
wrzesień 2013



LAO CHE - koncert

21 września, godz. 17, cena biletu 25 zł

Lao Che – polski crossoverowy zespół muzyczny założony przez byłych członków zespołu Koli w 1999 r. 
w Płocku. Nazwa zespołu pochodzi od Lao Che ("Starego Che"), jednej z drugoplanowych postaci filmu 
“Indiana Jones i Świątynia Zagłady”.
Swój debiutancki album zatytułowany Gusła, zespół wydał w styczniu 2002 roku.
 Druga płyta Lao Che pod tytułem Powstanie Warszawskie została wydana w marcu 2005 roku. 
Po wydaniu tego albumu zespół stał się znany. W lipcu tego samego roku, na zamówienie Muzeum Powstania 
Warszawskiego, nagrany został singel Czerniaków. W 2005 roku, również na fali sukcesu Powstania 
Warszawskiego, grupa wystąpiła na Przystanku Woodstock.
W 2006 roku zespół ponownie wystąpił na Przystanku Woodstock, gdzie otrzymał nagrodę Złotego Bączka, 
przyznawanego przez publiczność oraz na 27. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. 
 Trzecia płyta zespołu zatytułowana Gospel, ukazała się 22 lutego 2008 roku. 
W 2008 roku Lao Che po raz trzeci wystąpiło na Przystanku Woodstock, zapis z tego występu pojawił się 
29 listopada na DVD.
 Czwarta płyta zespołu, Prąd stały/Prąd zmienny została wydana 1 marca 2010. Promował ją utwór 
“Czas”. W marcu 2010 zespół pojechał w trasę koncertową Prąd Stały/Prąd Zmienny Tour. W 2010 roku zespół 
po raz czwarty wystąpił na Przystanku Woodstock. W pierwszej połowie marca 2011 r. grupa wraz z zespołem 
“Czesław Śpiewa” wzięła udział w trasie Lao Czesław Tour.
 30 lipca 2012 podczas uroczystości, związanych z 68. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego, 
w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego, 7 członków zespołu (Rafał Borycki, Mariusz Denst, 
Hubert Dobaczewski, Maciej Dzierżanowski, Michał Jastrzębski, Jakub Pokorski, Filip Różański) zostało 
przez prezydenta Bronisława Komorowskiego udekorowanych Srebrnymi Krzyżami Zasługi za działalność na 
rzecz popularyzacji i upamiętniania Powstania Warszawskiego. 
Piąta płyta - Soundtrack została wydana 19 października 2012 r. Single promujące płytę to utwory 
pt. "Zombie" i "Dym". 

W Ostrołęce LAO CHE zagra w swoim stałym składzie, który tworzą:
Mariusz "Denat" Denst – sampler, animacja 
Hubert "Spięty" Dobaczewski – śpiew, gitara rytmiczna 
Michał "Dimon" Jastrzębski – perkusja 
Filip "Wieża" Różański – instrumenty klawiszowe 
Rafał "Żubr" Borycki – gitara basowa 
Maciek "Trocki" Dzierżanowski – instrumenty perkusyjne
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   W październiku rozpoczynamy zajęcia 
w Ostrołęckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Ostrołęckie Centrum Kultury przygotowało dla 
najstarszych mieszkańców naszego miasta wiele 
interesujących propozycji. Oto list Prezydenta 
Miasta Ostrołęki - patrona tej inicjatywy.

Szanowni Państwo!

  Mądra jesień życia to piękny okres 
w życiu człowieka. Dojrzałość, życiowe 
doświadczenie, życzliwość i pogodny dystans 
do świata i jego zjawisk to cechy seniorów, 
które niezwykle wzbogacają każdą ludzką 
społeczność. Serdeczność i miłość do dzieci 
i wnuków, służenie radą i osobistym doświad-
czeniem, ale też bezinteresowna służba innym 
ludziom w organizacjach charytatywnych 
czy kulturalnych to dary, których niczym nie 
da się zastąpić. 
Ale prócz tego pięknego „nastawienia na 
bycie dla innych”, wiek dojrzały może być 
także czasem pięknego osobistego rozwoju, 
realizowania pomysłów i pasji, na które 
niejednokrotnie wcześniej brakowało wolnych 
chwil. 
Zajęcia i wykłady, na które zapraszamy 
w ramach programu Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, będą doskonałą okazją do owocnych 
spotkań międzyludzkich, wymiany ciekawych 
doświadczeń i pogłębienia twórczego rozwoju 
własnej osobowości. 

