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kulturalnych wakacji życzy Bywalec...



Mietek Szcześniak - koncert

14 VI, godz. 17, cena biletu 25 zł

Żeby zmieścić całą biografię Artysty i jego wspaniałe muzyczne osiągnięcia, trzeba byłoby wypełnić treścią całego Bywalca, dlatego 
podajemy dane o Nim w ogromnym skrócie.
 Mieczysław Szcześniak urodził się 9 lipca 1964 roku w Kaliszu. Już jako sześciolatek śpiewał w zespole Ikary, a jako 
nastolatek rozpoczął współpracę z wrocławskim zespołem „Funk Factory", z którym w 1984 roku zarejestrował swe pierwsze 
nagrania dla Polskiego Radia w Szczecinie. W 1985 roku pojawił się w konkursie Debiutów na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, 
gdzie otrzymał główną nagrodę im. Anny Jantar za piosenkę „Przyszli o zmroku" (muz. Krzesimir Dębski, sł. Jacek Cygan). W 1987 r. 
rozpoczął studia w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W 1989 roku na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki 
Sopot '89 zdobył główną nagrodę Bursztynowego Słowika oraz Nagrodę Dziennikarzy. 
Jego debiutancki album "Niby nowy" ukazał się w 1990 roku. Przez kolejne dwa lata występował z recitalem, w którym znalazły się 
standardy jazzowe, soul i blues. Od 1993 roku związał się z nurtem muzyki chrześcijańskiej. Z grupą New Life M oraz chórem Deus 
Meus wydał łącznie sześć płyt. Nagrywał piosenki do polskich filmów „Ogniem i mieczem”, „W pustyni i w puszczy”. Latem 2001 
artysta wziął udział w nagraniach płyty „Mężczyźni kobietom", z której dochód został przeznaczony na badania mammograficzne 
i rehabilitację osób po mastektomii. W marcu 2002 ukazała się płyta z serii Złota Kolekcja, na której obok największych hitów ukazały 
się także nagrania wcześniej niepublikowane. W maju 2003r. pojawił się na koncercie z okazji 25-lecia pontyfikatu papieża Jana 
Pawła II; wziął też udział w nagraniu albumu z kolędami „Raduj się świecie”. W 2004 roku zaśpiewał na koncercie ku pamięci 
Czesława Niemena i na festiwalu w Opolu. Wziął też udział w nagraniu albumu "Słowa", który ukazał się w rocznicę urodzin Jana 
Pawła II - polscy artyści zaśpiewali tam wiersze Karola Wojtyły. 
Rok 2006 to data premiery albumu artysty zatytułowanego 
„Zwykły cud". 
W 2006 roku powstał międzynarodowy projekt „Poland. Why 
Not?". Do udziału w tej muzycznej produkcji, obok innych 
polskich artystów został zaproszony również Mieczysław 
Szcześniak, gdzie wspólnie z Wendy Waldman, wziął udział 
w specjalnym koncercie, podczas którego zaprezentował utwór 
„Never Be The Same". Z Wendy Waldman pracuje zresztą 
do dziś w Los Angeles, gdzie nagrywa utwory na kolejną płytę.
W 2007 roku Mieczysław Szcześniak został uhonorowany 
„Złotą Kaczką" za najlepszą piosenkę „Dumka na dwa serca". 
W roku 2008 ukazały się kolejne płyty z udziałem Mietka: 
„Czekanie" EXANIMO, „Wasowski na jazzowo", „Polish Love 
Songs Ever", „The Best Film Ever".
W 2009 roku Mieczysław wziął udział w koncercie poświę-
conym pamięci Andrzeja Zauchy "Serca bicie" oraz w benefisie 
Grażyny Łobaszewskiej. 
 Obecnie podróżuje pomiędzy Los Angeles a Warszawą. 
Zapracowany jak zawsze i z nowymi, śmiałymi pomysłami 
na projekty muzyczne.
W 2015 roku Artysta będzie obchodzić jubileusz 30-lecia pracy 
artystycznej. Podczas ostrołęckiego koncertu towarzyszyć 
Mu będą muzycy:

Agnieszka Gorączkowska - chórek
Paweł Zarecki - instrument klawiszowy
Bartek Jakubiec - gitara
Tomasz Kańtoch - gitara basowa
Grzegorz Kańtoch - perkusja 

źródło: www.mietekszczesniak.pl
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   Wakacje zbliżają się wielkimi krokami.
Przed nami 2 miesiące wypoczynku, wojaży 

lub po prostu błogiego „nicnierobienia”. 
Jeżeli jednak uznają Państwo, że w wolnym czasie 

warto poświęcić chwilę kulturze, zapraszam 
do zapoznania się z naszymi wakacyjnymi 

propozycjami.
Zanim jednak zaczniemy sezon urlopów zapraszam 

na czerwcowe wydarzenia kulturalne.
W tym roku obchodzimy 25 rocznicę wyborów.

Z tej okazji wykonawcy związani z Klubem 
„Oczko” zapraszają na koncert i spektakl teatralny 

poświęcony temu historycznemu wydarzeniu.
Po raz kolejny do Ostrołęki przyjadą „najlepsi 
z najlepszych” – uczestnicy Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego. Warto już teraz 
zarezerwować sobie 2 popołudnia na posłuchanie 

interpretacji utworów literackich w wykonaniu 
bardzo zdolnych uczestników 

tegorocznego konkursu.
Kolejne jubileusze grup artystycznych są okazją 

do uroczystych koncertów i często wzruszających 
spotkań byłych członków zespołów. W tym roku 

taką okazję ma Zespół Tańca Ludowego 
„Ostrołęka” obchodzący 30 rocznicę powstania. 

