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sala widowiskowa OCK   16 maja    godz. 18  
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SHaTa QS z zespołem - koncert

17 V, godz. 17, cena biletu 25 zł

SHATAQS  - piosenkarka, autorka tekstów i piosenek, liderka zespołu ShataQS. 
 Urodziła się i wychowała w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku. Ukończyła szkołę muzyczną w klasie skrzypiec 
oraz wokalistykę na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na Akademii Muzycznej w Katowicach. Od początku kariery 
zdobyła ponad dwadzieścia nagród na festiwalach w Polsce i za granicą. 
W 2001 roku wygrała Szansę na Sukces brawurowo wykonaną piosenką Edyty Geppert „Jaka róża taki cierń”. 
Od 2004, oprócz pracy w Polsce, zaczęła również swoją karierę międzynarodową, głównie w Stanach Zjednoczonych 
i Japonii. Brała udział w różnego rodzaju projektach i przedsięwzięciach muzycznych, takich jak: musicale On&Off Broadway 
w Nowym Jorku, festiwale Blues i Reggae, projekty muzyki klasycznej i programy telewizyjne. 
W 2013 roku ShataQS swoją autorską piosenką „Die Free”, wygrała popularny program muzyczny Telewizji Polsat - 
Must Be The Music. Pracowała także z wieloma artystami światowej sławy, jak Macy Grey, Judith Hill, legendami jazzu - 
Sheilą Jordan, Juju, Clarencem Spady’m, Iwao Furusawa i wieloma innymi. 
W 2011 roku, na Stadionie Yoyogi w Tokio, wystąpiła u boku wielkich artystów oraz samych Jackson5 w koncercie 
poświęconym Michaelowi Jacksonowi. W 2012, razem ze swoim nowo stworzonym zespołem ShataQS, nagrała swój 
pierwszy album “The Colors I know”, który został wspaniale odebrany przez międzynarodową publiczność. 
 Jej postrzeganie muzyki nie ogranicza się tylko do nut i dźwięków. Jest raczej sposobem na wyrażanie tego, co jej w duszy 
gra. Moc muzyki, jakość dźwięku, dobra energia, rasowe brzmienie, właściwy przekaz treści ubrany w szaty perfekcjonizmu 
Małgosi - to jej znak rozpoznawczy. 

ShataQS jest artystką, która w pełni wyraża się nie tylko poprzez muzykę, ale i sztukę plastyczną, design, ceramikę i wiele 
innych... Jest wielką zwolenniczką akcji ekologicznych, zielonej technologii i życia w harmonii z naturą. Każdy dzień zaczyna 
i kończy pracą twórczą. Uważa, że „sam człowiek nie jest nic wart, jeśli nie stara się ulepszać i upiększać świata”.
W Ostrołęce SHaTa Qs wystąpi w składzie: Lead Voc - ShataQS, MD/Piano - Łukasz Damrych, Bass - Kamil Pelka, Guitar - 
Wojciech Orszewski, Drumms - Łukasz Sobolak, Voc2- Magdalena Kus, Voc3 - Agnieszka Damrych, Sound Engineer - 
Maciej Prokopowicz



 W maju, jak zwykle,  
dla Ostrołęckiego Centrum Kultury 

zaczynają się dni 
szczególnie wytężonej działalności. 

Dni Ostrołęki, 
początek sezonu na wszelkiego rodzaju 

imprezy plenerowe powodują, 
że nasze plany pracy są bardzo napięte, 

a pracownicy mają ręce pełne pracy. 
Nikt z nas jednak nie narzeka, 

bo taki jest nasz obowiązek, 
często łączony z przyjemnością.

W tym roku kończymy 
Ostrołęcki Festiwal Piosenki „Talent”. 

Jednak kończy się tylko pewna formuła 
koncertu. Od przyszłego roku ostrołęccy 

utalentowani wokaliści będą mieli możliwość 
wzięcia udziału w nowym festiwalu.
„Talent” to dobry przykład imprezy, 

która połączyła pomysł inicjatora 
z oczekiwaniami uczestników. 

Udział w festiwalu dla wielu pozostał 
niezapomnianą przygodą, 

która w niektórych przypadkach 
zamieniła się w profesjonalną scenę 

lub pozostała ciągle rozwijaną pasją. 
Dla nich wszystkich 

warto było pracować 
i pomagać spełniać marzenia.