Drodzy Seniorzy! 
Zapisujcie się na zajęcia, przychodźcie sami, 
zachęcajcie przyjaciół i znajomych, zwłaszcza 
tych, którzy doświadczają samotności czy 
niezrozumienia. 
Będziecie razem poznawać nowe sprawy 
i dzielić się doświadczeniami, przeżyjecie 
radość ze wspólnego przebywania. 

Pozdrawiam serdecznie 
Janusz Kotowski 

Prezydent Ostrołęki

5 IX (czwartek) 

MALARSTWO
wernisaż wystawy prac WANDY WÓJCIK

Autorka studiowała w Gdańsku w PWSSP w pra-
cowni Piotra Potworowskiego i w ASP w Warszawie 
w pracowni Artura Nachta-Samborskiego, gdzie w 
1966 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Pracuje 
twórczo w dziedzinach: malarstwo (olej, akryl), 
rysunek (pastel sucha i tłusta oraz kredka), collage.  
Brała udział w ponad 50 wystawach zbiorowych, 
miała 9 wystaw indywidualnych. Prace jej znajdują 
się w zbiorach państwowych i prywatnych w Polsce, 
Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Kanadzie i USA. 
Na wystawie zobaczymy prace malowane akrylem 
na płótnie oraz pastele olejne. 

Galeria Ostrołęka I piętro, godz. 19, wstęp wolny

6 IX (piątek) 

OBRAZY
wernisaż wystawy

Wernisaż wystawy malarstwa Marka Haładudy. 
Artysta jest absolwentem PWSSP w Poznaniu.  
Studiował również na Ecole des Beaux–Arts w Pary-
żu. Obecnie jest pedagogiem Uniwersytetu Artys-
tycznego w Poznaniu. Spotkaniu z autorem towarzy-
szyć będzie koncert jazzowy wirtuoza klarnetu 
basowego, Jerzego Mazzolla. 

Bez tytułu, akryl, płótno
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Zapraszamy



www.ock-ostroleka.pl

13 IX (piątek) 

CIAŁO - KRONIKA CHWIL
wernisaż

Wernisaż pokonkursowej wystawy fotografii. Po raz 
drugi 8. Festiwalowi Sztuki 3M towarzyszył ogólno-
polski konkurs fotograficzny. Tematem przewodnim 
tegorocznego festiwalu było ciało. Na wystawie 
zobaczymy prace nagrodzone oraz te, które zostały 
zakwalifikowane przez jurorów do prezentacji. 
hol OCK, godz. 18, wstęp wolny

20 IX (piątek) 

ZIELONO MI...  
koncert

Powtarzamy nastrojowy koncert wokalistek Studia 
Piosenki, którego premiera odbyła się w czerwcu br. 
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

20 IX (piątek) 

OSTROŁĘKA CZYTA DZIECIOM
spotkanie w Kultowni

Wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej „O wartościach, 
czyli Rady nie od parady III” przeczyta dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, 
Mieczysław Romanik. 
Małgorzata Strzałkowska jest autorką i ilustratorką 
książek dla dzieci. Zadebiutowała w 1987 roku w 
„Świerszczyku”. Napisała m.in. Hocki-klocki dla 
każdego – i małego, i dużego, Zbzikowane wierszyki 
łamiące języki, Rady nie od parady, Rymowane przepisy 
na kuchenne popisy. 
Kultownia, godz. 13, wstęp wolny
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Jerzy Mazzoll sięga głęboko do tradycji polskich 
improwizatorów i twórców muzyki współczesnej 
połowy XX w. Był jednym z inicjatorów tzw. rewolucji 
yassowej w polskim jazzie, odciął się jednak od tego 
nurtu, tworząc ideę Arhythmic perfection i zajął się 
europejskim aspektem improwizacji w sztuce. Na 
początku lat 90 spotkał Dereka Baileya i na jego 
osobiste zaproszenie wyjechał do Londynu na 
legendarny już festiwal company week. Mazzoll 
współpracował także z orkiestrą Django Batesa 
i kwartetem Petera Brotzmana. Wydał serię płyt 
Diffusion Ensamble, improwizując na scenie z artys-
tami różnych dziedzin sztuki. W czasie tej praktyki 

