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STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO - koncert

15 czerwca, godz. 17, cena biletu 25 zł

Legendarna grupa wciąż przemierza koncertowe szlaki - po trzech latach nieobecności zawita do 
Ostrołęki. Zespół niezmiennie złożony jest z wyśmienitych muzyków towarzyszących 
założycielowi i liderowi SDM, Krzysztofowi Myszkowskiemu, śpiewającemu swoje kultowe 
piosenki - od najstarszych (np. Blues o czwartej nad ranem, Jak, Komunia, Bieszczadzkie Anioły) po 
najnowsze, które dopiero ukażą się na nowej płycie zespołu (Topielica czy Ogień zapłonie w nas).
Soczyste i aromatyczne brzmienie formacji zapewnia niebanalny zestaw instrumentów 
wykorzystywanych podczas recitali. Uwagę słuchaczy na przeszło dwie godziny przykuć powinny: 
gitary 6- i 12-strunowe, dobro, instrumenty klawiszowe, cajon, kontrabas i niepowtarzalne 
brzmienie harmonijki ustnej.
Zespół wystąpi w składzie: 
Krzysztof Myszkowski - śpiew, gitara, harmonijka ustna 
Bolo Pietraszkiewicz - gitary, instrumenty klawiszowe, cajon
Roman Ziobro - kontrabas, gitara basowa.

Bolo Pietraszkiewicz

Roman Ziobro

Krzysztof Myszkowski



2 VI (niedziela)

MAYDAY 2
autokar teatralny

Ciąg dalszy przygód najbardziej znanego taksówka-
rza z Londynu, czyli Johna Smitha, który od lat nie-
mal bezkolizyjnie lawiruje między dwiema kocha-
jącymi go żonami, sumiennie rozpisując w małym 
notesie plan podwójnego życia. Czym jednak jest 
jeden notes wobec potęgi Internetu?... 
W reżyserowanej przez Krystynę Jandę sztuce Raya 
Cooneya grają m.in. Maria Seweryn, Monika 
Fronczek, Rafał Rutkowski, Artur Barciś. Wszyst-
kiemu towarzyszy muzyka zespołu Boney M. i sty-
listyka lat 80. 
Wyjazd do OCH-TEATRU 2 czerwca o godz. 14 
(początek spektaklu godz. 17). Koszt 100 zł. Następny  
wyjazd do teatru dopiero po wakacjach.

5 VI (środa)

PRZEZ RÓŻOWE OKULARY
spotkania z muzyką

Jak powiedziała Wisława Szymborska „poetę pozna-
je się między innymi po tym, że nawet o szarzyźnie 
pisze kolorowo”. W koncercie dla najmłodszej publi-
czności popatrzymy oczami poetów, niczym przez 
różowe okulary, aby przekonać się, jaki jest zabawny, 
ciekawy i wspaniały świat. Wykonawcy: Cezary 
Nowak - aktor, Agnieszka Karwowska/Mariusz 
Moćko - flet, Marta Guzik - fortepian.
sala widowiskowa OCK, godz. 13.15, bilet 5 zł

6 VI (czwartek)

8. FESTIWAL SZTUKI 3M: CIAŁO
Materiał, Medium, Metafora

Do wzięcia udziału w projekcie Leszek Sokoll, 
pomysłodawca i kurator artystyczny festiwalu, 
zaprosił: Annę Drońską, Annę Przybysz, Jarosława 
Baucia, Katarzynę Kozyrę, Wacława Wantucha, 
Marcina Mikołajczyka, Artura Żmijewskiego. 
Tegoroczna edycja bogata będzie w różnorodne 
wydarzenia artystyczne: 
6 czerwca wernisaż wiodącej wystawy „Ciało”, na 
której zobaczymy m.in. malarstwo Jarosława Baucia 
i Marcina Mikołajczaka, fotografie – Wacława 
Wantucha i Anny Przybysz oraz dzieła wideo 

Spośród czerwcowych propozycji 
Ostrołęckiego Centrum Kultury, szczególną 

uwagę Państwa chciałbym zwrócić 
na dwie z nich.

Pierwsza,  to kolejna edycja 
Festiwalu Sztuki 3M. 

Tym razem artyści biorący w nim udział 
tematem swoich prac uczynili ciało.  

