiejszych czasach coraz częściej kobiety dbają o swoje ciało, wygląd oraz 
samopoczucie. My szczególnie chcielibyśmy zachęcić wszystkie panie do wspól-
nie spędzonego czasu w Małym Kinie „Łydynia”. W programie przewidzieliśmy fi lm 
„Serce nie sługa”, a po nim wykład o kompleksowej pielęgnacji ciała – oczysz-
czaniu organizmu oraz diecie. Spotkanie poprowadzi Dorota Macioch-Kowalska 
– właściciel „Centrum Pięknego Ciała FIGURA” i Magdalena Stefaniak – dietetyk 
kliniczny. To będzie wieczór pełen niespodzianek. Kobiety – dla kobiet. 
Zapraszamy wszystkie Panie na ten wyjątkowy wieczór z nami!
Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 16 zł, 14 zł (ulgowy)

15 października (czwartek), godz. 20.00
Koncert „Z Osiecką jazzowo mi”, w wykonaniu Edyty Szewczyk 
z zespołem
Jazzowe aranżacje piosenek z tekstami Agnieszki Osieckiej z pewnością przypadną 
Państwu do gustu. Koncert będzie oprawiony listami miłosnymi, które czytać bę-
dzie Alicja Wodzyńska. Wystąpią: Edyta Szewczyk, Grzegorz Fiedorowicz (instru-
menty klawiszowe), Maciej Komar (gitara basowa), Dariusz Zarzycki (saksofon), 
Jarosław Gaś (perkusja). Zapraszamy!
Sala widowiskowa, wstęp – 30 zł
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16 października (piątek), godz. 18.00
Film „Wojtyła. Śledztwo” z okazji rocznicy Pontyfi katu św. Jana Pawła II
Karol Wojtyła to prawdopodobnie najbardziej publiczna postać w historii. Nikt nie był 
fotografowany, nagrywany czy fi lmowany tak często jak on. Przez jego cotygodniowe 
audiencje generalne przewinęło się ponad 18 milionów osób. Jakie było prywatne 
oblicze najbardziej publicznej postaci świata? Kto oddał nawet swoje życie, aby pon-
tyfi kat Jana Pawła II mógł być taki, jakim go pamiętamy – długi i owocny?
Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 16 zł, 14 zł (ulgowy)

17 października (sobota), godz. 12.00
Cykl „Rodzina w Kinie”. Projekcja fi lmu dla dzieci „Tarapaty 2” oraz 
warsztaty edukacyjne.
W dzisiejszym świecie coraz mniej czasu poświęcamy rodzinie. Weekend jest zna-
komitą okazją do zacieśnienia więzi między dzieckiem a rodzicem. W Małym Kinie 
„Łydynia” całe rodziny mogą spędzić czas oglądając fi lm i uczestnicząc w warszta-
tach edukacyjnych.
Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 12 zł

18 października (niedziela), godz. 18.00
Koncert Filipa Czyżykowskiego, w ramach cyklu „Wspieramy młode 
talenty z Powiatu  Ciechanowskiego”
Cykl koncertów trwający od czerwca tego roku pozwala młodym artystom zaprezen-
tować się na scenie PCKiSz. Śpiewają, grają na instrumencie, piszą teksty. Jednym z 
nich jest Filip Czyżykowski, na co dzień uczeń szkoły średniej. Dodatkowo jest aktorem 
Teatru „Rozmyty Kontrast” z PCKiSz.Jego sukcesem jest niewątpliwie znalezienie się 
w gronie artystów Teatru „Buffo”. Tymczasem zapraszamy na koncert w Ciechanowie!
Kawiarnia Artystyczna, wstęp wolny