spotkał Petera Kowalda i Olgę Szwajgier i popro-
wadził z nimi warsztaty, które miały wpływ na całe 
pokolenie muzyków. Tworzy festiwal Art Depot 
zajmujący się naturą improwizacji w różnych 
kulturach. Wydał 12 płyt, które zmieniły oblicze 
polskiej muzyki improwizowanej.  Lata 2012 i 2013 
są czasem jego powrotu na rynek wydawniczy, na 
którym ukazały się kolejno jego płyty: Minimalover, 
Jeden dźwięk i Pan Bóg oraz oczekiwana Responsio 
Mortifera. 
Sponsor koncertu:  
Galeria Ostrołęka, godz. 19
wstęp wolny

fot. Łukasz Unterschuetz/trojmiasto.pl 

Panna z cyklu Gra z obrazami



informacja: tel. 29 7664589 lub 29 7664591 w godz. 8.00 -16.00
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22 IX (niedziela)

CALINECZKA
spektakl teatralny

Wrześniowy spektakl to najnowsza premiera Teatru 
MER z Łodzi. Scenariusz i tekst do przedstawienia 
powstały na motywach baśni Hansa Christiana 
Andersena. Calineczka - to maleńka dziewczynka o 
ogromnym sercu. W świecie pełnym niespodzianek 
spotyka ją wiele ciekawych, ale też niebezpiecznych 
przygód. Zobacz jaki los szykują dla niej Ropucha, 
Mysz i Kret. 

Spektakl grany w planie lalkowym i żywym, 
urozmaicony piosenkami, adresowany do widowni 
dziecięcej (4 - 14 lat). Przedstawienie trwa 45 minut.

Reżyseria: zespołowa. Scenografia: Anna Zadęcka.
Występują: Anna Guzik/Anna Zadęcka, Ewa Gałat, 
Marcin Truszczyński (także muzyka). Lalki 
wykonali: Anna Zadęcka, Ewa Gałat, Robert Gałat.
sala widowiskowa OCK, godz. 12, bilet: 5 zł - 
dziecko, 10 zł - dorosły; sprzedaż biletów od 3 IX 
w kasie Kina Jantar od godz. 15.00

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

DLA RODZINYGODZINY

21 IX (sobota)

WRZEŚNIOWISKO
festyn na pożegnanie lata

Kultownia zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych 
z Wojciechowic na spotkanie rodzinno-sąsiedzkie. 
Będą gry i zabawy integrujące, a na zakończenie 
ognisko i degustacja jesiennych przetworów. 
Szczegóły na afiszach i na naszej stronie www.ock-
ostroleka.pl
Kultownia, godz. 15.30, wstęp wolny

21 IX (sobota)

LAO CHE
koncert

W Nastrojach tym razem zespół, który mimo 
kilkunastoletniego stażu nie jest zbyt dobrze znany 
szerszej publiczności. Nie będzie to koncert muzyki 
lekkiej, łatwej i przyjemnej. Nastawmy się więc nie 
tylko na ciekawe i mocne brzmienia, ale także na 
dość trudne i dające do myślenia, teksty.
Sprzedaż biletów od 1 września, od godz. 15 w kasie 
Kina Jantar.
sala widowiskowa OCK, godz. 17, bilet 25 zł



zapewnienie miłej atmosfery, ale także popularyzo-
wanie Festiwalu wśród ostrołęckiej publiczności. 
Zachęcamy do oglądania młodych aktorów w 
różnego rodzaju formach scenicznych: teatr 
dramatyczny, teatr wizji i ruchu, pantomima, teatr 
tańca i monodram. Szczególnie zapraszamy 
młodzież, gdyż aktorami są Wasi rówieśnicy. 
Tradycyjnie laureaci otrzymają Złote, Srebrne 
i Brązowe Igły.
Szczegółowy program Festiwalu zamieścimy na str. 
www.ock-ostroleka.pl oraz na plakatach.
Klub Oczko, wstęp wolny
IX Festiwal Teatrów Małych sponsorują i fundują nagrody:

Prezydent Miasta Ostrołęki, Bank Gospodarki 
Żywnościowej, Wójt Gminy Kadzidło, Ergo Hestia.