O tym, jak różnorodne może być podejście 
do tematu przewodniego, będzie można 

przekonać się podczas wystaw i happeningów 
w Galerii Ostrołęka.

58. Finał Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego to bardzo ważne wydarzenie 

w naszym kalendarzu imprez. 
Po raz kolejny do Ostrołęki przyjadą najlepsi 

polscy recytatorzy, by poprzez interpretacje 
znakomitych tekstów literackich walczyć 

o laur zwycięzcy. 
Zachęcam do odwiedzenia „Oczka”, 

gdzie będzie można przekonać się, że obcowanie 
z literaturą w dobrym wykonaniu może być 

naprawdę interesującym 
przeżyciem artystycznym.

Przed nami letni wypoczynek, z tego też powodu 
już w tym numerze „Bywalca” prezentujemy 
Państwu część wakacyjnej oferty. Wszystkie 

nasze propozycje na lato znajdą się na 
plakatach, ulotkach i stronach internetowych. 

Życzę wszystkim wspaniałych, 
pogodnych wakacji!

Bogdan Piątkowski
Dyrektor 

Ostrołęckiego Centrum Kultury
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AUTOKAR TEATRALNY
SPONSORUJĄ



7 VI (piątek)

FESTIWAL 

PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
Jak co roku do festiwalu zapraszamy ostrołęckie 
przedszkolaki. W amfiteatrze zaśpiewają solo, 
w duetach i zespołowo. Nagrody dla przedszkoli 
ufundowało Ostrołęckie Centrum Kultury.
scena przy Kupcu, godz. 10

8 VI (piątek)

SKARB KAPITANA HAKA
spektakl teatralny 

Od autora: Spektakl powstał z myślą o tych młodych 
Polakach, którym do przeżywania przygód pozostają 
często jedynie gry komputerowe i filmy. Dzieci w spo-
sób naturalny utożsamiają się z bohaterami tego 
rodzaju produkcji wzorując często naganne postawy: 
wyrafinowane postępowanie, agresję, bezwzględ-
ność działań, dążenie do bogactwa za wszelką cenę.
Spektakl „Skarb Kapitana Haka” jest alternatywą 
dla młodych widzów, którzy znajdą tutaj przygodę, 
zwroty w akcji, wartkie, dowcipne dialogi oraz pozy-
tywne postawy ludzkie, elementy patriotyczne i boha-
terów rodem z Polski. 
Reżyseria: Anna i Włodzimierz Wdowiak

www.ock-ostroleka.pl

Katarzyny Kozyry i Artura Żmijewskiego (artysty 
multimedialnego, od 2007r. redaktora artystycznego 
„Krytyki Politycznej”).
- 13 czerwca, godz. 17 – pokaz tatuażu warszawskiej 
pracowni tatuażu „Tusz za rogiem” prowadzonej 
przez Grzegorza Jarzynowskiego (malarza) 
i Szymona Małeckiego (filozofa). Podczas pokazu 
możliwe będzie również odpłatne zrobienie tatuażu 
osobom zainteresowanym,
- 17czerwca, godz. 18 – pokaz i warsztaty QIGONG 
– ćwiczeń zdrowotnych wywodzących się ze staro-
żytnych Chin, prowadzone przez Tadeusza 
Jaśkowiaka. W programie m.in. wspólne obejrzenie 
filmu, w którym mistrz Howard Choy pokazuje 
QIGONG, TAI CHI oraz techniki FAJIN oraz 
wspólne wykonywanie ćwiczeń,
- 27 czerwca, godz. 18 – projekcja filmu biograficz-
nego w reż. Matthew Awers „Marina Abramowić: 
artystka obecna”. Spotkanie z krytykiem filmowym, 
Karolem Szafrańcem poprzedzi projekcję.
Festiwal Sztuki realizowany jest wspólnie 
z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki.
Na wszystkie wydarzenia festiwalowe wstęp wolny.
Galeria Ostrołęka, godz. 19, wstęp wolny
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informacja: tel. 29 7664589 lub 29 7664591 w godz. 8.00 -16.00

