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Mocne kino w Heliosie i spotkanie z kryminałem
KINO || To będzie wyjątkowy tydzień w kinie pełen naprawdę mocnych emocji. Na początek jeden z najlepszych kryminałów sensacyjnych
ostatnich lat, czyli maraton z „Sicario”. Potem będzie jeszcze tylko bardziej strasznie. Dzięki „Pierwszej nocy oczyszczenia”.
MARATON Z SICARIO

„SICARIO 2: SOLDADO”

Już 20 lipca Nocne Maratony Filmowe zapraszają na
wieczór z mocnym kinem
akcji. Na początek jeden
z najlepszych kryminałów
sensacyjnych ostatnich lat,
czyli maraton z „Sicario”. Jak
szybko się przekonamy, jedynym sposobem na walkę
z bezwzględnym bossem kartelu narkotykowego będzie
pozbycie się moralnych oporów i działanie daleko poza
granicami prawa. Premierowo w Heliosie zobaczymy też
„Sicario 2: Soldado”, w którym brutalny świat narkotyków i handlu bronią, staje
się jeszcze bardziej mroczny
i bezwzględny.
Kartele narkotykowe, płatni zabójcy i akcja trzymająca
w napięciu. Jeśli szukaliście
takiego kina, czeka na was
już 20 lipca w Heliosie. Start
o godz. 20.30.

Sequel „Sicario” jednego
z najlepszych i najbardziej
wstrząsających thrillerów
roku 2016. Tym razem fabuła skupi się na najbardziej tajemniczej postaci opowieści,
a na pierwszym planie błyszczeć będzie niezastąpiony
Benicio del Toro.
Matt i Alejandro powracają
na pogranicze amerykańsko-meksykańskie, by dopaść
Carlosa Reyesa, narkotykowego barona, który trudni
się także przemytem broni
dla terrorystów.
To co miało być prostą misją, wkrótce przeradza się
w prawdziwą wojnę. Okazuje
się bowiem, że Pentagon wy-

PIERWSZA NOC
OCZYSZCZENIA
Za każdą tradycją kryje się
rewolucja. Kolejny Dzień
Niepodległości będzie świadkiem corocznego 12-godzinnego bezprawia. Skąd pomysł? Aby zmniejszyć roczne
współczynniki przestępczości,
organizacja New Founders of
America (NFFA) testuje so-

cjologiczną teorię, kierując w ciągu jednej nocy - agresję
na określoną zamknięta społeczność. Ale kiedy przemoc
spotyka się z agresją zmarginalizowanych, patologia rozprzestrzenia się z przedmieść
na cały kraj.
W kinie teraz ponownie będzie okazja do dyskusji, czy
jedna noc pełna morderstw

rzeczywiście sprawdziłaby się
w prawdziwym życiu. James
DeMonaco stworzył czwarty
już ﬁlm serii, czyli „Pierwszą
noc oczyszczenia”. Opowiada
o tym, kto wpadł na pomysł
legalnego mordowania raz
w roku. Jednak specjaliści
mają już na ten temat zdanie:
- Twórcy tego ﬁlmu bazują
na szkodliwym micie kathar-

dał zgodę na użycie oddziałów
specjalnych i ciężkiego uzbrojenia do bezwzględnej walki
z sojusznikiem terrorystów.
Matt i Alejandro wiedzą, że te
metody na pograniczu zamiast
przynieść upragniony skutek,
mogą wywołać. Alejdnaro podejmuje się samotnej misji po
drugiej stronie granicy, która każe mu się cofnąć w głąb
mrocznej przeszłości, o której
tak pragnął zapomnieć.
Helios
2 bilety

Mamy bilety dla czytelników. Szczegóły 23 lipca na
naszym Facebooku.
KATARZYNA JANKÓW-MAZURKIEWICZ
k.jankow@naszolsztyniak.pl

sis przez agresję, który obalono już dawno temu - mówi
w wywiadzie jeden z psychologów. Wydaje się jednak, że
twórcy nie mają problemów
z popularnością tego dzieła.
Na ekrany wchodzi właśnie
już czwarta odsłona opowieści o morderczej nocy.
Helios
2 bilety

Czas na wakacyjne spotkania z Kopernikiem
Rodzinnie || Wakacyjne Czwartki z Mikołajem Kopernikiem to cykl imprez dla całych rodzin, które cieszą się ogromną popularnością.
Na zamku czeka moc atrakcji, których głównym bohaterem jest oczywiście Kopernik. Warto tam zajrzeć. W czwartek oczywiście.
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mpreza ma charakter rodzinnych spotkań z życiem i działalnością wielkiego astronoma. Jej celem jest przybliżenie
najwybitniejszego mieszkańca
olsztyńskiego zamku – Mikołaja Kopernika, który w latach
1516 - 1521 pełnił tu funkcję
administratora dóbr wspólnych kapituły. Impreza to
cykl spotkań, które odbędą
się 19 i 26 lipca oraz 2 sierpnia. W tych dniach, dla swoich
gości Muzeum Warmii i Mazur
przygotowało specjalne atrakcje. Jedną z nich jest zwiedzanie zamku z Mikołajem Ko-

pernikiem, w którego postać
wciela się olsztyński aktor
Marian Czarkowski. W programie czwartków przewidziano: konkursy, pokazy walk
rycerskich oraz przedstawienia
teatralne, przygotowane przez
Teatr Form Niezależnych Korzunowicz. Tutaj muzealnicy
zadbali o atrakcje, dzięki którym maluchy chętnie zgłębiają wiadomości o słynnym
astronomie i uczą się historii
swojego miasta.
A oto kolejne wydarzenia,
które sprawią, że w te dni wasze
pociechy nie będą się nudzić.

Program - 19 lipca, godz.
10 - 14
Kopernik – naukowiec.
Zaczarowany świat chemii,
magia niewidzialnej energii, przedstawienie teatralne, warsztaty, strzelnica,
przymierzalnia strojów.
Program - 26 lipca, godz.
10 – 14
Portret z konwalią - kolorowy świat sztuki,
przedstawienie teatralne,
warsztaty, strzelnica, przymierzalnia strojów.
Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