28 IX (sobota)

XXIX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA 

O ZŁOTĄ PODWIĄZKĘ
Turniej o Złotą Podwiązkę to niemal trzydziesto-
letnia historia tańca w Ostrołęce. W tym czasie 
przewinęły się przez KTT FAN setki tancerzy, którzy 
z mniejszym lub większym powodzeniem uprawiali 
tę piękną dziedzinę sportu, a nieliczni uprawiają ją do 
dziś. Tancerze z kilkudziesięciu klubów tanecznych 
z całej Polski zjadą jak co roku do nas, by walczyć 
o trofea i punkty. Nie zabraknie też ostrołęckich 
tancerzy, także tych z KTT FAN pod wodzą 
Jarosława Śliwowskiego i Marka Michalkiewicza. 
hala widowiskowo-sportowa im. A. Gołasia
Bilet: 10 zł w przedsprzedaży, 20 zł w dniu turnieju
XXIX OTTT O Złotą Podwiązkę pod patronatem Prezydenta 
Miasta Ostrołęki sponsorują: Zakłady Mięsne PEKPOL 
S.A., Hotel KORONA, Piekarnia ROGALIK.

25 IX (środa)

ŚPIEWANE UKŁADANKI
spotkania z muzyką

Zespół Il Canto Minore zaprezentuje się w swoim 
ulubionym repertuarze, albowiem muzyka renesansu 
jest specjalnością tego kwartetu wokalnego. 
Najmłodszą publiczność zaprosimy do zabawy, 
pokazując w jak różnorodny sposób można łączyć ze 
sobą cztery głosy, by za ich pomocą wyczarować 
niezwykłe „śpiewane układanki”. W repertuarze nie 
zabraknie popularnych melodii i piosenek przezna-
czonych specjalnie dla dzieci.
sala widowiskowa OCK, godz. 13.15, bilet 5 zł

27, 28 IX (piątek/sobota)

IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL

TEATRÓW MAŁYCH
Z roku na rok Festiwal zyskuje na popularności. 
Do rywalizacji zgłaszają się teatry (do 10 osób) 
oraz teatry jednego aktora z najodleglejszych 
zakątków Polski. Zadaniem organizatorów 
(Oddziału Okręgowego Towarzystwa Kultury 
Teatralnej i Ostrołęckiego Centrum Kultury) jest nie 
tylko utrzymanie wysokiego poziomu przeglądu czy 

Dawid Kamrat i Klaudia LaskowskaLaureaci Igły 2012
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Klub Oczko, ul. Sikorskiego 6, tel. 29 7642171
- Studio Piosenki - młodzież 13-17 lat 
zapisy do 17 IX; 18 IX o godz. 17.00 
przesłuchania; prowadzący: Tadeusz Kowalewski

- Dziecięcy Teatr Amatorski - dzieci 7-12 lat zapisy 
do końca września; prowadząca: Wioleta Banach

- Ostrołęcka Scena Autorska - 13-19 lat; zapisy 
do końca września; prowadzący Wojtek Kraszewski

OCK, ul. Inwalidów Wojennych 23, tel. 29 7664589

- KTT FAN - dzieci 6-10 lat; zapisy wtorki, godz. 
16.15 - 17.15 sala baletowa - wrzesień/ październik) 
prowadzący: Jarosław Śliwowski

- ZTW De-eM - dzieci i młodzież (7-13 lat), środy, 
piątki 16.30-19.00 zapisy do końca września
prowadząca: Małgorzata Wójcik

ZPiT KURPIE - dzieci (od 5 lat), młodzież i dorośli, 
zapisy wtorek, czwartek, godz. 17 - tylko wrzesień
prowadzący: Jacek Wójcik 

ZTL OSTROŁĘKA - dzieci (od 6 lat), młodzież 
i dorośli, zapisy we wrześniu - poniedz., czwartek od 
godz. 16; prowadzący: J.Białobrzewski, A.Chalińska

Galeria Ostrołęka, plac gen. J. Bema 14 

zapisy od 2 IX w Galerii lub tel. 29 7643954

- zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci od 7 do 12 lat 
prowadząca: Iwona Kowalczyk

- zajęcia z rys. i malarstwa dla młodzieży od 13 lat 
prowadzący: Ireneusz Żerański