                                        Bogdan Piątkowski
                                             DYREKTOR
                                  Ostrołęckiego Centrum Kultury

1 V (czwartek)

PIELGRZYM
wystawa plenerowa

Tym razem Galeria Ostrołęka przygotowała wystawę 
fotografii Mariana Zubrzyckiego dokumentującą 
wybrane pielgrzymki do Polski Papieża Jana Pawła 
II (m.in. Łomża 1991r.). Autor to wieloletni foto-
reporter „Rzeczpospolitej”, a obecnie właściciel 
Agencji Fotograficznej AZ. Wystawa zrealizowana 
przy współpracy z Polską Agencją Fotografów 
FORUM.
plac gen. J. Bema
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9,10 V (piątek, sobota)

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
dla młodzieży gimnazjów i szkół średnich

Warsztaty poprowadzi Karolina Jonderko, laureatka 
wielu nagród, w tym International Photography 
Awards (USA), Photo Annual Awards (Czechy), Foto 
Visura – Spotlight Grant (USA). Uznana za odkrycie 
roku przez serwis Culture.pl. Program warsztatów 
obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne. 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc 
ograniczona. Warsztaty towarzyszą wystawie Press 
Foto 2014.  
Zgłoszenia: , tel. 690 321 biuro@bzwbkpressfoto.pl
431. Więcej informacji: www.bzwbkpressfoto.pl
Galeria Ostrołęka, początek godz. 14

Organizator

9 V (piątek)

WYSTAWA FOTOGRAFII PRASOWEJ
wernisaż wystawy

Bank Zachodni WBK, dziennik Rzeczpospolita 
i Galeria Ostrołęka zapraszają na wystawę prezentu-
jącą prace zawodowych fotoreporterów nagrodzone 
w X edycji jednego z największych konkursów 
fotografii prasowej w Polsce – BZ WBK Press Foto 
2014. Z okazji jubileuszu ekspozycję wzbogacono 
również o Zdjęcia Roku wszystkich dziesięciu edycji 
oraz wybrane spośród nich Zdjęcie Dekady.
Galeria Ostrołęka, godz. 18, wstęp wolny

4

tuż po majówce

COOLTRAFIOLET
trzeci numer pisemka Kultowni

Tym razem cooltowa redakcja pracowała nad tema-
tem ciekawości. Waszą ciekawość razem z nami 
budzić będą: Daniel Łukaszewski z Instytutu 
Promocji Zdrowia i Rozwoju Inspiracja, Piotr Grzyb 
z zespołu ERGO i Radia OKO, Kacper Michalski - 
nasz cooltowy fotograf oraz Grupa ENERGA - 
sponsor projektu Łańcuch Pozytywnej Energii.

Czy już jesteście ciekawi, co przeczytacie w majo-
wym wydaniu? Cooltrafiolet będzie można znaleźć 
w Kultowni, trafi też do bibliotek szkolnych i filii 
osiedlowych MBP, świetlic środowiskowych. 
Zapraszamy do lektury i rozwiązywania łamigłówek 
znajdujących się w naszym magazynie! 

6 V (wtorek)

XXXIII OKR MIEJSCE URODZENIA
eliminacje miejskie

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych. Do prezentacji uczestnik zgłasza dwa utwory: 
prozę i utwór poetycki. Jeden z tekstów treścią musi 
nawiązywać do naszego regionu lub musi być 
napisany przez twórcę związanego z Ziemią 
Kurpiowską. 
Łączny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 
6 minut. Na eliminacje rejonowe (finał) zapraszamy 
już 23 maja br.
Klub Oczko, godz. 9 (wszystkie kat.), wstęp wolny

8, 9 V (czwartek, piątek)

XIV MAZOWIECKI FESTIWAL 

TEATRÓW AMATORSKICH
Zapraszamy amatorskie teatry dziecięce (szkoły 
podstawowe) i młodzieżowe (gimnazja i licea) 
z terenu Mazowsza. W kategorii młodzieżowej mogą 
brać także udział inne formy sceniczne (oprócz 
kabaretu). Prezentacja nie powinna przekraczać 40 
minut, a zespół liczyć nie więcej niż 12 aktorów. 
Termin zgłoszeń upływa 5 maja. Finał w czerwcu,
w Siedlcach.
Szczegóły: www.ock-ostroleka.pl
sala widowiskowa OCK, godz. 10, wstęp wolny fot. Maciej Moskwa/Zdjęcie Roku BZ WBK Press Foto 2014
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11 V (niedziela) 