19 października (poniedziałek), godz. 11.00 i 13.30
Dzień Edukacji Narodowej 
PCKiSz włącza się w obchody wszystkich nauczycieli. Uroczystość z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej dla odznaczonych i nagrodzonych nauczycieli organizuje Delegatura 
w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie. 
Sala widowiskowa
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21 października (środa), godz. 11.00 
Spotkanie organizacyjne dla seniorów na zajęcia „Brydge 60 +”
Ciechanowski Związek Brydża Sportowego w Ciechanowie pragnie zaprosić 
wszystkich seniorów do nauki brydża sportowego. Wyjątkową formą aktywności łą-
czącą ćwiczenia umysłu, spotkania towarzyskie i dążenie człowieka do osiągnięcia 
doskonałości jest właśnie brydż sportowy. Zajęcia będzie prowadził Prezes Zarządu 
Ciechanowskiego Związku Brydża Sportowego – Andrzej Wądołowski. 
Będą one całkowicie bezpłatne!  
Kawiarnia Artystyczna, wstęp wolny

23 października (piątek), godz. 19.30 
Koncert zespołu „Grandfathers” 
Zespół powstał w 2017 r. z inicjatywy perkusisty Waldka Szwejkowskiego. Na co dzień 
swoje próby ma w Studiu Muzycznym PCKiSz. Jest kontynuacją wcześniej istniejącej 
ciechanowskiej formacji CBA. Obecnie grupę tworzą: Wiesław Szczechowicz – gita-
ra, Krzysztof Anusiewicz – gitara; vocal, Waldek Szwejkowski – perkusja, Wiesław 
Koziatek – bas, Andrzej Nawotczyński – gitara akustyczna, Daniel Sienkiewicz – 
harmonijka, vocal. Zespół gra własne kompozycje inspirowane blues-rockowym 
brzmieniem lat 70/80 często wzbogacone o elementy improwizacji. Zapraszamy!
Kawiarnia Artystyczna, wstęp wolny

24 października (sobota), godz. 12.00 – 20.00
Danuta Rinn Festiwal
Festiwal ma na celu promocję twórczości i osobowości jaką była Danuta Rinn. 
Tegoroczna edycja Festiwalu, z uwagi na jubileusz 5-lecia festiwalu i 35-lecia pracy 
artystycznej Danuty Błażejczyk, nosi tytuł 2 DANUTY I ICH NUTY. Uczestnicy będą 
mogli śpiewać piosenki Danuty Rinn i Danuty Błażejczyk. Do  konkursu  zaprasza-
my osoby, które ukończyły 12 lat. Po przesłuchaniach półfi nałowych jury wybierze 
15 osób i zaprosi je do fi nału konkursu. Organizatorem jest Fundacja Apetyt na 
Kulturę Danuty Błażejczyk. Zachęcamy wszystkich śpiewających do konkursu! 
Sala widowiskowa
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25 października (niedziela), godz. 14.00
Seans przyjazny sensorycznie. Projekcja fi lmu „Klara Muu!”.
Kino „Łydynia” wraz z Fundacją Pomoc Autyzm mają przyjemność zaprosić mło-
dych widzów ze spektrum autyzmu i ich opiekunów na dedykowane im seanse kino-
we. Zapraszamy także innych widzów, którzy z powodu swoich trudności z odbiorem 
otaczającego świata, chcieliby skorzystać z takich dostosowanych seansów. Sean-
se przyjazne sensorycznie są dla wszystkich, którzy nie lubią dużego hałasu, mają 
trudności ze spokojnym siedzeniem w bezruchu przez dłuższy czas lub są wrażliwi 
wzrokowo. Rodzice nie muszą już czuć się nieswojo w kinie, kiedy ich dziecko całym 
sobą raduje się z fi lmu. Zapraszamy do kina!
Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 12 zł 

26 – 27 października (poniedziałek-wtorek)
Retrospektywa XII Festiwalu „Niepokorni Niezłomni Wyklęci”
W programie: warsztaty, panele dyskusyjne, pokazy fi lmów oraz Gala projektu „Sym-
bole wolności w naszych małych ojczyznach”, w tym wręczenie nagród Konkursu 
„Pokaż nam swojego bohatera”. PCKiSz jest współorganizatorem wydarzenia.  
Sala widowiskowa