- Mała Akademia Fotografii dla dzieci 10-12 lat 
prowadząca: Jolanta Góralska

- zajęcia fotograficzne dla młodzieży od 14 lat 
prowadząca: Jolanta Góralska; opłata 60 zł/m-c

- zajęcia decoupage  dla młodzieży od 18 lat 
i dorosłych, prowadząca: Irena Łoniewska
- opłata 90 zł/m-c

Z A P I S Z S I Ę , C Z E K AM Y N A C I E B I E

Pracownia plastyczna w OCK

zapisy od 2 do 13 września w sekretariacie OCK tel. 
29 7664589 w.12

- zajęcia ogólnoplastyczne i batik dla dzieci od 5 lat, 
młodzież i dorośli, pierwsze zajęcia 17 IX godz. 
16.00; prowadzą: Agata Sakowska, Katarzyna 
Dziekońska; opłata 60 zł/m-c

- zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci od 6 do 9 lat, 
młodzieży i dorosłych; zapisy poniedziałki od godz. 
16; pierwsze zajęcia 16 IX, o godz. 16; prowadząca: 
Grażyna Kulesik

Ostrołęckie Centrum Kultury dnia 2 września br. 
rozpoczyna zapisy. Ta propozycja pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki skierowana 
jest do tych mieszkańców Ostrołęki w wieku przed-
emerytalnym i emerytalnym, którzy chcą nadal być 
aktywni społecznie, rozwijać swoje umiejętności 
i zainteresowania. Pragniemy stworzyć takie warun-
ki, aby adresaci OUTW wstępując w jego szeregi 
poczuli się młodo, by mogli zdobywać wiedzę, nowe 
doświadczenia, szanowali i dbali o własne zdrowie, 
jasny umysł i kondycję fizyczną, aby też mogli 
rozwijać się we wszystkich możliwych dziedzinach. 

Kandydat na słuchacza OUTW zobowiązany 
jest do wypełnienia deklaracji i dokonania opłaty 
wpisowej: 30 zł (jednorazowo), czesne 40 zł 
(za semestr). 

Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 
2013/2014 OUTW odbędzie się 28 września 2013 
br., o godz. 12, w sali widowiskowej OCK.
Więcej informacji na stronie internetowej OCK: 
www.ock-ostroleka.pl 

OSTROŁĘCKI
UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
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Ostrołęka 27, 28 IX 2013 - Klub Oczko

IX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych        

Wójt Gminy Kadzidło

Teatr  MNIEJSZA KAPRYS O TO  Srebrna Igła 2012

Teatr ECCE HOMO                                       
Złota Igła 2012

Aleksandra Kugacz - monodram - Złota Igła 2012

Dagmara Bogacz z Teatru s.tr.a.c.h. - wyróżnienie

Laureaci IGŁY 2012

Sponsorzy i fundatorzy nagród
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Teatr ECCE HOMO                                       





Wilczak, Sylwia Boroń. Ireneusz Czop. 
Przestępca, rozkochuje w sobie naiwną nastolatkę, 
Małgosię, by następnie wykorzystać ją do celów 
przestępczych. Dziewczyna podejmuje nierówną 
walkę o swoje życie. 

RYCERZ BLASZKA: 
POGROMCA SMOKÓW 3D*

6, 10-12 IX godz. 17   
307, 8 IX godz. 15  i 17(2D) 

30    13, 17, 18, 19 IX godz. 16
30  14, 15 IX godz. 15 i 16  (2D)

Prod. Niemcy, 2013, animacja, 78 min.  
Reżyseria: Thomas Bodenstein , Hubert Weiland  
Ritter Rost odnosi niesamowity sukces, pokonując 
w walce wielkiego przeciwnika. Jednak zostaje 
oskarżony o oszustwo i teraz zmuszony jest ujawnić 

prawdę przed wszystkimi.  