FINAŁ ZAGADKOWEGO 

MARATONU CZYTELNICZEGO
Ostatnia prosta. Uroczyste zakończenie pierwszej 
edycji biegu po stronach książek organizowanego 
przez Kultownię i Filię nr 6 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. W finale wezmą udział dotychczasowi 
uczestnicy maratonu. Uczestnicy biorący udział już 
kolejny raz, otrzymają tzw. Koronę Maratonu. 
„Zawodników” obowiązuje strój sportowy, bo 
również będziemy biegać...
W biegu towarzyszą nam  oraz portal STORA ENSO
www.xiegarnia.pl.
Start godz. 12, Stadion MOSiR, ul. W. Witosa

11 V (niedziela) 

XVII OSTROŁĘCKIE 

SPOTKANIA CHÓRALNE
Uczestnicy Spotkań przygotują do prezentacji dwa 
dowolne utwory. Na zakończenie wszystkie chóry 
wykonają utwór „Canticorum iubilo” Georga 
Friedricha Händla. 
Ostrołęckie Centrum Kultury reprezentować będzie 
Ostrołęcki Chór Kameralny pod kierunkiem Bożeny 
Harasimowicz Pęzy.
sala widowiskowa OCK, godz. 14, wstęp wolny

16 V (piątek)

OSTROŁĘKA CZYTA DZIECIOM
spotkanie w Kultowni

Bohaterem spotkania będzie Staszek Orłowski. Pan 
Staszek jest człowiekiem wielu pasji - kolekcjone-
rem, kabareciarzem, konferansjerem, melomanem. 
W dzieciństwie bardzo dużo czytał, a jego ulubioną 
książką były „Przygody Filonka bez ogonka”, które 
napisał Gösta Knutsson. Jak zawsze lekturze będą 

towarzyszyć zabawy związane z tematem spotkania.
Kultownia, godz. 13, wstęp wolny

16 V (piątek)

DREWNIANE KOŚCIOŁY KURPIOWSKIE
wernisaż wystawy

Wystawa fotografii Bogdana Białczaka, ostrołęcza-
nina, członka Ostrołęckiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego, laureata kilku nagród w ogólnopolskich 
konkursach fotograficznych. Autor zaprezentuje 
dwanaście drewnianych kościołów z terenu Kur-
piowszczyzny, m.in. w Łysych, Dąbrówce, Turośli. 
Projekt został zrealizowany w subtelnej technice 
fotografii czarno-białej.
hol OCK, godz. 18

16 V  (piątek)

KURPIOWSKIE INSPIRACJE
21. konkurs plastyczny

Zobaczymy wystawę prac plastycznych kolejnej 
edycji Konkursu Plastycznego Miejsce Urodzenia. 
W tym roku obowiązywała tematyka kurpiowska - 
wzory, motywy, desenie, pasiaki, wycinanki w no-
wych, ciekawych aranżacjach i zestawieniach.  
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Zapraszamy na wręczenie nagród laureatom i do 
obejrzenia najlepszych prac. W konkursie biorą 
udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat 
z Ostrołęki oraz z powiatu ostrołęckiego, ostrows-
kiego i wyszkowskiego.
hol Kina Jantar, godz. 11, wstęp wolny

16 V (piątek)

TALENT TOP
Koncert jubileuszowy

Laureaci Nagród Głównych i Publiczności z dzie-
sięciu dotychczasowych edycji wezmą udział 
w specjalnym koncercie dekady. Przyszedł bowiem 
czas na podsumowanie i wyło-nienie Najlepszej/ 
Najlepszego z Najlepszych. Publiczność będzie 
miała okazję do zagłosowania na swojego ulubieńca 
i to ona zdecyduje kto zostanie „Talentem TOP”. 
Pomysłodawcą i aranżerem Ostrołęckiego Festiwalu 
TALENT jest Tadeusz Kowalewski.