Wszystkim byłym i obecnym tancerzom 
oraz instruktorom życzę udanego jubileuszu 

i jeszcze wielu fantastycznych występów.

                                        Bogdan Piątkowski
                                             DYREKTOR
                                  Ostrołęckiego Centrum Kultury

3 VI (wtorek) 

AVE MARIA
koncert utworów sakralnych

Ostrołęcki Chór Kameralny pod kierunkiem Bożeny 
Harasimowicz-Pęzy wykona utwory: Ave Maria 
J. Arcadelta, Ave verum corpus - W. A. Mozarta,
Laudate Dominum - Ch. Gounoda, Gabriel`s oboe - 
E. Morricone, Alleluja, chwalcie Pana - G.Younga
Kościół pw. NNMP w Ostrołęce (fara), godz.18.50.

4 VI (środa) 

NA DWORZE KRÓLA SŁOŃCE
spotkanie z muzyką

Zapraszamy dzieci na bal do pałacu w Wersalu. Jak 
tańczono na francuskim dworze? Które tańce 
królowały podczas dworskiej zabawy”? Jak przygo-
towywano się do balu na dworze Króla Słońce 
(Ludwik XIV Wielki). Odpowiedzi na te pytania 
poznamy podczas koncertu z udziałem trąbki i for-
tepianu oraz tancerzy Baletu Dworskiego Cracovia 
Danza, którzy wystąpią w strojach historycznych. 
Zobaczymy tańce do muzyki m.in: Johanna 
Sebastiana Bacha, Josepha Bodin de Boismortiera. 
Usłyszymy kompozycje m.in.: Georga Friedricha 
Händla, Domenico Scatlattiego.
sala widowiskowa OCK, godz. 13.15, bilet 5 zł
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Sponsorami warsztatów są:
Stora Enso i Prezydent Miasta Ostrołęka
Urząd Miasta, godz.12.30-14, 14.30-15.30 impreza 
zamknięta

6 VI (piątek)

MÓJ PORTRET
wystawa fotografii

Zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii Adama 
Wołosza i Jarosława Boczkowskiego. Grupa 
ostrołęckich specjalistów od kreowania wizerunku 
zaprosiła uczniów II LO w Ostrołęce do wspólnej 
sesji zdjęciowej. Tak w cztery dni powstały 24 
portrety studyjne. Mają to być zdjęcia ich marzeń.  
Adam Wołosz i Jarek Boczkowski fotografowali, 
Darek Dziedzicki z pracownikami salonu 
“Afrodyta” zadbali o stylizację fryzur, Dorota 
Chodkowska i Kamila Juszkiewicz wykonały make-
up i charakteryzację, a Ania Boczkowska zadbała 
o ogólną stylizację.
hall OCK, godz.18, wstęp wolny

6 VI (piątek) 

AVE MARIA
koncert utworów sakralnych

Ostrołęcki Chór Kameralny pod kierunkiem Bożeny 
Harasimowicz-Pęzy wykona utwory: Ave Maria 
J. Arcadelta, Ave verum corpus - W. A. Mozarta,
Laudate Dominum - Ch. Gounod, Gabriel`s oboe - 
E. Morricone, Alleluja, chwalcie Pana - G.Younga.

Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu, godz. 18.40 
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6  VI (piątek)

FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
Do udziału w Festiwalu zapraszamy młodych 
uczestników wytypowanych przez dyrekcję 
ostrołęckich przedszkoli. Każde przedszkole może 
zgłosić 2 solistów lub 2 duety. Uczestnicy 
zaprezentują po dwie piosenki.
Organizator - OCK - zapewnia występującym sprzęt 
nagłośniający, dyplomy i nagrody - niespodzianki.
scena przy Kupcu godz. 10 (w razie rozpoczęcia prac 
budowlanych przy Kupcu, impreza będzie przenie-
siona  do Parku Miejskiego)

6 VI (piątek)

KULTOWNIA COOLTURALNIE
warsztaty 

Warsztaty Historia pisma i Społeczny savoir-vivre 
prowadzone przez Michała Zawadkę, autora książki 
Mądrość z natury zorganizowano jako nagrodę dla 
uczestników Zagadkowego Maratonu Czytelniczego 
i dzieci z Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, 
biorących udział w konkursie Kultowni „Coolturalni 
z natury”. 
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8 VI (niedziela)

WOLNOŚCI... ODDAĆ NIE UMIEM
koncert i spektakl plenerowy

godz. 21.00 - z okazji 25-lecia demokracji w Polsce 
zapraszamy na koncert piosenek rockowych lat 80.
z repertuaru m.in. grup: Maanam, Turbo, Lady Pank, 
Rezerwat, Sztywny Pal Azji. Zaśpiewają: Justyna 
Czaplicka, Aleksandra Cichowska, Monika Kisiel, 
Aleksandra Sumara. Zagrają: Eryk Romanowski - 
gitara bas., Mateusz Dębski - gitara prow., Michał 
Garwacki - gitara rytm., Michał Kosiorek - perkusja.
Kierownictwo muzyczne: Tadeusz Kowalewski.
godz. 21.40 - Republika LEM - spektakl plenerowy 
Ostrołęckiej Sceny Autorskiej. Inspiracją do 
powstania tej historii były postacie z bajek 
Stanisława Lema i muzyka Grzegorza Ciechows-
kiego i Zespołu REPUBLIKA. Reżyseria – Wojciech 
Kraszewski. Scenografia – Grażyna Kulesik, Marek 
Suski. Dźwięk – Tomasz Bednarczyk. Światła – 
Jakub Bednarski
parking OCK, wstęp wolny