ELIZJUM 
206 - 8, 10 - 12 IX godz. 20    

Prod. USA 2013, dramat, s-f, akcja, 109 min.
Reżyseria: Neill Blomkamp. Obsada: Matt Damon, 
Jodie Foster, Sharlto Copley. 
W roku 2159 obok siebie żyją: bardzo bogaci ludzie 
na sztucznej stacji Elysium i reszta na przeludnionej, 

SAMOLOTY 3D
1 IX godz. 14.20 i 16  3-5 IX godz. 16  2D
Prod. USA 2013, familijny, animacja, 92 min.  
Reżyseria:Klay Hall  
Dusty, samolot rolniczy, mały rozmiarem ale wielki 
duchem, marzy o wystartowaniu w największym w hi-
storii wyścigu powietrznym dookoła świata. Jednak  
nie jest stworzony do ścigania się i w dodatku cierpi 
na lęk wysokości…

DARY ANIOŁA: MIASTO KOŚCI
45 1, 3 - 5 IX godz. 17  

Prod. USA/Niemcy, akcja, s-f, przygod., 130 min. 
  
Reżyseria: Harald Zwart. Obsada: Lily Collins, 

Jamie Campbell Bower,  Lena Headey. 
Film opowiada o współczesnej nastolatce z Nowego 
Jorku, która ma zdolność widzenia demonów oraz 
tropiących ich Nocnych Łowców. 

OSTRA RANDKA 3D
101, 3 - 5 IV godz. 20

Prod. Polska 2013, sensacja, thriller, 92 min. 
Reżyseria: Maciej Odoliński. Obsada: Paweł 
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zniszczonej Ziemi. Sekretarz Rhodes za wszelką 

cenę chce zachować luksusowy styl życia. 

BLUE JASMINE
306 - 8, 10 - 12 IX godz. 18    

10 13 - 15, 17 - 19 IX godz. 20     
Prod. USA 2013, dramat, komedia, 98 min.
Reżyseria: Woody Allen. Obsada: Cate Blanchett, 
Alec Baldwin, Peter Sarsgaard. 
Jasmine przywykła do wygodnej egzystencji u boku 
męża-biznesmena Hala. Jednak kiedy zostaje on 
zatrzymany pod zarzutem malwersacji, a konta 

małżeństwa zablokowane, jej uporządkowane życie 
z dnia na dzień zmienia się nie do poznania. 

SIERPNIOWE NIEBO.
63 DNI CHWAŁY *

1013 - 15, 17 - 19 IX godz. 18   
 20, 22, 24 - 26 IX godz. 16  

Prod. Polska 2012, wojenny, historyczny, 96 min.
Reżyseria: Ireneusz Dobrowolski. Obsada: 
Krzysztof Kolberger, Anna Nehrebecka, Anna 
Romantowska, Jerzy Nowak, Łukasz Konopka.
Pracownicy budowy znajdują w ruinach przedwo-
jennej kamienicy ludzkie szczątki i pamiętnik 
z czasów powstania warszawskiego. Ukrywający się 
w piwnicy profesor opisał w nim pierwsze dni 
dramatycznej walki o Warszawę.  

DIANA *

R
epertuar m
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ianie z przyczyn niezależnych od K

ina Jantar - przepraszam
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acje: stopklatka.pl, film
w

eb.pl, w
p.pl; * - prem

iera

20, 22, 24 - 26 IX godz. 18 i 20  
15            21 IX godz. 20 27 - 29 IX godz. 18  

Prod.Wlk. Brytania 2013, biograf., dramat, 112 min. 
Reżyseria: Oliver Hirschbiegel. Obsada: Naomi 
Watts, Naveen Andrews, Geraldine James  
Fabuła skupia się na romansie Diany z dr Hasnatem 
Kahnem i przedstawia księżną jako załamaną 
końcem związku i prześladującą doktora po tym, jak 
z nią zerwał. 

SMERFY 2 (3D)
27 IX godz. 16   28, 29 IX godz. 14 i 16(2D) 
Prod. USA 2013, familijny, komedia, 105 min. 
Reżyseria: Raja Gosnell. Obsada: Neil Patrick Harris 
Hank Azaria, Jayma Mays, Sofia Vergara. 
Gargamel tworzy kilka złych istot, podobnych do 
Smerfów, z pomocą których chce zdobyć magiczny 

napój Smerfów. Ale okazuje się, że tylko prawdziwy 
Smerf może dać mu to czego chce.

 PARANOJA
27 - 29 IX godz. 20

Prod. Wlk. Brytania 2013, dramat, thriller, 106 min. 
Reżyseria: Robert Luketic. Obsada: Liam 
Hemsworth, Gary Oldman, Harrison Ford.
Bohaterem jest młody człowiek, który na polecenie 

zaprasza 16 IX o godz. 19 (wstęp wolny)

na film pt. KWATERA Ł
w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego
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6 VI otwarto ósmy już Festiwal Sztuki 3 m. Tym razem tematem 
głównym było Ciało. Festiwal otworzył - jak zawsze - Leszek 
Sokoll - pomysłodawca projektu. 