Wystąpią TALENTY: Paweł Kubat (2004), Monika 
Batogowska (2006), Aneta Królicka (2007), Marta 
Gniazdowska (2008), Edyta Choszczyk (2009), 
Justyna Walczuk (2010), Izabela Anna Perczyńska 
(2011), Joanna Bernatowicz (2012), Joanna 
Salamucha (2013) oraz laureaci Nagród Publicz-
ności, Nagród Tygodnika Ostrołęckiego: Paweł 
Kubat (2004), Olga Wądołowska (2005), Dominika 
Lenkiewicz (2006), Magdalena Głażewska (2007), 
Mariusz Pyśk (2008), Klaudia Miłoszewska (2009), 
Aleksandra Tyszka Rutka (2010), Ilona Polewaczyk 
(2011), Olga Malinowska (2012), Ewelina Drężek 
(2013). 
Wykonawcom towarzyszyć będzie - jak zawsze - 
zespół muzyczny pod kierunkiem Tadeusza 
Kowalewskiego w składzie: Konrad Drabot (gitara), 
Krzysztof Lewandowski (bas.), Adam Karpiński 
(perkusja), Tadeusz Kowalewski (fortepian). 
Gościnnie wystąpi Mateusz Cwaliński (instr. 

klawiszowe, akordeon) i Oskar Małkowski (gitara).  
Koncert poprowadzi Stanisław Orłowski. 
Reżyseria koncertu: Aleksandra Kowalewska.
Kierownictwo muzyczne: Tadeusz Kowalewski. 
Scenografia: Grażyna Kulesik, Marek Suski. 
Projekt graficzny Festiwalu: Leszek Sokoll.
Światła: Kuba Bednarski. Dźwięk: Tomasz Bednar-
czyk, Roman Bednarski. 
Przez 10 lat nagrody fundowały ostrołęckie apteki, 
a statuetki dla laureatów ostrołęcka Firma LUS-AR. 
Dziękujemy.
sala widowiskowa OCK, godz. 18, bilet 5 zł 

17 V (sobota)

KRÓL LEAR
autokar teatralny

Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” zaprasza na 
spektakl do Teatru Polskiego. Sztukę Williama 
Szekspira zobaczymy w reżyserii Jacquesa Lassalle. 
Dramat Shakespeare’a to bolesna analiza kruchej 
istoty ludzkiej godności, zagubionej w świecie bez 
Boga, gdzie granice między wywyższeniem a upad-
kiem, rozsądkiem a szaleństwem, porządkiem 
a chaosem ustalają tylko niedoskonali ludzie. 
W sztuce występują m.in.: Andrzej Seweryn, Anna 
Cieślak, Lidia Sadowa, Marcin Kwaśny, Jerzy 
Schejbal, Piotr Cyrwus, Krzysztof Kwiatkowski. 
Wyjazd 17 V 2014 (sobota) o godz. 16 z parkingu przy 
OCK, ul. Inwalidów Wojennych 23. Koszt 83 zł. 
Informacje o następnym spektaklu ukazują się 
z dużym wyprzedzeniem na naszej stronie: 
www.ock-ostroleka.pl

AUTOKAR TEATRALNY
SPONSORUJĄ



17 V (sobota)

SHATA QS z Zespołem
koncert

„ShataQS to zwycięzcy 6. edycji popularnego 
muzycznego show - Must Be The Music - tylko 
muzyka, w którym urzekli jurorów oraz publiczność 
swoją oryginalnością, spójnością oraz świadomoś-
cią muzyczną. Grupa powstała w 2012 roku. Na 
swoim koncie ma już pierwszy singiel “You’re 
beautiful” oraz mini płytę “The Colors I know”.
Obecnie pojawił się singiel zespołu "Die Free" 
promujący planowaną na jesień br. nową płytę”. 
sala widowiskowa OCK, godz. 17, bilet 25 zł

Akcja finansowana z Budżetu Miasta i pod patronatem 
Prezydenta Miasta Ostrołęki

18 V (niedziela)

KOPCIUSZEK
spektakl baletowy

„Kopciuszek” to bajka baletowa z muzyką Siergieja 
Prokofiewa. Spektakl skierowany jest głównie do 
najmłodszych widzów jako propozycja teatralna dla 
całej rodziny. Uczucia i przeżycia bohaterów wyra-