12 VI (czwartek)

ZGRZYT
wernisaż wystawy

Wernisaż wystawy Grupy Artystycznej FAŁDY 
z Olsztyna. Grupa powstała w 2012 roku w pracowni 

struktur wizualnych na Wydz. Sztuki Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego. Specyfika działalności 
grupy jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę 
głębokiej analizy mentalnej procesów rozwoju 
współczesnego świata. W wystawie wezmą udział: 
Dagmar Feldman, Izabela Siembida, Magdalena 
Dudek,Joanna Kaczmarczyk,  Martyna Jakubowska, 
Jolanta Kosyl, Paula Załuska, Anna Drońska.
W czasie wernisażu odbędzie się akcja performa-
tywna „Pokaz nie-mody”.
Galeria Ostrołęka, godz. 19, wstęp wolny

13 VI  (piątek)

NIE MA MNIE TU
koncert

Piosenki Kasi Nosowskiej śpiewają wokalistki 
Studia Piosenki Klubu Oczko: Natalia Ropiak 
Joanna Salamucha, Justyna Woźniczko, Anna 
Żebrowska. Akompaniuje zespół w składzie: 
Przemysław Zera – perkusja, Arkadiusz Żukowski – 
git., Konrad Wiktorski – bas, Oktawia Nasiadka – 
skrzypce, Tadeusz Kowalewski – piano. 
Światło i dźwięk: Tomasz Bednarczyk
Klub Oczko, godz. 19, wstęp wolny

14 VI (sobota)

MIETEK SZCZEŚNIAK
koncert w Nastrojach

Usłyszymy największe przeboje Artysty z czterech 
ostatnich płyt: „Czarno na białym”, „Spoza nas”, 
„Zwykły cud” i "Signs". 
sala widowiskowa OCK, godz. 17, bilet 25 zł

Akcja finansowana z Budżetu Miasta i pod patronatem 
Prezydenta Miasta Ostrołęki
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14 VI (sobota)

ZBÓJCY
autokar teatralny

Towarzystwo Kulturalne BYWALCY zaprasza do 
Teatru Narodowego na sztukę „Zbójcy” F. Schillera, 
w reżyserii Michała Zadary. 
Opublikowani w 1781 roku „Zbójcy” to czołowy 
dramat „burzy i naporu”, który przyniósł sławę 
swemu dwudziestoletniemu autorowi, a przede 
wszystkim stał się symbolem oporu wobec niespra-
wiedliwości. Budził wrogość władców i cenzorów. 
Dziś zalicza się go do największych arcydzieł 
niemieckiej literatury. Karol Moor, wydziedziczony 
przez intrygi brata, postanawia złem odpłacić za zło. 
Staje na czele bandy zbójców: z magnata staje się 
zbrodniarzem - a może partyzantem, podważającym 
porządek społeczny?
W sztuce występują m.in.: Mariusz Bonaszewski, 
Paweł Paprocki, Wiktoria Gorodeckaja, Robert 
Jarociński, Oskar Hamerski, Mateusz Rusin, 
Bartłomiej Bobrowski, Arkadiusz Janiczek, Tomasz 
Sapryk.
Wyjazd o godz. 16 z parkingu przy OCK, ul. Inwa-
lidów Wojennych 23. Koszt 85 zł.  

Na kolejny wyjazd Autokaru Teatralnego zaprasza-
my w październiku. Info: www.ock-ostroleka.pl

15 VI (niedziela)

BAJKA O SZCZĘŚCIU
spektakl teatralny

Zapraszamy dzieci na spektakl z cyklu  „Godziny dla 
Rodziny”. W ubogiej chatce żył sobie Staruszek 
z trojgiem przyjaciół - Kogutem, Świnką i Myszką. 
Poza nimi nie miał na świecie nikogo. Pewnego dnia 
do chatki zapukał wędrowny Handlarz. Najpierw 
kupił od gospodarza Myszkę za wymarzoną fajkę, 
potem Koguta za nożyk, w końcu Świnkę za świecący 
zegarek. Z każdą transakcją Staruszek stawał się 
coraz bardziej markotny. Stracił ochotę by żyć dalej. 
Poprosił więc Śmierć, by go ze sobą zabrała. Ona 
miała dla niego jednak zupełnie inny plan... 
Jak większość bajek i ta kończy się szczęśliwie, 
a morał z niej płynie taki, że przyjaźń jest bezcenną 
wartością. Sztukę „Bajka o szczęściu” napisała 

Izabela Degórska - autorka sztuk teatralnych dla 
dzieci i dorosłych, scenariuszy filmowych i telewi-
zyjnych, książek i opowiadań. Dobrze znana 
twórcom teatralnym i małym widzom kilkunastu 
teatrów w Polsce. Jej dramaty odnoszą za każdym 
razem wielki sukces. Świat Izabeli Degórskiej w 
sztukach dla młodego widza jest malowany kolorami 
tęczy, dobro zostaje nagrodzone a zło ukarane jak to 
w bajkach bywa, dialogi bawią i wzruszają 
jednocześnie.
Obsada: Tomasz Czaplarski, Monika Gryc, Adam 
Hajduczenia, Mateusz Mikosza, Agnieszka Roszko, 
Alicja Wroniszewska. 
Reżyseria: Grzegorz Kwieciński
Spektakl dla dzieci od lat 4, czas trwania - 1 godz. 
cena biletu: 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

18 VI (środa)

POCZYTAJ MI TATO...
Ostrołęka czyta dzieciom 

W naszym stałym cyklu tym razem czytającymi 
książki swojego dzieciństwa będą tatusiowie i dzieci, 
a wszystko w związku ze zbliżającym się Dniem 
Taty. Zaprosimy tatusiów naszych kultownianych 
dzieci. Czytanie będzie też elementem kolejnego 
ze spotkań z cyklu „Gra idzie o rodzinę” wspieranych 
przez Grupę ENERGA.
Kultownia, godz. 17, wstęp wolny