7 VI na scenie przy DH Kupiec królowały przedszkolaki, 
prezentując swoje umiejętności wokalne i taneczne podczas 
Festiwalu Piosenki Przedszkolnej.

12

Koncertowo zakończyły rok pracy zespoły i grupy artystyczne 
OCK. 
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12 VI, w Klubie Oczko, debiutujący na scenie wokaliści 
wystąpili z koncertem “Studio Piosenki ma głos”, 23 VI w OCK 
koncertem “Trzy w jednym” swój rok pracy podsumował 
ZPiT KURPIE, 25 VI w koncercie “Zielono mi” zaśpiewały 
wokalistki Studia Piosenki, a 30 VI na scenie OCK tańcem 
i piosenką De-eMki powitały wakacje.

Po raz 58. odbył się Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.
Jury w składzie: Bożena Suchocka, Ziuta Zającówna, Ewa 
Zbroja, Janusz Majcherek, Lech Śliwonik wysłuchało 50. 
wykonawców w turnieju recytatorskim (29. w kategorii 

młodzieży szkolnej i 21 w kategorii dorosłych) oraz 8. 
wykonawców w turnieju "wywiedzione ze słowa" i postanowiło  
I Nagrody nie przyznawać, II Nagroda - Artur Kurdiawcew 
z Wilna i Katarzyna Rosińska z Opola, III Nagroda - Michał 
Kurek z Lubaczowa (woj. podkarpackie). 
W kategorii dorosłych: I Nagroda - Dominik Gostomski 
z Chojnic /woj. pomorskie/. Dwie II Nagrody: Kacper Gugała 
z Żyrardowa /woj. mazowieckie/, Dorota Lesiak ze Starachowic 
/woj. świętokrzyskie/. Dwie III Nagrody: Jolanta Krawczykie-
wicz ze Słupska / woj. pomorskie/ i Jan Marczewski z Warsza-
wy. Honorowe wyróżnienia otrzymali: Teresa Chrzanowska 
z Dankowic (woj. śląskie), Daniel Janicki ze Szczecina, Paweł 
Rokita ze Skarżyska-Kamiennej (woj. świętokrzyskie).
Nagrodę Publiczności 58. OKR Pawłowi Rokicie.
Nagrodę im. Pawła Opęchowskiego w postaci statuetki z 
bursztynem, przyznawaną przez Ostrołęckie Centrum Kultury 
dla najmłodszego instruktora, którego recytator dostał się do 
Finału 58. OKR otrzymał 26-letni Mateusz Nowak z Lublina.
Nagrodę Gospodarzy otrzymała najstarsza uczestniczka 58. 
OKR - 91-letnia Janina Dęga.
Sponsorzy i fundatorzy nagród 58. OKR: Narodowe 
Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Prezydent Miasta Ostrołęki, Towarzyst-
wo Przyjaciół Ostrołęki, Zakłady Mięsne PEKPOL S.A., 
Wójt Gminy Kadzidło, Ostrołęckie Centrum Kultury. 
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Oferta wakacyjna OCK była w tym roku bogata i niezwykle 
atrakcyjna. Już od pierwszych dni lipca ruszyły zajęcia 
plastyczne, z których chętnie korzystały dzieci i młodzież. Przez 

całe wakacje czynne były wystawy prac dzieci i młodzieży 
z pracowni w Galerii Ostrołęka i OCK. Prace powstały w ostat-
nim sezonie kulturalnym pod kierunkiem: Iwony Kowalczyk, 
Ireny Łoniewskiej, Ireneusza Żerańskiego, Grażyny Kulesik, 
Agaty Sakowskiej, Katarzyny Dziekońskiej.
11 VII recitalem barda, Jana Kondraka, zainaugurowaliśmy 