28 października (środa), godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Filmowy
Projekcja fi lmu „Złotokap” (2020), reż. Ragnar Bragason
Bohaterka Indiana żyje na osiedlu mieszkaniowym na przedmieściach Rejkjaviku, 
wśród imigrantów, którymi szczerze gardzi. Żeruje na państwowym systemie opieki, 
symulując niezliczoną ilość chorób, hodując drzewko „złotokap”. Tymczasem pań-
stwo egzekwuje nowe przepisy, mówiące o tym, że wszystkie rodzaje roślin, które nie 
rosły przed rokiem 1900, zostaną wyrwane z korzeniami… Zapraszamy do kina oraz 
na dyskusję po fi lmie, którą poprowadzi Marek Żbikowski. 
Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 16 zł  i 14 zł (ulgowy)

30 października (piątek), godz. 19.00
Maraton Filmów Grozy
Dla miłośników fi lmów grozy, Małe Kino „Łydynia” przygotowało projekcje „strasz-
nych fi lmów”. W ramach maratonu dla wszystkich koneserów takiego gatunku kina 
zostaną wyświetlone horrory: „Gniazdo zła”, „Relic” oraz „Slasherman”. 
Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 39 zł, 30 zł (ulgowy)
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Galeria  im. Bolesława Biegasa
Wystawa poświęcona życiu i twórczości Honorowego Obywatela 
Ciechanowa – Ignacego Gogolewskiego.

poniedziałek 
godz. 16.00-22.00,  
środa – niedziela 
godz. 14.00-22.00

WYSTAWY

Galeria „Na Pięterku”  im. Zygmunta Szczepankowskiego
Wystawa „Fotografi a” Andrzeja Bayera.

Kawiarnia Artystyczna
Wystawa fotografi czna z okazji  Jubileuszu 10-lecia społecznej 
akcji  „Wrzuć na luz i jeszcze plus”.

KAWIARNIE 

KAWIARNIA ARTYSTYCZNA CAFE ILUZJON

wtorek – niedziela 
w godzinach pracy 
Kina „Łydynia”



TROLLE 2 dubbing
Gatunek: Animowany
Produkcja: USA
Reżyseria: Walt Dohrn
Czas:  1 godz. 31 min.
2 – 3. X 14.00, 16.00, 18.00
4. X 18.00 
6 – 8. X 16.00, 18.00
9 – 11. X 14.00, 16.00, 18.00
13 – 14. X 16.00, 18.00
16 – 18. X 15.30
20 – 22. X 16.00
Królowa Poppy i Mruk odkrywają, że poza ich wioską 
istnieją inne światy zamieszkane przez Trolle, z który-
mi – by tak rzec – jakoś im nie po drodze. 

JAK ZOSTAĆ GWIAZDĄ
Gatunek: Komedia
Produkcja:  Polska
Reżyseria: Anna Wieczur
 -Bluszcz
Czas: 1 godz. 57 min.
2 – 4. X 20.00
6 – 8. X 20.00
9 – 11. X  20.00
13 – 14. X 20.00
Kontrowersyjny program telewizyjny „Music Race” 
poszukuje muzycznych talentów na terenie całej Pol-
ski. O tym, przed kim otworzą się wszystkie drzwi, 
a komu na głowie wyląduje kubeł zimnej wody, zde-
cyduje wyjątkowe jury: niegdyś popularny piosen-
karz Olo, królowa social mediów Ewa i grająca samą 
siebie pierwsza dama polskiego jazzu – Urszula Du-
dziak. Obsada: Julia Kamińska, Maciej Zakościelny, 
Kasia Sawczuk.

TARAPATY 2
Gatunek: Familijny
Produkcja:  Polska
Reżyseria: Marta Karwowska
Czas: 1 godz. 27 min.
16 – 18. X 17.30
20 – 22. X 18.00

Kiedy z Muzeum Narodowego 
w Poznaniu znika perła kolekcji 
– „Plaża w Pourville” Claude’a Moneta, a o kradzież 
zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki – dzieci mu-
szą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdziwego 
złodzieja. Obsada: Pola Król, Jakub Janota-Bzow-
ski, Mia Goti.