DLA RODZINYGODZINY

żone są ruchem, który w szczególny sposób potrafi 
wyrazić nawet najgłębsze ludzkie emocje. 
Dopełnieniem przedstawienia są piękne, neobaro-
kowe kostiumy. Po spektaklu odbędzie się spotkanie 
z tancerzami, podczas którego będzie można zadać 
pytanie artystom, z bliska zobaczyć kostiumy, zrobić 
pamiątkową fotografię z artystami.
Czas trwania spektaklu: 60 minut.
Reżyseria i choreografia: Anna Wujkowska
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

21 V (środa)

PRZYGODA Z PIOSENKĄ
spotkanie z muzyką

Program koncertu z udziałem dwójki wokalistów 
wypełnią znane i lubiane piosenki z wieczorynek, 
musicali, filmów i popularnych programów 
telewizyjnych dla dzieci. Usłyszymy m.in. kompo-
zycje Andrzeja Korzyńskiego, Krzysztofa Marca, 
Jerzego Wasowskiego czy Alana Menkena. 
Wykonawcy: Martyna Ciok/ Agnieszka Konarska - 
wokal, Jakub Jurzyk/ Kamil Zięba - wokal, Adam 
Sychowski/Anna Hajduk - fortepian.
sala widowiskowa OCK, godz. 13.15, bilet 5 zł

23 V (piątek)

XXXIII OKR MIEJSCE URODZENIA
finał - eliminacje rejonowe

Wystąpią laureaci przeglądów lokalnych przedstawi-
ciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 
Klub Oczko, godz. 9 (wszystkie kat.),wstęp wolny

7



24 maja 2014

DROGA NA OSTROŁĘKĘ

godz. 9.30 - 11.00  parada kawalerii ulicami miasta 
godz. 11.00, błonie nad Narwią  -  msza polowa 
                     w intencji poległych w bitwie 1831 roku 
                     i mieszkańców naszego miasta 
godz. 13.00 - 15.30  zawody kawaleryjskie 
godz. 18.00, plaża miejska
                    Koncert z okazji DNI OSTROŁĘKI 
- prowadzenie Wojtek Dudkowski
TALENT TOP - koncert 10-lecia Festiwalu
    DROGA NA OSTROŁĘKĘ
         FORMACJA NIEŻYWYCH SCHABUFF
                            

TALENT 2004-2014

Ponadto: 
- na tyłach Mauzoleum bitwy pod Ostrołęką (forty) czwartacy rozbiją swój obóz, 

- na terenie plaży będzie jarmark staroci oraz wystawców regionalnych 
- wiele atrakcji dla dzieci

FORMACJA NIEZYWYCH SCHABUFF

Sponsor koncertu: www.pubnadbrzegiem.pl    
facebook.com/pubnadbrzegiem

majówka majówka nad Narwią

8

Prezydent Miasta Ostrołęki zaprasza

 OSTROŁĘCKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE CZWARTACY
 STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW 5. PUŁKU UŁANÓW ZASŁAWSKICH

   WIESŁAW KORDOWSKI

Organizatorzy:



 PAN PEABODY I SHERMAN
1 V godz. 16

Prod. USA 2014, animacja, familijny, 92 min., b.o. 
Reżyseria: Rob Minkoff.
Głównymi bohaterami kreskówki, są genialny pies 
Pan Peabody i jego towarzysz, chłopczyk o imieniu 
Sherman, którzy razem wyruszają w podróż w czasie. 

SNOWPIERCER:
ARKA PRZYSZŁOŚCI  

1 V godz. 18    
Prod. Francja, USA, Korea Pdn. 2013, thriller, akcja, 
science-fiction, 130 min., od 12 lat.
Reżyseria: Joon-ho Bong. Obsada: Chris Evans, 
Jamie Bell, John Hurt, Tilda Swinton, Alison Pill... 
Eksperyment mający na celu powstrzymanie 
globalnego ocieplenia zabił całe życie na Ziemi. 
Jedyni ocalali ludzie podróżują pociągiem zwanym 
Snowpiercer.