5

Występują aktorzy: Barbara Korczarowska, Anna 
Wdowiak, Eugeniusz Korczarowski, Włodzimierz 
Wdowiak, Piotr Korczarowski /Maciej Wdowiak.
Spektakl teatralny w dwóch aktach (z przerwą) dla 
dzieci od 5 do 12 lat; bilet: 5 zł dziecko, 10 zł dorosły 
sala widowiskowa OCK, godz. 12, 

Akcja  finansowana ze środków Samorządu Miasta, 
 pod patronatem Rady Miasta i Prezydenta Miasta Ostrołęki

12 VI (środa)

STUDIO PIOSENKI MA GŁOS
koncert

Koncert podsumowujący rok pracy młodych woka-
listów Studia Piosenki. Zaprezentują piosenki 
z repertuaru Edyty Bartosiewicz, Kasi Kowalskiej 
i zespołu Wilki. Kierownikiem Studia Piosenki 
i szkoleniowcem młodzieży śpiewającej jest Tadeusz 
Kowalewski.
Klub Oczko, godz. 19, wstęp wolny

15 IV (sobota)

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
koncert w Nastrojach

Po trzyletniej nieobecności znowu SDM koncertuje 
w Ostrołęce. Wystąpią w składzie: 
Krzysztof Myszkowski - śpiew, gitara, harm. ustna, 
Bolo Pietraszkiewicz - gitary, instr. klawisz., cajon, 
Roman Ziobro - kontrabas, gitara basowa.
sala widowiskowa OCK, godz. 17, bilet 25 zł

Akcja finansowana z Budżetu Miasta 
i pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki

20 - 22 VI (czwartek/piątek/sobota)

58. OGÓLNOPOLSKI

KONKURS RECYTATORSKI - FINAŁ
Po raz kolejny będziemy gościć w Ostrołęce najlep-
szych z najlepszych - recytatorów z całego kraju. 
Zapraszamy na koncerty finałowe, które poprowadzi 
Jan Zdziarski. 
20 VI godz. 14.15 - inauguracja i I koncert konkurs.
 godz. 19.00 - II koncert konkursowy 
21 VI godz. 13.30 - III koncert konkursowy
 godz. 17.45 - IV koncert
22 VI godz. 12.00 - Koncert Galowy
Szczegóły na afiszach i w internecie.  
Sponsorzy:  Narodowe Centrum Kultury,  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Prezydent Miasta Ostrołęki, Towarzystwo Przyjaciół 
Ostrołęki, Zakłady Mięsne PEKPOL S.A, Wójt 
Gminy Kadzidło. Tradycyjnie wręczona zostanie 

Nagroda im. Pawła Opęchowskiego dla najmłod-
szego instruktora, którego recytator dostał się do 
finału OKR. Jest to statuetka bursztynu w szkle wg 
projektu Zenona Kowalczyka wykonana przez 
Firmę Lus-ar. 
Klub Oczko, godz. 19, wstęp wolny

23 VI (niedziela)

TRZY W JEDNYM... 
koncert ZPiT KURPIE

Zespół Pieśni i Tańca KURPIE, podsumowując 
kolejny rok swojej działalności i witając początek 
lata, dedykuje swój koncert wszystkim Tatusiom. 
Zaprezentują się wszystkie grupy w tańcach regionu 
kurpiowskiego i łowickiego, w tańcach narodowych 
i w scenkach tanecznych. Kierownik artystyczny: 
Jacek Wójcik; kierownik muzyczny: Witold 
Krukowski; nauka wokalu: Małgorzata Krawczak.
sala widowiskowa OCK, godz. 12, wstęp wolny 

25 VI (wtorek)

ZIELONO MI...  koncert
Piosenki Agnieszki Osieckiej zaśpiewają: Anna 
Godlewska, Olga Malinowska, Aleksandra 
Mieszała, Agata Miłoszewska. Wokalistkom 
towarzyszyć będzie zespół w składzie: Mateusz 
Sasin – perkusja, Ignacy Miroński – gitara, Maciej 
Cechowski – gitara basowa, Tomasz Piersa – 
saksofon, Tadeusz Kowalewski – pianino.
Klub Oczko, godz. 19, wstęp wolny

DLA RODZINYGODZINY
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 TAJEMNICA 
ZIELONEGO KRÓLESTWA 3D

4 - 7, 11 - 13 VI godz. 16  
8, 9 godz. 14 i 16   14, 16 VI godz. 14

Prod. USA 2013, animacja/przygodowy, 102 min.
Reżyseria: Chris Wedge.  
Film oparty na powieści dla dzieci i młodzieży „The 
Leaf Men and the Brave Good Bugs” autorstwa 
Williama Joyce'a. Animacja opowiada o ukrytej 
głęboko w lesie krainie, gdzie toczy się bitwa pomię-
dzy siłami dobra i zła. Pewna nastolatka zostaje tam 
w magiczny sposób przeniesiona. Z grupą przyjaciół 
musi stawić czoła wrogim siłom, które chcą pozbawić 
władzy Matkę Naturę, królową tej krainy. 