TENET napisy
Gatunek: Sci-fi 
Produkcja: Kanada, USA
Reżyseria: Christopher Nolan
Czas:  2 godz. 30 min.
16 – 18. X 19.30
20 – 22. X 20.00

Uzbrojony tylko w jedno słowo – Tenet – bohater prze-
nika w mroczny świat międzynarodowych szpiegów, 
próbując ocalić ludzkość. Do tego jednak nieodzowne 
okazuje się skorzystanie ze zjawiska wykraczającego 
poza czas realny. Obsada: John David Washington, 
Robert Pattinson, Elizabeth Debicki.

epertuar Kina „Łydynia”eRR
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PINOKIO dubbing
Gatunek: Fantasy
Produkcja: Francja, Włochy
Reżyseria: Matteo Garrone
Czas:  2 godz. 5 min.
23; 25. X 13.00
27 – 29. X 15.00

W ręce poczciwego Gepetto 
wpada kawałek drewna. Mężczy-
zna od samego początku czuje, że w tym z pozoru 
martwym przedmiocie kryje się jakaś magiczna siła. 
Postanawia wystrugać z niej postać chłopca. Obsada: 
Federico Ielapi, Roberto Benigni, Rocco Papaleo. 

CZYŚCIEC
Gatunek: Dramat, religijny
Produkcja:  Polska
Reżyseria: Michał Kondrat
Czas: 1 godz. 30 min.
23; 25. X 15.30
30 – 31. X 17.00

W czasie wizyty u znajomych, Fulla Horak poznaje 
kobietę, której niezachwiana wiara w Boga robi na 
wszystkich ogromne wrażenie. Obsada: Małgorzata 
Kożuchowska, Philippe Tłokiński, Ida Nowakow-
ska.

TAJEMNICZY OGRÓD 
dubbing
Gatunek: Fantasy
Produkcja: Francja, W. Brytania
Reżyseria: Marc Munden
Czas:  1 godz. 39 min.
23; 25. X 17.15
27 – 29. X 17.15
30 – 31. X 15.00

Osierocona Mary Lennox pozostawiona sama sobie, 
odkrywa w pobliżu domu magiczny ogród, skryty za 
wysokim murem. Obsada: Dixie Egerickx, Colin 
Firth, Julie Walters.

BANKSTERZY
Gatunek: Komedia
Produkcja:  Polska
Reżyseria: Marcin Ziębiński
Czas: 1 godz. 46 min.
23; 25. X 19.00
27 – 29. X 19.00

Karolina pracuje w banku, jest energiczna, pewna sie-
bie, przebojowa. Kiedy w jej ręce wpada najnowszy 
produkt walutowy – kredyt we frankach szwajcarskich, 
kobieta otrzymuje wielką szansę, żeby się wykazać… 
Obsada: Katarzyna Zawadzka, Tomasz Karolak, 
Rafał Zawierucha.
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GREENLAND napisy
Gatunek: Thriller
Produkcja:  USA
Reżyseria: Ric Roman Waugh
Czas: 1 godz. 59 min.
23 – 25. X 21.00
27 – 29. X 21.00
Rodzina walczy o przetrwanie 
w obliczu katastrofalnej klęski ży-
wiołowej. Obsada: Gerard Butler, Morena Baccarin, 
Roger Dale Floyd.

SKANDAL. 
EWENEMENT MOLESTY. 
Gatunek: Dokumentalny
Produkcja:  Polska
Reżyseria: Bartosz Paduch
Czas: 1 godz. 10 min.
30 – 31. X 19.00
Historia kilku chłopaków, zafascy-
nowanych MTV, na ursynowskim 
blokowisku w połowie lat 90., którzy postanowili zało-
żyć kultowy skład Mistic Molesta.

COME PLAY napisy
Gatunek: Horror
Produkcja:  USA
Reżyseria: Jacob Chase
Czas: 1 godz. 59 min.
30 – 31. X 20.30
Potwór Larry objawia się dzięki 
smartfonom i innym mobilnym 
urządzeniom. Obsada: Azhy Ro-
bertson, Gillian Jacobs, John 
Gallagher Jr.