AKADEMIA WAMPIRÓW
201 V godz. 20    

Prod. USA 2014, akcja, fantasy, 104 min., od 15 
lat. Reżyseria: Mark Waters. Obsada: Zoey Deutch, 
Lucy Fry, Danila Kozlovsky, Sarah Hyland...
Rose i Lissa mają takie same problemy jak wszystkie 
nastolatki, tyle że uczą się w Akademii wampirów – 

tajemnej szkole z internatem. Tu uczniowie dzielą się 
na morojów i dampiry. Dziewczyny połączone 
telepatyczną więzią wierzą, że ich przyjaźń będzie 
trwać wiecznie pod warunkiem jednak, że przetrwają 
do końca roku szkolnego.

KAPITAN AMERYKA:
  ZIMOWY ŻOŁNIERZ 3D

2-4, 6-8 V godz. 16   dubbing  
Prod. USA 2014, akcja, science-fiction, komiksowy, 
przygodowy, 136 min. Reżyseria: Anthony Russo, 
Joe Russo. Obsada:  Chris Evans, Samuel L. Jackson, 
Scarlett Johansson. 

Akcja filmu rozgrywa się po nowojorskim kata-
kliźmie, w którym znaczącą rolę odegrała drużyna 
Avengers. Steve Rogers, znany również jako Kapitan 
Ameryka, zostaje wplątany w intrygę, która zagraża 
całemu światu. W jej rozwikłaniu decyduje mu się 
pomóc m.in. Czarna Wdowa. 

 NIEZGODNA
152-4, 6-8 V godz. 18    

Prod. USA 2014, dramat, science-fiction, 139 min
Reżyseria: Neil Burger. Obsada:  Shailene Woodley, 
Theo James, Kate Winslet, Ashley Judd, Maggie Q 
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Bohaterką jest 16-latka żyjąca w futurystycznym 
świecie, w którym społeczeństwo jest podzielone 

według pięciu kategorii, odpowiadających różnym 
cnotom. Każdy nastolatek musi przejść test predys-
pozycji określający jego przynależność do jednej 

z grup. Jeśli nie posiadasz żadnej z pięciu 
kluczowych cech, będziesz żyć na marginesie. Jeśli 

zaś masz więcej niż jedną z nich, jesteś 
NIEZGODNYM i czeka cię całkowita eliminacja. 
Chyba że – tak jak Beatrice – uda ci się uciec i 

znaleźć drogę do podziemnego świata ludzi, którzy 
zdecydowali się rzucić wyzwanie bezdusznemu 

systemowi. Beatrice musi znaleźć 
w sobie dość odwagi, by zaryzykować wszystko 

w walce o to, co kocha najbardziej.

DROGA DO ZAPOMNIENIA 
2-4, 6-8 V godz. 21   

Prod. Australia/Wielka Brytania 2013, dramat, 116 
min. Reżyseria: Jonathan Teplitzky. Obsada:  Colin 
Firth, Nicole Kidman, Hiroyuki Sanada, Stellan 
Skarsgard, Jeremy Irvine.
Film na podstawie autobiograficznej książki Erica 
Lomaksa opisującej jego doświadczenia z czasów 

II wojny, m.in. tortury i budowanie linii kolejowej.

AMAZONIA. 
PRZYGODY MAŁPKI SAI *

9-11, 13-15 V godz. 16   
Prod. Francja/Brazylia 2013, dokumentalny, 83 min.
Reżyseria: Thierry Ragobert.
Bohaterem filmu jest małpa, która urodziła się i wy-
chowała w niewoli. Teraz musi stawić czoła dzikiej 

przyrodzie, gdy zostaje wypuszczona na wolność.

BRICK MANSIONS.
NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH

9-11, 13-15 V godz. 18  
Prod. USA 2014, akcja, dramat, kryminał.
Reżyseria: Camille Delamarre. 
Obsada: Paul Walker, David Belle, RZA, Carlo Rota. 
Niedaleka przyszłość. Tajny agent policji Damien ma 
zaledwie 24 godziny, by odszukać skradziony pocisk
z głowicą nuklearną i powstrzymać katastrofę. 
Wszelkie tropy wiodą do bezwzględnego handlarza 
narkotyków, rezydującego w odciętym od świata 

gettcie, zwanym Brick Mansions.

IMIGRANTKA
9-11, 13, 14 V godz. 20  

Prod. USA 2013, dramat, romans, 120 min.
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Jeremy Renner, Joaquin Phoenix, Dagmara 
Dominczyk. 