21, 22 VI (sobota, niedziela)

WITAJ, LATO
widowisko taneczne

DLA RODZINYGODZINY

AUTOKAR TEATRALNY
SPONSORUJĄ



Zespół Tańca Współczesnego De-eM pod kierun-
kiem Małgorzaty Wójcik zaprasza na koncert 
z okazji nadchodzącego lata. I część koncertu to 
prezentacja krótkich etiud tanecznych w wykonaniu 
trzech grup ZTW De-eM. II część to premiera 
spektaklu zatytułowanego „Na krawędzi”. 
Choreografia: Małgorzata Wójcik, Bartosz Wójcik
Światła: Jakub Bednarski
Dźwięk: Tomasz Bednarczyk

21 VI, godz. 18, sala widowiskowa OCK 
22 VI, godz. 11.30, sala widowiskowa OCK 
wstęp wolny

26-28 VI (czwartek-sobota)

59. OGÓLNOPOLSKI KONKURS

RECYTATORSKI
To kolejny w Ostrołęce finał turnieju recytatorskiego 
i turnieju „wywiedzione ze słowa” organizowanego 
wspólnie z Zarządem Głównym i Zarządem 
Okręgowym Towarzystwa Kultury Teatralnej. 
Gospodarzem jak zawsze jest Ostrołęckie Centrum 
Kultury. Z całej Polski zjadą do nas recytatorzy 
(młodzież i dorośli) - laureaci przeglądów 
wojewódzkich. Walczyć będą o palmę pierwszeńs-
twa, zaś Nagrodę im. Pawła Opęchowskiego 
(statuetkę z bursztynem) ufundowaną przez OCK 

otrzyma najmłodszy instruktor, który doprowadził 
swojego recytatora do wielkiego Finału.
Klub Oczko, wstęp wolny, program „koncertów” 
na afiszach i na stronie internetowej OCK

28, 29 VI (sobota, niedziela)

30 LAT ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO 
OSTROŁĘKA

koncert jubileuszowy
Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” świętuje w tym 
roku 30-lecie swego istnienia. Z tej okazji zapra-
szamy na uroczysty koncert pełen niespodzianek. 
Możemy tylko zdradzić, że towarzyszyć mu będzie 
okolicznościowa wystawa fotografii w holu OCK.
- 28 VI Koncert Galowy (na zaproszenia) 
sala widowiskowa OCK, godz. 18
- 29 VI Koncert „na bis” (wstęp wolny)
sala widowiskowa OCK, godz. 12

Informacje kulturalne: 
 w dniach 4-7 czerwca Olga Malinowska - laureatka 
eliminacji wojewódzkich 59. Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego - weźmie udział w finale 
Turnieju Poezji Śpiewanej we Włocławku. Na gita-
rach akompaniować jej będą Arek Chojnowski 
i Emil Filipowicz. 

  6 VI  Ostrołęcki Chór Kameralny pod kierunkiem 
Bożeny Harasimowicz Pęzy weźmie udział w Fes-
tiwalu Muzyki Sakralnej Misericordia w Ząbkach 
k/Warszawy.

7 VI w finale XIV Mazowieckiego Festiwalu 
Teatrów Amatorskich w Centrum Kultury i Sztuki 
w Siedlcach udział wezmą 3 teatry: Teatr „Promyki 
Dziesiątki” ze spektaklem „Kraina Dobrej Myśli", 
Dziecięcy Teatr Amatorski z Klubu Oczko ze spek-
taklem „Gnomy z planety Gnu” i ubiegłoroczny 
laureat - Teatr „A Co?” z Centrum Kultury 
w Troszynie ze spektaklem „Inne kaczątko”.
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LATO Z OCK - rozrywka i edukacja

Galeria Ostrołęka, pl. Bema 14, tel. 29 7643954 
 zapisy od 16 VI (turnus - 50 zł)

7-11 lipca, godz. 10-12 
 zajęcia ogólnoplast. dla dzieci w wieku 7-11 lat 
 prowadząca: Iwona Kowalczyk   
7-11 lipca, godz. 10-12
 zajęcia fotograficzne dla dzieci w wieku 8-12 lat 
 prowadząca: Jolanta Góralska 
21-25 lipca i  28 lipca -1 sierpnia, godz. 10-12
 zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci w wieku 7-15 lat  
 prowadzący: Ireneusz Żerański
4-8 sierpnia, godz. 10-12 
 zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci w wieku 7-15 lat 
 prowadzący: Ireneusz Żerański
18-22 sierpnia, godz. 10-12
 zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci w wieku 12-15 
  prowadząca: Irena Łoniewska      

Pracownia plastyczna OCK
ul. Inwalidów Wojennych 23

tel. 29 7664589, zapisy od 16 VI (turnus - 50 zł)
30 VI - 4 VII  g o d z .  1 0 - 1 2 ,  z a j ę c i a  
ogólnoplastyczne i batik dla  d z i e c i  ( od  5  l a t ) ,  
młodzieży i dorosłych; 
 prowadzenie: Agata i Urszula Sakowskie
7-11 VII godz. 10-12, zajęcia ogólnoplastyczne i batik 
 dla dzieci (od 5 lat), młodzieży i dorosłych 
 prowadzenie: Agata Sakowska, Katarzyna Dziekońska
21-25 VII godz. 15-17, zajęcia ogólnoplastyczne i batik 
 dla dzieci (od 5 lat), młodzieży i dorosłych
 prowadzenie: Katarzyna Dziekońska, Monika Stankiewicz
14-18 VII, 21-25 VII godz.10-12, dzieci 6-12 lat, 
 zajęcia ogólnoplastyczne; prowadząca: Grażyna Kulesik