BASIA 2 – SERIAL
(przedszkola)

13. X,  godz. 10.00   Czas: 45 min.

JAKUB MIMMI I GADAJĄCE PSY
(szkoły podstawowe, kl. 1-3)

14. X,  godz. 8.30    Czas: 1 godz. 10 min.

CAŁY ŚWIAT ROMY 
(szkoły podstawowe, kl. 4-6)

14. X,  godz. 11.00   Czas: 1 godz. 29 min.

LEK NA CAŁE ZŁO 
(szkoły podstawowe, kl. 7-8)

15. X,  godz. 8.30   Czas: 1 godz. 38 min.

KOMUNIA 
(szkoły ponadpodstawowe)

15. X,  godz. 11.00   Czas: 1 godz. 13 min.

12



SZCZĘŚCIARA dubbing 
Gatunek: Familijny
Produkcja:  Australia
Reżyseria: John Sheedy
Czas: 1 godz. 38 min.
1. X 16.30
Gdy życie daje ci cytryny, zrób 
z nich lemoniadę – to zdanie do-
skonale pasuje do 12-letniej Can-
dice. Wielki optymizm dziewczynki sprawia, że wśród 
rówieśników uchodzi za dziwaczkę. Mimo to rudowło-
sa bohaterka śmiało idzie przez życie i chce pomagać 
innym. 

TARAPATY 2 
Gatunek: Familijny
Produkcja:  Polska
Reżyseria: Marta Karwowska
Czas: 1 godz. 27 min.
2. X 16.30

Kiedy z Muzeum Narodowego 
w Poznaniu znika perła kolekcji 
– „Plaża w Pourville” Claude’a Moneta, a o kradzież 
zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki – dzieci mu-
szą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdziwego 
złodzieja. Obsada: Pola Król, Jakub Janota-Bzow-
ski, Mia Goti.

WSZYSCY ZA JEDNEGO
dubbing
Gatunek: Familijny
Produkcja:  Norwegia
Reżyseria: Johanne Helgeland
Czas: 1 godz. 35 min.
3. X 14.00
W Norwegii trwa II wojna świato-
wa. Rodzice Grety i Otta zostają 
aresztowani, a rodzeństwo odkrywa, dlaczego w ich 
domu ukrywa się dwójka żydowskich dzieci. Siostra 
i brat postanawiają pomóc Danielowi i Sarze przedo-
stać się do wolnej Szwecji.

FILONEK BEZOGONEK 
dubbing
Gatunek: Animowany
Produkcja: Szwecja
Reżyseria: Thurop Van Orman
Czas:  1 godz. 7 min.
4 .X 11.45

Sympatyczny kociak niespodziewanie znajduje się 
wśród nieznajomych w wielkim mieście. Czy uda mu 
się z nimi zaprzyjaźnić i bezpiecznie wrócić do uko-
chanej właścicielki?

POKAZY W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMOWEGO
„KINO DZIECI 2020”

epertuar Małego Kina „Łydynia”RR
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SERCE NIE SŁUGA 
Gatunek: Komedia
Produkcja:  Polska
Reżyseria:  Filip Zylber
Czas:  1 godz. 30 min.
14. X  18.00
Daria i Filip – główni bohatero-
wie fi lmu znają się od lat i są 
najlepszymi przyjaciółmi. 
Przed laty złozyli przysięge, że jeśli do trzydziest-
ki nie będą w poważnych związkach, to pobiorą 
się i razem wychowają dziecko. Obsada: Roma 
Gąsiorowska, Paweł Domagała, Magdalena 
Różczka.

Kino na obcasach

TONY HALIK
Gatunek: Dokumentalny
Produkcja: Polska
Reżyseria: Marcin Borchardt
Czas:  1 godz. 30 min.
6. X 18.00

Tony Halik, za pomocą swoich 
kultowych programów przenosił co wieczór miliony 
Polaków w miejsca, które im się nawet nie śniły. Film 
opowiada o jego życiu, przygodach oraz wszelkiego 
rodzaju przeciwnościach, którym musiał stawiać czoła 
na każdym kroku.