WIELKI GATSBY
7 - 9, 11 - 13 VI godz. 20   

14, 16, 18 - 20 VI godz. 17.45 
Prod. USA 2013, romans, 143 min. Reżyseria: Baz 
Luhrmann. Obsada: Leonardo DiCaprio, Carey 
Mulligan, Joel Edgerton, Tobey Maguire.
Akcja filmu rozegra się w latach 20. ubiegłego 
stulecia. Jay Gatsby kocha się w pięknej i zepsutej 
Daisy Buchanan, która porzuciła go dla bogatszego. 
Lecz teraz Gatsby jest bajecznie bogaty i gotów 
zaryzykować wszystko, by ją odzyskać.  

TEDI I POSZUKIWACZE 
ZAGINIONEGO MIASTA 3D 

1, 2 VI godz. 14 i 16    3, 5-7 VI godz. 9 i 11
14, 16, 18 - 21, 25 - 27 godz. 16   

22, 23 VI godz. 14 i 16 
Prod.  Hiszpania 2012, animacja/przygodowy, 90’. 
Reżyseria: Enrique Gato. Bohaterem filmu jest Tad, 
robotnik z budowy w Chicago, który marzy by stać się 
archeologiem. Jego marzenie się spełnia, kiedy 
pomyłkowo zostaje wzięty za sławnego odkrywcę. 

PRZELOTNI KOCHANKOWIE
1, 2, 4 - 6 VI godz. 17.45 

Prod. Hiszpania 2013, komedia, 90’, od 15 lat. 
Reżyseria Pedro Almodóvar. Obsada: Penelope 
Cruz, Antonio Banderas, Paz Vega, Blanca Suarez.  
Akcja filmu rozgrywa się na pokładzie lotu pasażers-
kiego z Madrytu do Meksyku. Z powodu technicznej 
usterki bezpieczeństwo pasażerów znajdujących się 
na pokładzie zostaje zagrożone. Doświadczeni piloci 
robią wszystko, by znaleźć rozwiązanie tej trudnej 
sytuacji. 

DRUGIE OBLICZE
1, 2, 4 - 6 VI godz. 19.30 

Prod. USA 2012, dramat/kryminał, 140’, od 15 lat.
Reżyseria: Derek Cianfrance. Obsada: Ryan 
Gosling, Eva Mendes, Ben Mendelsohn, Bradley 
Cooper, Ray Liotta, Bruce Greenwood. 
Motocyklowy kaskader Luke ze swoją dziewczyną 
spodziewają się dziecka. Po jego narodzinach poja-
wiają się problemy, w wyniku których Luke musi 
podjąć dodatkową pracę. Zaczyna napadać na banki. 
Pomiędzy policją i złodziejem rozpoczyna się nie-
bezpieczny wyścig.
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MIŁOŚĆ
7 - 9,  11 - 13 VI godz. 18

Prod. Polska 2012, dramat obyczajowy, 106 min. 
Reżyseria: Sławomir Fabicki. Obsada: Marcin 
Dorocińska, Julia Kijowska, Adam Woronowicz, 
Agata Kulesza, Marian Dziędziel i inni.
Maria i Tomek mają po trzydzieści kilka lat. Są 
małżeństwem z dziesięcioletnim stażem. Oboje 
spełniają się w pracy. Wspólnie urządzają 
mieszkanie, spodziewają się dziecka. Wydaje się, że 
nic nie jest w stanie zburzyć ich spokojnego życia. 
Jednak pewnego dnia wydarza się coś, co wystawi 
ich miłość na próbę. 