- ilość miejsc ograniczona -

OCK - ul. Inwalidów Wojennych 23 
tel. 29 7664591 (opłata za całość - 50 zł)

21-26 lipca - warsztaty baletowe dla dzieci w wieku 4-6 lat   i 
7-9 lat. Ilość miejsc ograniczona 
 prowadzenie: Anna Wujkowska - tancerka, choreo-
graf, pedagog; (zajęcia - 60 min. dziennie). 
Warsztaty zakończy pokaz w dniu 27 lipca o godz. 12 
na scenie sali widowiskowej OCK 

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

1-4 lipca - "Cooltura w ruchu" - zajęcia sportowe 
 z elementami nie tylko sportowego savoir-vivre'u 
 prowadzenie: Konrad Szuster - brązowy medalista 
Mistrzostw Polski w rzucie dyskiem;
 - warsztaty dla dzieci w wieku 8-12 lat poświęcone 
 emocjom, komunikacji i twórczemu rozwiązywaniu  
problemów; prowadzenie: J.Tomaszewska, W. Kołyszko
Warsztaty realizowane dzięki wsparciu Grupy ENERGA, 
sponsora projektu współpracy Łańcuch Pozytywnej Energii.

28-30 lipca - Małe wędrowanie, nieMałe odkrywanie" 
 - zajęcia na łonie przyrody dla dzieci w wieku 5-7 lat.
Zajęcia w Kultowni codziennie w godz. 10-14. 

Klub Oczko, ul. W. Sikorskiego 6
tel. 29 7642171 - zajęcia bezpłatne

15-18 lipca, godz. 10-13 
 warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 7-12 lat,
25-29 sierpnia, godz. 13-15
 warsztaty teatralne dla młodzieży od 13 lat 
- prowadzi Tomasz Szczepanek - reżyser teatralny

pełna informacja o wakacjach w OCK 
na stronie OCK: www.ock-ostroleka.pl

i na plakatach 
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dzieŃ DZIECKA
w Kinie JANTAR - bilet 12 zł

PIRACI !   1 VI godz. 12
Prod. USA, Wlk. Brytania 2012, animacja/przygo-
dowy, 88 min.
Reżyseria: Peter Lord
Jest to historia grupy piratów, którzy choć są bardzo 
zabawni to jednak omija ich nagminnie szczęście. 
Bohaterowie podejmują próbę wygrania dorocznego 
Pucharu Piratów. 

MINIONKI ROZRABIAJĄ 
1 VI godz. 14

Prod. USA 2013, animacja, familijny, 98 min.
Reżyseria: Pierre Coffin, Chris Renaud
W domku na przedmieściu mieszka Gru wraz z có-
reczkami i całą gromadką Minionków. Gru nie jest 
już superprzestępcą, lecz wytwórcą dżemów i żelek.

CZARNOKSIĘŻNIK Z OZ:
POWRÓT DOROTKI 3D

1, 3-5 VI godz. 16     
Prod. USA 2013, animacja, familijny, musical, 120 
min. Reżyseria: Will Finn , Dan St. Pierre. 
Chociaż od powrotu Dorotki z Oz minęła zaledwie 
chwila, na dziewczynkę czeka już kolejna przygoda 
z przyjaciółmi - Strachem na wróble, Tchórzliwym 
Lwem i Blaszanym Drwalem. 

GODZILLA 3D
1, 3-5 VI godz. 18     

Prod. USA 2014, science-fiction, akcja, 140 min.
Reżyseria: Gareth Edwards. Obsada:  Aaron Taylor-
Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen. 
Film opowiada historię o ludzkiej odwadze i pojed-
naniu w obliczu nieprzezwyciężonych sił natury. 
Budzący respekt Godzilla powraca, by przywrócić 
światu równowagę, gdy ludzie okazują się bezbronni.

DŻEJ DŻEJ    
1, 3-5 VI godz. 20.30     

Prod. Polska 2013, komedia, 120 min. 
Reżyseria: Maciej Pisarek. Obsada: Borys Szyc, 
Justyna Sieniawska, Jan Wieczorkowski...
Bohaterem filmu jest niepoprawny romantyk 
zagubiony w technikach nowoczesnego podrywu. 
Odnajdzie on miłość swojego życia, gdy usłyszy 
zmysłowy głos dochodzący z nawigacji GPS...
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RIO 2
6-8, 10-13, 15, 17-19 VI godz. 16     

Prod. USA 2014, animacja, przygodowy, 101 min. 
Reżyseria:Carlos Saldanha
Blu, Julia i trójka ich dzieci wiodą rodzinny tryb 
życia, ale Julia obawia się, że jej dzieci nigdy nie 
poznają, co to znaczy być wolnym ptakiem. Ku jej 
zdumieniu Blu postanawia zabrać całą rodzinę na 
wyprawę do dżungli. Wyruszają do Amazonii.

POWSTANIE WARSZAWSKIE     
6-8, 10-12 VI godz. 18  

Prod. Polska 2014, dramat wojenny, 85 min 
Reżyseria: Jan Komasa. Scenariusz: Jan Komasa, 
Jan Ołdakowski
To pierwszy na świecie film fabularny zmontowany 
w całości z materiałów dokumentalnych. Na warsztat 
trafiły materiały filmowe, które powstały w sierpniu 
1944 roku dzięki powstańcom. Poddano je nowoczes-
nemu tuningowi, dodano kolory, poprawiono jakość 

obrazu, a przede wszystkim uzupełniono obraz o dia-
logi (większa ich część jest fikcyjna). (...)
Prowadzi nas dwójka narratorów, nastoletnich braci 
obsługujących kamerę. Nie wiemy, w jaki dokładnie 
sposób trafili do powstania, dowiadujemy się tylko, 
że jeden wolałby chwycić za broń, ale był na to zbyt 
młody. Ich naiwność, z jaką patrzą na świat, okazuje 
się atutem – pozbawia film patosu czy cynizmu, 
a więc dwóch rozsadzających kino elementów. 
Wprowadzenie narratora, choć ryzykowne, okazało 
się celnym pomysłem. Pozwala zlepić urwane 
fragmenty materiałów archiwalnych. A zarazem 
stanowi komentarz, który pomaga poczuć atmosferę 
wydarzeń z 1944 roku. 
www. stopklatka.pl - fragm. recenzji R. Stanowskiego