Kino seniora

14

Czas: 2 godz. 10 min. / 2. X 19.30 / napisy

Jubileusz 15-lecia słynnych koncertów plenerowych na placu Vrijthof. André Rieu powraca do kin, by podnieść 
nas na duchu! W tych wymagających czasach, kiedy mamy ograniczony kontakt z naszymi najbliższymi, holen-
derski maestro zaprasza nas do kin, byśmy bezpiecznie zjednoczyli się w muzyce, tańcu i radości.  
Koncet ten to ekskluzywne i spektakularne widowisko, które możecie obejrzeć razem z nami na dużym kinowym 
ekranie. Będzie to niezwykła historyczna podróż pełna śmiechu, muzyki i tańca. 
W koncercie tradycyjnie weźmie udział barwna Orkiestra Johanna Straussa, Platynowi Tenorzy, słynne sopranist-
ki i inni wybitni goście, którzy przyjęli zaproszenie od pełnego charyzmy holenderskiego króla walca. Maestro 
przed koncertem udzieli wywiadu na temat obecnej sytuacji i siły muzyki. Choć w ten sposób fani będą mogli 
„spotkać się” ze swoim ulubieńcem.

RETRANSMISJA KONCERTU



KLARA MUU!      
Gatunek: Animowany
Produkcja:  Norwegia
Reżyseria: Lise I. Osvoll
Czas: 1 godz. 6  min.
25. X 14.00

Młoda krowa Klara pragnie zostać 
sławną gwiazdą muzyki. Niestety nie wszyscy uważa-
ją, że ma talent… Kiedy trafi a prosto z dużego miasta 
na farmę swojego ojca, czekają ją tam nie lada wy-
zwania.

TARAPATY 2 dubbing
Gatunek: Familijny
Produkcja:  Polska
Reżyseria: Marta Karwowska
Czas: 1 godz. 27 min.
17. X 12.00

Kiedy z Muzeum Narodowego 
w Poznaniu znika perła kolekcji 
– „Plaża w Pourville” Claude’a Moneta, a o kradzież 
zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki – dzieci mu-
szą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdziwego 
złodzieja Obsada: Pola Król, Jakub Janota-Bzow-
ski, Mia Goti.

WOJTYŁA. ŚLEDZTWO
Gatunek: Dokumentalny
Produkcja: Hiszpania
Reżyseria: Jose Maria Zavala
Czas:  2 godz.
16. X 18.00

Karol Wojtyła to prawdopodobnie 
najbardziej publiczna postać w historii. Nikt nie był 
fotografowany, nagrywany czy fi lmowany tak często 
jak on.

ZŁOTOKAP napisy
Gatunek:  Dramat
Produkcja:  Islandia/Polska
Reżyseria:  Ragnar Bragason
Czas:  1 godz. 55 min.
28. X  18.00

Indiana Jonsdóttir żyje na 
osiedlu mieszkaniowym na 
przedmieściach Rejkjaviku, wśród imigrantów, 
którymi szczerze gardzi. Żeruje na państwowym 
systemie opieki, symulując niezliczoną ilość cho-
rób. Obsada: Karolina Gruszka, Sigrun Edda 
Björnsdóttir, Hallgrímur Ólafsson.

Rodzina w Kinie

Kino z dokumentem

Dyskusyjny klub filmowy

Seans przyjazny sensorycznie 

Dyskusyjny klub filmowy

15
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GNIAZDO ZŁA napisy
Gatunek: Horror
Produkcja:  Włochy
Reżyseria: Roberto De Feo
Czas: 1 godz. 47 min.
Samuel jest sparaliżowanym 
chłopcem, mieszkającym z mat-
ką Eleną w odciętej od świata 
willi. Dorasta pod czujnym okiem 
troskliwej, lecz surowej rodzicielki, która zabrania mu 
pod żadnym pozorem opuszczać mury domu. Obsa-
da: Justin Korovkin, Francesca Cavallin, Ginevra 
Francesconi.