HIPNOTYZER
14 - 16, 18 - 20 VI godz. 20.15 

Prod. Szwecja 2012, kryminał/thriller, 122 min.
Reżyseria: Lasse Hallstrom. Obsada: Tobias 
Ziliacus, Mikael Persbrandt.
Bohaterem filmu jest detektyw Joona Linna, 
badający sprawę potrójnego morderstwa. Jedynym 
ocalałym jest chłopiec, zbyt przerażony by zeznawać.

THOR RATUJE PRZYJACIÓŁ
28 VI godz. 16   30 V godz. 14 i 16 do 4 VII 

Prod. Islandia 2011, animacja, 85 min., b/o
Reżyser: Oskar Jonasson. Obsada: Mary Murray, 
Justin Gregg, Paul Tylak, Nicola Coughlan. 
Młody kowal Thor wiedzie wraz ze swoja samotną 
matką, szczęśliwe życie w małej, spokojniej wiosce. 
Legenda głosi, że jest on synem Odyna - króla bogów.

DZIEWCZYNA Z SZAFY *
21, 22 VI godz. 17.45  

23, 25 - 27 VI godz. 18 grany do 4 VII 
Prod. Polska 2013,  komediodramat/romans, 90 min. 
Reżyseria: Bodo Kox. Obsada: Wojciech Mecwal-
dowski, Piotr Głowacki, Olga Bołądź, Magdalena 
Popławska, Teresa Sawicka. 

Opowieść o niebanalnej przyjaźni trójki samotni-
ków: internetowego podrywacza, jego zamkniętego 
w sobie, chorego brata i nieufnej wobec otoczenia 
młodej Magdy. Gdy wezwany na spotkanie bizneso-
we Jacek poprosi pewnego dnia skrytą sąsiadkę 
o opiekę nad bratem, nie podejrzewa nawet, że to 
nieoczekiwane spotkanie da początek głębokiej więzi 
dwojga zagubionych ludzi. 

NOC OCZYSZCZENIA
21, 22 VI godz. 19.30 i 21 

23, 25 - 27 VI godz. 20
Prod. USA 2013, thriller s-f, 85’. Reżyseria: James 
DeMonaco. Obsada: Ethan Hawke, Lena Headey. 
Niedaleka przyszłość. Nowy ustrój polityczny stara 
się kontrolować epidemię przemocy i przestępczości 
poprzez wprowadzenie ścisłego stanu wojennego. 
Najnowszym pomysłem na pokonanie agresji wśród 
społeczeństwa jest eksperyment zwany "czystką", 
który gwarantuje obywatelom, że trzy razy do roku 
przez 12 godzin morderstwo staje się legalne.



KAC VEGAS 3 
28 i 30 VI godz. 18 grany do 4 VII  

Prod. USA 2013, komedia, 100 min. Reżyseria: Todd 
Phillips. Obsada: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach 
Galifianakis, Ken Jeong. 
Paczka "najlepszych kumpli na całym świecie" 
dokona kolejnego imprezowego zniszczenia... już po 
raz trzeci. Tym razem nie ma ślubu ani wieczoru 
kawalerskiego. Co więc może pójść nie tak? 

ILUZJA *
28 i 30 VI godz. 20 grany do 11 VII  

Prod. USA 2013, thriller, 100 min. Reżyseria: Louis 
Leterrier. Obsada: Jesse Eisenberg, Morgan 
Freeman,  Woody Harrelson, Michael Caine 
Film opowiada o jednostce FBI ścigających grupę 
najlepszych na świecie iluzjonistów, którzy podczas 
swoich występów napadają na banki a skradzione 
pieniądze rozdają widowni. 
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zaprasza 3 VI o godz. 19 (wstęp wolny)

na film Pięć dni wojny
w reżyserii Renny Harlina

Dramat wojenny osadzony w czasie wojny Rosji 
z Gruzją. Akcja skupia się na amerykańskim 
dziennikarzu, jego kamerzyście i mieszkańcu Gruzji.