INNA KOBIETA
6-8, 10-12 VI godz. 20     

Prod. USA 2014, komedia, romans,109 min.
Reżyseria: Nick Cassavetes. Obsada: Cameron Diaz, 
Leslie Mann, Nikolaj Coster-Waldau i inni. 
Bohaterką filmu jest kobieta, która odkrywa, że jej 
partner ma żonę. Spotyka się więc z nią i razem 
planują zemstę na niewiernym mężczyźnie.

VIOLETTA: KONCERT
13, 15, 17-19 VI godz. 18     

Prod. Wlk. Brytania 2014, dok. muzyczny, 90 min.
Występuje: Martina Stoessel - Violetta 
Film uwieczniający europejską trasę koncertową 
bohaterki serialu "Violetta". Koncert nakręcony 
został w Mediolanie. Bierze w nim udział 12 aktorów, 
którzy wykonują najpopularniejsze piosenki 
z serialu. “Violetta: Koncert" to również unikalna 
możliwość, by zajrzeć za kulisy koncertu i poczuć 
emocje, jakie towarzyszyły gwiazdom przed 
wejściem na scenę. 
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X MEN: PRZESZŁOŚĆ,
KTÓRA NADEJDZIE 3D

13, 15, 17-19 VI godz. 20   14 VI godz. 20.15     
Prod. USA 2014, akcja, science-fiction, 131 min.
Reżyseria: Bryan Singer. Obsada: Jennifer 
Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy.
Kitty używa swoich mocy, by odesłać Wolverine'a 
do przeszłości, gdzie ma spotykać młodszych mutan-
tów i ostrzec ich przed zagrożeniem. Jednak Kitty 
podczas transu doznaje urazu, więc X-meni muszą 
poszukać innej metody na powrót Wolverine'a.

LISTONOSZ PAT 
I WIELKI ŚWIAT

20, 24-27 VI godz.16   22 VI godz.14 i 16     
29 VI godz. 14.15   grany do 3 lipca

Prod. Wlk. Brytania 2014, anim./familijny, 88 min.
Reżyseria: Mike Disa.  
Sympatyczny listonosz z małego, spokojnego mias-
teczka zapragnie wziąć udział w niezwykle popular-
nym telewizyjnym show "Mam talent!".
Czeka go więc wyprawa do wielkiego miasta w zwa-
riowany świat gwiazd i telewizyjnych osobowości. 

CZAROWNICA 3D
20, 22, 24-26 VI godz. 18   

 Prod. USA 2014, fantasy, familijny, 97 min.
Reżyseria: Robert Stromberg. Obsada:  Angelina 
Jolie, Elle Fanning, India Eisley, Sharlto Copley 
Tytułowa Czarownica była niegdyś piękną i dobrą 
dziewczyną. Jej radosną młodość przerwała wojna, 
podczas której bohaterka z oddaniem broniła swojej 
ojczyzny. Jednak zdrada, której doświadczyła, 
zmieniła jej czyste serce w kamień… Żądna zemsty 
rzuca klątwę na Aurorę – nowo narodzoną córkę 
następcy tronu wrogiego królestwa.

NA SKRAJU JUTRA 3D
20, 22, 24-26 VI godz. 20    21 VI godz. 20.15
Prod. USA 2014, akcja, science-fiction, 113 min.
Reżyseria: Doug Liman. 
Obsada:  Tom Cruise, Emily Blunt, Jeremy Piven.
Niedaleka przyszłość, w której rasa obcych zwanych 
Mimikami, przypuściła na Ziemię atak. Ppłk Bill 
Cage zostaje rzucony w sam środek misji samobój-
czej. Cage ginie na polu walki, jednak budzi się do 
życia rankiem w dniu swojej śmierci i jest zmuszony 
walczyć i umierać… bez końca.
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RIVIERA DLA DWOJGA *
27, 29 VI godz. 18  28 VI godz. 20.30  

grany do 3 lipca
Prod. Francja /Wielka Brytania 2013, 95 min.
Reżyseria: Joel Hopkins. Pbsada: Pierce Brosnan, 
Emma Thompson, Timothy Spall, Celia Imrie, 
Louise Bourgoin. 

Kate i Richard, choć rozwiedzeni, pozostają ze sobą 
w przyjaznych stosunkach. Na powrót jednoczy ich 
bankructwo funduszu emerytalnego, któremu przed 
laty powierzyli swoje oszczędności. Gdy okazuje się, 
że jego właściciel zafundował swojej narzeczonej 
warty 10 milionów dolarów diament, dawni małżon-
kowie postanawiają dostać się do jego luksusowej 
rezydencji na Lazurowym Wybrzeżu i ukraść 
drogocenny klejnot. Każde z nich myśli jednak o tym, 
jak przechytrzyć dawnego partnera. Do zakochania 
jeden... skok.

GWIAZD NASZYCH WINA
27, 29 VI godz. 20   grany do 3 lipca

 Prod. USA 2014, dramat, 125 min.  
Reżyseria: Josh Boone. Obsada: Shailene Woodley , 
Ansel Elgort, Nat Wolff, Laura Dern, Willem Dafoe.  