SLASHERMAN napisy
Gatunek: Horror
Produkcja:  USA
Reżyseria: Jay Baruchel
Czas: 1 godz. 20 min.

Todd, doceniany i uwielbiany au-
tor serii komiksowych przygód 
Slashermana. Czytelnicy śledzą 
losy seryjnego mordercy i z jego 
perspektywy przyglądają się wszelkim aktom prze-
mocy. Obsada: Jay Baruchel, Jesse Williams, Jor-
dana Brewster.

RELIC napisy
Gatunek: Horror
Produkcja:  Australia, USA
Reżyseria: Natalie James
Czas: 1 godz. 29 min.

Córka, matka i babka są prześladowane przez uoso-
bienie demencji, które niszczy ich rodzinny dom. 
Obsada: Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella He-
athcote.

MARATON FILMÓW GROZY 30.X. GODZ. 19.00

Premiera   4   l i s topada
Już w listopadzie!!!Już w listopadzie!!!



                                                                           C    Y    K    L    E Termin
Przedszkola – cykl: FILMOWE PRZYGODY godz. 10.00

Basia 2 13. X
Pettson i Findus – Najlepsza Gwiazdka 4. XI

Magiczne Święta Kacpra i Emmy 8. XII
Wielka wyprawa Molly 13. I

Wiking Tappi 2 16. II
Ella Bella Bingo 17. III

Kacper  i Emma na Safari 13. IV
Szkoły podstawowe klasy 1-3 – cykl: FILMOWE PODRÓŻE godz. 8.30

Jakub Mimmi i gadające psy 14. X
Jak ukraść psa? 5. XI
Szybcy i śnieżni 9. XII

Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię (Wyspa niedźwiedzi) 14. I
Solan i Ludwik – wielki wyścig z serem 17. II

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica pociągu 18. III
Nawet myszy idą do nieba 14. IV

Szkoły podstawowe klasy 4-6 – cykl: KINO WSPÓŁCZESNE godz. 11.00
                                                                                    Cały świat  Romy 14. X

Rabarbar 5. XI
Supa Modo 9. XII

Mirai 14. I
Binti 17. II

Fritzi – przyjaźń bez granic 18. III
Blanka 14. IV

Szkoły podstawowe klasy 7-8 – cykl: ŚWIAT WARTOŚCI godz. 8.30
Lek na całe zło 15. X

Operacja hip - hop 6. XI
Nowy 10. XII

Powrót do Brundibara 15. I
Miss impossible 18. II

Marona – psia opowieść 19.III
4. piętro 15. IV

Szkoły średnie – cykl: TRUDNE TEMATY godz. 11.00
Komunia 15. X

Green Book 6. XI
Amy 10. XII

Mój piękny syn 15. I
Cały ten cukier 18. II

Lato 1993 19.III
Córka trenera 15. IV

Program NHEF to 7 spotkań (raz w miesiącu) od października do kwietnia, jednorazowy bilet – 10 zł, e-mail: nhef@pckisz.pl

NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ  –  na rok szkolny 2020/2021
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ZAJĘCIA w PCKiSZ
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SZACHY 
Marian Rutkowski
tel. 602 643 799

LEGO
Adriana Jabłonowska
śr. godz. 16.00 – 4-6 lat
śr. godz. 17.00 – pow. 6 lat

tel. 789 224 101

Ludowe Ognisko 
Taneczne 
ISKIERKA

Małgorzata Milewska
czw. godz. 16.15 i 17.15 

23 672 42 96 wew. 3

ZUMBA / KIDS 
Anna Szczepankowska

pn.- pt., nd.
tel. 513 376 277

FITNESS
Joanna Iwaszko

pn.-pt. 
tel. 698 038 103

ŚPIEW
Studium Piosenki dEs”
Grzegorz Chodkiewicz
wt., godz. 15.00-19.00
śr., godz. 15.00-17.00

tel. 513 156 623
Ilona Rojewska-Błocka

tel. 502 285 998

TEATR
KLAPSIK i KLAPS

Edyta Bojkowska-Kolak
 pn., godz. 17.00-19.00 – gr. st. Klaps
śr., godz. 17.00-19.00 – gr. mł. Klapsik