L I P I E C

Galeria Ostrołęka, pl. Bema 14, tel. 29 7643954 
 zapisy od 18 VI (turnus - 50 zł)

1-5 VII  godz. 10-12, dzieci 8-12 lat, rysunek i malarstwo
8-12 VII  godz. 10-12, dzieci 7-11 lat, malarstwo na szkle i grafika 
15-19 VII godz. 10-12, młodzież 12-15 lat, malarstwo na jedwabiu 
15-19 VII godz. 10-12, dzieci 7-10 lat, zaj. foto. - luksografia 

Pracownia plastyczna OCK, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel. 29 7664589, zapisy od 18 VI (turnus - 50 zł)

1-5 VII  godz. 10-12, dzieci 6-9 lat, zajęcia ogólnoplastyczne
8-12 VII  godz. 10-12, dzieci 5-12 lat, zaj. ogóln., batik, ceramika, 
15-19 VII godz. 10-12, dzieci 5-12 lat, zaj. ogóln., batik, ceramika, 
29 VII - 2 VIII godz.10-12, dzieci 5-12 lat, zajęcia ogólnoplast., 

Kultownia w Wojciechowicach - I AWP 40, tel. 29 6438734 
zajęcia bezpłatne

9-11 VII  “Małe wędrowanie - nieMałe odkrywanie” 
         - zajęcia w terenie dla dzieci w wieku  5-7 lat - zapisy do 1 VII
22-26 VII “Cooltura w ruchu”- zajęcia ruchowo-sportowe 
 dla wszystkich - zapisy do 15 VII

Klub Oczko, ul. W. Sikorskiego 6, tel. 29 7642171
Wakacyjne warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży 
 - zapisy od 18 VI, tel. 29 7642171 - szczegóły wkrótce

Kino Jantar, tel. 29 7642163
- poranki filmowe dla dzieci - w środy i czwartki o godz. 10
- wakacyjny maraton filmowy

t e a t r
7 VII  godz. 16, scena DH Kupiec - „Sznurkowe skrzaty” 
 w wykonaniu Teatru Wielkie Koło z Będzina

m u z y k a 
11 VII    Art-Czwartek 
 godz. 19 - koncert „pod wierzbą” na Placu Bema 
15-17 VII bezpłatne warsztaty instrumentalne z udziałem  
 Krzysztofa Ścierańskiego (bas), Macieja Ostromeckiego 
 (perkusja), Mirosława Carlosa Kaczmarczyka (gitara) 
 - zapisy w OCK 29 7664591, ilość miejsc ograniczona
 17 VII godz. 19, na scenie przy Kupcu odbędzie się  
 powarsztatowy koncert z udziałem Mistrzów
25 VII   Art-Czwartek 
 godz. 19 - koncert „pod wierzbą” na Placu Bema 

pełna informacja o wakacjach w OCK 
na plakatach 

oraz na stronie OCK: www.ock-ostroleka.pl

wakacjowo: 

zapraszamy

Repertuar



Q
INQBATOR RUCHU vol. 2 gościł w tym roku: Krakowski Teatr Tańca, który ze 
względu na deszcz nie mógł wystąpić, Warszawski Teatr Tańca, Teatr Gry 
i Ludzie, Polski Teatr Tańca, Teatr Formy, Teatr Mimo, Teatr Akt, 
Teatr Chorea, Teatr Biuro Podróży, Teatr OSA. Nad całością czuwała 
Magdalena Chabros z MCKiSz. w Warszawie. Tegoroczny Inqbator 
wzbogacił się o kilka nowości: Poligon teatralny z Teatrem Biuro Podróży - 
warsztaty z naszą młodzieżą, Street jam/performance z Cats Claw Crew, gra 
miejska MASKA. Teatr AKT wciągnął widzów do zabawy poprzez konkurs z 
nagro-dami na strój (spektakl In blue). MZK udostępnił Festiwalowi miejsce 
na reklamę w pięciu autobusach miejskich i na przystankach. Ogłoszono 
kolejny konkurs fotograficzny i odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 
z 2012 r. Ukazały się trzy numery “Ulicznicy” - gazetki festiwalowej. 
Nie zawiodła publiczność. Tylko pogoda się nie spisała...
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5 V najmłodsi widzowie mogli obejrzeć przedstawienie 
teatralne pt. „Miś Uszatek” w wykonaniu aktorów 
warszawskich.

od 7 V do 10 VI na skwerze pl. Bema czynna jest wystawa 
plenerowa przygotowana przez Hungarofest Nonprofit Ltd. 
przy profesjonalnej współpracy z Węgierskim Domem 
Fotografii i pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości 
i Administracji Publicznej zatytułowana „Budapeszt światłem 
malowany”.