Historia chorej na raka nastolatki, która zakochuje 
się w chłopcu, również cierpiącym na raka. 
Bohaterowie poznają się na spotkaniu grupy 
wsparcia. 

rezerwacja biletów do Kina JANTAR on-line: 
www.ock-ostroleka.pl

W J   nAKAC E w Ki ie
w każdą środę i czwartek

zapraszamy 

na  poranki filmowe o godz. 10

W wakacje będzie kilka znakomitych 
premier, między innymi

Samoloty 2
(od 18 lipca)

Strażnicy Galaktyki 
(od 1 sierpnia)



Zapraszamy na maratony filmowe:
MARATON HORRORU

MARATON SCIENCE-FICTION
szczegóły na www.ock-ostroleka.pl 



kurier kulturalny

od 1 V można było oglądać wystawę fotografii Mariana 
Zubrzyckiego, fotoreportera „Rzeczpospolitej” zatytułowaną 
„Pielgrzym” o Papieżu, Janie Pawle II.

9 V w Galerii Ostrołęka po raz pierwszy zagościła pokonkur-
sowa wystawa BZ WBK Press Foto.  Była to 10., jubileuszowa 
edycja konkursu, dlatego zaprezentowano także najlepsze 
zdjęcia z minionych lat oraz zdjęcie dekady. 

Wernisaż wystawy poprzedziły dwudniowe, bezpłatne warsz-
taty fotograficzne dla młodzieży prowadzone przez Karolinę 
Jonderko, współpracującą z Agencją NAPO laureatkę wielu 
konkursów krajowych i międzynarodowych.

11 V Ostatnia prosta. Na stadionie MOSiR, równolegle 
z zakończeniem Półmaratonu Kurpiowskiego odbyło się 
zakończenie pierwszej edycji maratonu czytelniczego - biegu 
po stronach książek organizowanego przez Kultownię i Filię nr 
6 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na podsumowanie zmagań 
przybyli goście: dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury, 
Bogdan Piątkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
Mieczysław Romanik oraz rodzice i przyjaciele uczestników. 
W finale wzięli udział dotychczasowi uczestnicy maratonu. 
Uczestnicy biorący we wszystkich edycjach otrzymali tzw. 
Koronę Maratonu. Na ostatniej prostej uczestnicy w biegu 
sztafetowym, pokonali po drodze przeszkody związane 
z twórczością G. Kasdepke, J. Kijowskiego. A. Wajraka, 
A. Frączek. Korony otrzymali: Joanna Janczewska - ZSSTO, 

Krzysztof Cholewa - ZSSTO, Maria Zielińska - ZSSTO, 
Krystyna Cholewa - ZSSTO, Martyna Smółka SP nr 5, Hubert 
Wróblewski ZS nr 4.
W biegu towarzyszyli nam: 

STORA ENSO www.xiegarnia.pl.  oraz portal 

11 V w sali widowiskowej OCK odbyły się XVII Ostrołęckie 
Spotkania Chóralne. W koncercie wystąpiły: Ostrołęcki Chór 
Kameralny pod dyr. Bożeny Harasimowicz Pęzy, Chór PSM 
II stopnia im. Z. Noskowskiego w O-ce pod dyr. Joanny 
Niskiej, Chór Dziewczęcy „Ars Longa” ZS Nr 5 im. Unii 
Europejskiej w O-ce pod dyr. Joanny Górskiej, Chór ZS Nr 3 
w O-ce pod dyr. Ewy Szelkowskiej-Woźniczko, Chór ZNP
w O-ce pod dyr. Bożeny Harasimowicz Pęzy, Chór Dziewczęcy 
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Gimnazjum im. Marsz. J. Piłsudskiego w Rzekuniu pod dyr. 
Agnieszki Majewskiej, Chór „Cantiamo” PSM I stopnia 
im. Z. Noskowskiego w Ostrołęce pod dyr. Doroty Rypiny-
Gałązki. Utwór finałowy G. F. Haendla „Canticorum jubilo” 
wykonały wszystkie chóry przy akompaniamencie kwartetu 
instrumentów dętych blaszanych pod kierunkiem Jerzego 
Komornickiego.
16 V w holu OCK otwarto drugą, indywidualną wystawę 
fotografii Bogdana Białczaka zatytułowaną „Drewniane 
kościoły kurpiowskie”. Tym razem autor zaprezentował 
czarno-białe zdjęcia, wszystkie wykonane w podczerwieni. 
16 V  rozdano nagrody XXI Konkursu Plastycznego Miejsce 

Urodzenia p.h. "Kurpiowskie inspiracje". W konkursie brały 
udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat z Ostrołęki oraz 
z powiatu ostrołęckiego, ostrowskiego i wyszkowskiego. Jury 
w składzie:Zenon Kowalczyk, Irena Łoniewska, Grażyna 
Kulesik, po obejrzeniu 102 prac nadesłanych na konkurs 
wyłoniło 12 najlepszych prac:
kat. 6-9 lat: I miejsce Maja Zabielska, GOUK Różan, II miejsce 
Filip Radecki, SP 1 Ostrołęka, III miejsce Dawid Kossowski, 
SP Dzbenin; wyróżnienia: Natalia Kwapisz, SP 6 Ostrołęka
Julia Lisowska, SP 1 Ostrołęka, Natasza Plaga, OCK Ostrołęka
kat. 10-13 lat: I miejsce Natalia Gorzelany, SP 4 Ostrołęka, 
I miejsce Zuzanna Suchecka, SP 4 Ostrołęka, wyróżnienia: 
Zuzanna Wargacka, Milena Jurga - SP 4 Ostrołęka.
kat. 14-16 lat: I miejsce Magdalena Domian i Patrycja 