ROZMYTY KONTRAST
Andrzej Liszewski

pt., godz. 17.00-20.00
23 672 42 96 wew. 3 

Zespół Taneczny
NOISE

Paulina Mączyńska 
wt., godz. 16.30-18.30
pt., godz. 16.00-21.00 

tel. 692 203 004

PILATES
Małgorzata Kowalska

pn., śr., pt.
godz. 10.00 i 11.30 
tel. 604 535 863

WARSZTATY 
FILMOWE

Michał Wulczyński
każdy wtorek

tel. 535 530 830

KOŁO PLASTYCZNE PALETA 
Maria Mazanowska

pn., godz. 16.00-17.30 – gr. 7-13 lat
pt., godz. 17.00-18.30 – gr. 14-18 lat

tel. 504 125 148
Marzanna Bielawska

wt., godz. 16.00-17.30 – gr. 5-8 lat
godz. 18.00-20.00 – gr. pow. 20 lat
śr., godz. 16.00-17.00 – gr. 4-latków

tel. 694 105 941



Rodzaj Uwagi
Cena podstawowa Karta Dużej 

Rodziny (3+)Pon.; śr.-czw. pt.-ndz. i święta

Bilet normalny
Format 2 D 18,00 zł 20.00 15.00 zł

Format 3 D 20,00 zł 22.00 16,00 zł

Bilet ulgowy
(przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej, 

studentom studiów dziennych, emerytom, rencistom) 
– za okazaniem ważnej legitymacji

Format 2 D 16,00 zł 16.00 X

Format 3 D 16,00 zł 18.00 X

Bilety dla grup zorganizowanych 
na seanse dopołudniowe

Format 2 D 14,00 zł x

Format 3 D 15,00 zł x

Bilet „Tani wtorek” Format 2 D i 3 D 14,00 zł x

Bilet rodzinny 
(min. 4 osoby /12 zł za osobę) na seanse B.O.

Format 2 D 14,00 zł/osobę 15,00 zł/osobę x

Format 3 D 15,00 zł/osobę 16,00 zł/osobę x

Karnety; vouchery – min. 10 szt. na dowolny seans
 do wykorzystania w ciągu kwartału

Format 2 D
150,00 zł x

Format 3 D

Seanse DKF normalny,
ulgowy

16.00 zł, 
14,00 zł x

Bilety dla grup zorganizowanych 
na seanse popołudniowe Format 2D, 3D 14,00 zł x

 Seanse w „Małym Kinie” Kawiarnia Artystyczna normalny,
ulgowy

16,00 zł
14,00 zł 12,00 zł

Poranki 12,00 zł x

Seans urodzinowy (za okazaniem legitymacji lub dowodu osobistego) jubilat może zakupić dwa bilety w cenie jednego; 
według cen z danego dnia

CENY BILETÓW

Kasa Kina czynna od wtorku do niedzieli w godz. 14.00-21.00 lub pół godziny przed seansem e-mail: lydynia1@wp.pl

19

Bilety do Kina dostępne online – www.pckisz.pl
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www.pckisz.pl
pckisz@pckisz.pl
facebook.com/pckisz
facebook.com/kinolydyniaciechanow
instargram.com/pckisz_ciechanow
instargram.com/kino_lydynia

06-400 Ciechanów, ul Strażacka 5
23 672 42 96, 23 672 35 09 (kino)

Powiatowe Centrum
Kultury i Sztuki
im. Marii Konopnickiej
w Ciechanowie

miejsce na  Twoją  reklamę
moduł 156 x 146
cała strona – 200 zł

moduł 156 x 72
1/2 strony – 100 zł

moduł 
77 x 146 
1/2 strony 
– 100 zł

moduł 
77 x 72 
1/4 strony 
– 50 zł
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