9, 10 V przywędrowało do Ostrołęki interaktywne miasteczko - 
Planeta Energii. Wszystko to za sprawą dzieciaków z Kultowni 
OCK i Bogumiły Mrozek-Ponichtery. Dzieci przecięły wstęgę 
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i uroczyście otworzyły interaktywne centrum. Następnie zaś-
piewały piosenkę, którą przygotowały w ramach konkursu. 
Z edukacyjnej atrakcji w Ostrołęce skorzystało prawie 2,5 tys. 
dzieci i 700 dorosłych! To rekordowa liczba gości w tego-
rocznej podróży miasteczka. Czekamy jeszcze na wyniki 
konkursu "Sztafeta 10 miast". Czy Ostrołęka "wykręciła" 
najwięcej energii i czy to właśnie do Kultowni OCK powędruje 
nagroda w postaci multimedialnej tablicy z akcesoriami?
Wyniki już w czerwcu.  Konkurs zorganizowała Grupa Energa. 

9 V wernisaż wystawy grafik Waldemara Szysza odbył się bez 
autora. Waldemar Szysz zmarł w Lublinie 6 maja br. 

10 V w Klubie Oczko odbyło się slajdowisko z Ernestem Neno 
Jóźwikiem z wyprawy do Afryki pn. WAGADUGU 2012. 

zdj. Robert Causari 



Nagrodę publiczności  ufundowaną przez OCK otrzymała 
Ewelina Drężek. Nagrodę Czytelników „Tygodnika Ostrołęc-
kiego” otrzymała Aleksandra Cichowska, zaś Nagrodę 
Słuchaczy Radia OKO, Katarzyna Nurczyk. Laureatkom 
gratulujemy. Miłą niespodzianką był występ Renaty Przemyk, 
której towarzyszył zespół pod kierunkiem Tadeusza 
Kowalewskiego, pomysłodawcy festiwalu, muzyka i aranżera. 
W tej formie X Ostrołęcki Festiwal Piosenki Talent był ostatni. 
Za rok zmierzą się ze sobą dotychczasowe Talenty i walczyć 
będą o tytuł Talentu Talentów.
16 V w Galerii Ostrołęka otwarto wystawę plakatu Zenona 
Kowalczyka podsumowującą 30-lecie jego pracy twórczej. 

18 V w Nastrojach koncertował Łukasz Zagrobelny z zespołem. 
Z tej okazji skorzystały fanki artysty i zorganizowały zlot.

19 V w sali OCK odbyły się 16. Ostrołęckie Spotkania Chóral-
ne. Wystąpiły: Chór Dziewczęcy ARS LONGA ZS nr 5 im. Unii 
Europejskiej w Ostrołęce, Chór parafialny z Dylewa, Chór ZS 
Nr 3 w Ostrołęce, Chór PSM II st. im. Zygmunta Noskowskiego 
w Ostrołęce, Chór CANTIAMO PSM I st. im. Z. Noskowskiego 
w Ostrołęce, Chór Kolegiaty Myszynieckiej SANCTA 
TRINITAS, Chór Dziewczęcy Gimnazjum im. J. Piłsudskiego 
w Rzekuniu, Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostro-
łęce oraz Ostrołęcki Chór Kameralny. Na zakończenie chóry 
pod dyr. Bożeny Harasimowicz-Pęzy wykonały wspólnie 
Hymn III Tysiąclecia Mirosława Gałęskiego.
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Z podróżnikiem spotkali się miłośnicy podróży i przygód. 
Współorganizatorem spotkania było Radio OKO.
12 V z okazji inauguracji Dni Ostrołęki w OCK odbył się 
koncert zatytułowany „Piękna nasza Polska cała...”, w którym 
wystąpił ZTL „Ostrołęka” i goście - Ludowy Zespół Artystyczny 
im. Z. Solarzowej PROMNI ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie.

16 V jury pod przewodnictwem wokalistki i kompozytorkii,  
Renaty Przemyk z finałowej dziesiątki wyłoniło Talent 2013. 
Została nim Joanna Salamucha. Nagrodę ufundowała 
Apteka Albiny Żebrowskiej i Ostrołęckie Centrum Kultury. 