wakacyjne Art Czwartki. Wystąpili także: duet - Darek Czarny 
& Rafał Nosal (25 VII), Agata Mieszała (8 VIII), Zespół The 
Alley (22 VIII) oraz wokalistki ze Studia Piosenki Klubu Oczko 
(29 VIII) z koncertem piosenek Agnieszki Osieckiej “Zielono 
mi”.
15 VII młodzież mogła rozwijać swoje umiejętności muzyczne 
pod okiem Mistrzów. Trzydniowe warsztaty zakończył koncert, 
w którym wystąpili: Krzysztof ŚCIERAŃSKI - bas
Maciej OSTROMECKI - perkusja, Mirosław Carlos 
KACZMARCZYK - gitara i uczestnicy warsztatów muzycznych 
- młodzi zdolni ostrołęczanie. 
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25 VII w Galerii Ostrołęka odbył się finisaż “Bionarium” -
wystawy obiektów przestrzennych i spotkanie z autorką, 
Małgorzatą Łojko.

5 VIII w OCK rozpoczęły się pięciodniowe warsztaty hip 
hopowe. Jednym z instruktorów była Anna Jujka - choreograf, 
tancerka, ekspert, jurorka Got To Dance. Tylko Taniec. 
Warsztaty zakończyła duża impreza “Hip hop na stadionie”. 

Mimo deszczowej pogody wystąpili: ANNA JUJKA, RYFA RI i 
DJ SoLazY One, FLECZER, ZETENWUPE, CATS CLAW CREW. 
Projekt współfinansowany jest ze środków Prezydenta Miasta 
Ostrołęki.

Projekt “Gdzie jest Pinokio?” realizowany jest w ramach 
programu "Lato w teatrze", a przygotowany przez Instytut 
Teatralny w Warszawie. Podczas wakacji trupa aktorów, 
muzyków i cyrkowców przemierza całą Polskę. W kolejnych 
miejscowościach artyści rozbijają namiot i zapraszają miesz-

kańców do Cyrku Ogniojada na spektakl o Pinokiu. Pobyt trupy 
w Ostrołęce rozpoczęła parada uliczna, a na stadionie, w 
namiocie cyrkowym odbył się spektakl "Gdzie jest Pinokio?" 
zakończyło wspólne muzykowanie z zespołem Trio Quatro 

Fromaggi. Następnego dnia dzieci uczestniczyły w różnego 
typu warsztatach (cyrkowych, teatralnych).
W Klubie Oczko warsztaty teatralne dla dzieci poprowadziła 
Magdalena Waligórska, znana wszystkim z roli Wioletki 
w serialu “Ranczo”.
8 VIII w Galerii Ostrołęka otwarto arcyciekawą wystawę 
instalacji multimedialnych Joanny Krzysztoń i Grzegorza 
Rogali. Na tej nietypowej wystawie można było bawić się, 
wchodząc w interakcję z pracą artysty, słowem tworzyć 
za pomocą kamery i ruchu niepowtarzalne, a zarazem ulotne 
obrazy. 

Do zobaczenia podczas wydarzeń kulturalnych w OCK 
w nowym roku kulturalnym 2013/2014.



wkrótce

7 X godz. 18 
inauguracja nowego sezonu
Dyskusyjnego Klubu Filmowego
wstęp wolny

13 X godz. 12
“Szałaputki” - spektakl 
Olsztyńskiego Teatru Lalek
sprzedaż biletów od 24 IX od godz. 15

12 X godz. 17
Koncert Renaty Przemyk
sprzedaż biletów od 22 IX od godz. 15

Wydawca: OSTROŁĘCKIE CENTRUM KULTURY  tel./fax 29 7664589, tel./fax 29 7664591 
Dyrekcja, Dział Marketingu i Promocji, Dział Obsługi, Księgowość - ul. Inwalidów Wojennych 23, ock@ock-ostroleka.pl
Galeria OSTROŁĘKA - Plac Gen. J.Bema 14, tel. 29 7643954, fax 29 7644864; galeriaostroleka@ock-ostroleka.pl
Klub OCZKO - ul. Gen.W.Sikorskiego 6, tel./fax 29 7642171; oczko@ock-ostroleka.pl
Kino JANTAR - ul. Inwalidów Wojennych 23, tel. 29 7642163, fax 29 7644302; kinojantar@ock-ostroleka.pl
KULTOWNIA - ul. I AWP 40, tel. 29 6438734; kultownia@ock-ostroleka.pl 
Redakcja: K. Mostył, B. Pilchowska. Druk: Drukarnia Waldemara GnatowskiegoOstrołęckie Centrum Kultury
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