Mierzejewska - Gimnazjum nr 1 Ostrołęka.
Jury stwierdziło, że tylko 12 prac odzwierciedlało temat 
konkursu. Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace
i zapraszamy do udziału w przyszłym roku. 
16 V w koncercie jubileuszowym TALENT TOP wystąpili 
laureaci Ostrołęckiego Festiwalu Piosenki w latach 2004-
2013. Wystąpiły TALENTY: Paweł Kubat (2004), Monika 
Batogowska (2006), Aneta Królicka (2007), Marta 
Gniazdowska (2008), Edyta Choszczyk (2009), Justyna 
Walczuk (2010), Izabela Anna Perczyńska (2011), Joanna 
Salamucha (2013) oraz laureaci Nagród Publiczności, Nagród 
Tygodnika Ostrołęckiego: Paweł Kubat (2004), Olga 
Wądołowska (2005), Magdalena Głażewska (2007), Mariusz 
Pyśk (2008), Klaudia Miłoszewska (2009), Aleksandra Rutka 
(2010), Ilona Polewaczyk (2011), Olga Malinowska (2012), 
Ewelina Drężek (2013). Głosami zgromadzonej w sali 
widowiskowej OCK publiczności TALENTEM TOP został 
Paweł Kubat - absolwent Państwowego Studium Wokalno-
Aktorskiego im. D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym 
w Gdyni (2010). Debiutował na deskach Teatru Muzycznego 
w Gdyni w spektaklu „Ania z Zielonego Wzgórza”.  Zagrał też 
m.in. Dannego Zuko w „Grease”, a w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym tytułową rolę w produkcji „Tarzan”. Przez ostatnie 
2 lata grał jedną z głównych ról - Cosmo Browna - w musicalu 
„Deszczowa piosenka”, w Teatrze ROMA w Warszawie. Obec-
nie został zaproszony do musicalu „Mamma Mia”, którego 
premiera w Teatrze ROMA odbędzie się w lutym 2015.

kurier kulturalny
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W koncercie TALENT TOP zaśpiewał piosenkę z repertuaru 
Andrzeja Zauchy pt. „Bądź moim natchnieniem” oraz „Śpie-
wająco” z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego. Podczas 
koncertu wystąpił Zespół Tańca Współczesnego De-eM pod 
kierunkiem Małgorzaty Wójcik w choreografiach Bartosza 
i Małgorzaty Wójcik.

17 V w Nastrojach we Dwoje wystąpił zespół ShataQS - 
zwycięzcy 6. edycji Must Be The Music - Tylko Muzyka. 
Po koncercie artystka rozdawała zdjęcia i autografy swoim 
fanom.

18 V w „Godzinach dla Rodziny” milusińscy i ich opiekunowie 
obejrzeli bajkę baletową pt. „Kopciuszek” w reżyserii i choreo-
grafii Anny Wujkowskiej.

www.ock-ostroleka.pl

23 V odbył się finał XXXIII OKR Miejsce Urodzenia. Głównymi 
laureatami zostali: w kat. SP I miejsce Agnieszka Adamska, SP 
Nr 2 w Małkini Górnej, II miejsce Izabela Łapińska, SP Nr 1 
Ostrołęka, III miejsce Dawid Bałdyga,  SP w Zalasiu gm. Łyse.
- w kat. gimnazjów: I miejsce Monika Gąsior, PG w Prostyni
II miejsce Kacper Kaczmarczyk, GP Nr 1 w Ostrowi Maz., 
III miejsce Katarzyna Prusaczyk, Gimnazjum Nr 1 Ostrołęka;
- w kat. szkół ponadgimn. I miejsce K a r o l i n a  
Zaręba, II LO Ostrołęka. Przyznano również nagrody za 
kultywowanie gwary kurpiowskiej. Nagrody książkowe dla 
laureatów ufundował Starosta Ostrołęcki. 
24 maja odbył się festyn „Majówka nad Narwią”. Wystąpił 
m.in. zespół “Droga na Ostrołękę” oraz Formacja Nieżywych 
Schabuff. Sponsorem festynu był PUB nad  Brzegiem.



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 
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Uwaga: Bywalca można przejrzeć na stronie: www.ock-ostroleka.pl

Bywalec papierowy już we wrześniu - do zobaczenia

LATO Z OCK - koncerty, spektakle, wystawy

„Koncerty pod wierzbą” - ART CZWARTKI - plac. gen. J. Bema,  godz. 19

10 lipca 

Recital Piotra Grzyba 

24 lipca 

„Nie ma mnie tu" - koncert piosenek Kasi Nosowskiej 

śpiewają wokalistki Studia Piosenki Klubu OCZKO

7 sierpnia 

„Wolności… oddać nie umiem" koncert: rock lat 80-tych. 

śpiewają wokalistki Studia Piosenki Klubu OCZKO

21 sierpnia 

Koncert  Justyny Walczuk i Mateusza Cwalińskiego z przyjaciółmi


27 lipca, sala widowiskowa OCK, godz. 12.30

Godziny dla Rodziny - spektakl teatralny dla dzieci
24 sierpnia, scena przy Kupcu, godz. 16

”Czerwony Kapturek” spektakl interaktywny Teatru Bajlandia


Wystawy w Galerii Ostrołęka, plac. gen. J. Bema 14

3 lipca godz.19 - wernisaż wystawy prof. Piotra Gawrona „Rzeźba”

lipiec - Galeria - sala na I piętrze i hol OCK

Wystawa prac uczestników zajęć „Pracownie Galerii Ostrołęka 2013/2014”

7 sierpnia, godz. 19 - wernisaż wystawy malarstwa Romana Kirilenko

sierpień (hol OCK) - Wystawa prac uczestników zajęć plastycznych w ZP Laskowiec 