Dwie młode Polki, siostry - Ewa i Magda - wyruszają 
do Ameryki w poszukiwaniu lepszego życia. Chora na 
gruźlicę Magda zostaje zatrzymana i poddana 
kwarantannie, a zdana tylko na siebie Ewa 
rozpoczyna zdobywanie Ameryki na własną rękę..

NIESAMOWITY 
SPIDER-MAN 2   3D

30 16 V godz. 20 (napisy) 
1517 V godz. 20  (napisy)

18, 20-22 V godz. 16 (dubbing), 
30 18, 20-22 V godz. 18 (napisy) 

Prod. USA 2014, akcja, fantasy, komiksowy, 
przygodowy, 142 min. Reżyseria: Marc Webb. 
Obsada: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, 
Dane DeHaan, Sally Field. 
Peter Parker uwielbia dokonywać bohaterskich 
czynów i spędzać czas z Gwen. Ale wszystko ma 
swoją cenę. Kiedy pojawia się Electro Peter musi 
stawić czoła przeciwnikowi potężniejszemu niż on 
sam. A do tego kiedy powróci jego stary przyjaciel, 
Harry Osborn, Parker zrozumie, że wszyscy jego 
wrogowie mają jedno imię: OsCorp.

CASANOVA PO PRZEJŚCIACH 
18, 20-22 V godz. 21   

Prod. USA 2013, komedia, 98 min. 
Reżyseria:John Turturro. Obsada: John Turturro, 
Woody Allen, Sharon Stone, Vanessa Paradis.

Murray Schwartz, właściciel antykwariatu, popada 
w problemy finansowe. Postanawia namówić nie-
śmiałego przyjaciela, pracującego w kwiaciarni 
Fioravante, na spotkanie ze swoją dermatolog. Nie 
chodzi jednak o zwyczajną wizytę u lekarza, tylko 
o spełnienie seksualnych fantazji znudzonej życiem 
pani doktor. Oczywiście za pieniądze. Tak zaczyna się 
dochodowy biznes dwójki panów, który z dnia na 
dzień przynosi większe zyski...

CZARNOKSIĘŻNIK Z OZ:
POWRÓT DOROTKI * 3D

23, 27, 28, 30, 31 V godz. 16     grany do 5 VI

24, 25 V godz. 14 i 16        29 V godz. 17  
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. 
Wezwana przez przyjaciół – Stracha na wróble, 
Tchórzliwego Lwa i Blaszanego Drwala, ponownie 
przenosi się do zaczarowanej krainy. 

11



GRACE KSIĘŻNA MONACO
10         23-25, 27, 28 V godz. 18 29 V godz. 19

Prod. Francja/USA/Belgia/Włochy 2013, biogra-
ficzny, dramat, 103 min. Reżyseria: Olivier Dahan. 
Obsada: Nicole Kidman, Tim Roth.
Film nie skupia się na karierze filmowej Kelly, lecz 
okresie późniejszym, kiedy była już księżną Monako. 
A dokładnie - na sześciu miesiącach roku 1962.

TRANSCENDENCJA
15            23-25, 27, 28 V godz. 20 29 V godz. 21

Pod. USA 2014, akcja, dramat, s-f, 120 min. 
Reżyseria: Wally Pfister. Obsada:  Johnny Depp, 
Kate Mara, Rebecca Hall, Morgan Freeman.
Naukowiec o imieniu Will, próbuje stworzyć sztuczną 
inteligencję, ale zostaje wciągnięty do komputera.

GODZILLA 3D
1030, 31 V godz. 18     grany do 5 VI

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-
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naniu w obliczu nieprzezwyciężonych sił natury. 
Budzący respekt Godzilla powraca, by przywrócić 
światu równowagę, gdy ludzie okazują się bezbronni.

DŻEJ DŻEJ   * 
4030, 31 V godz. 20     grany do 5 VI

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...

Klub Kina Niezależnegokkn
_

PRYWATNE ŚLEDZTWO 
MAJORA ZAKIROVA

19 maja     godz. 19     wstęp wolny
scenariusz i reżyseria: Jarosław Mańka

To niezwykła opowieść o majorze KGB, Olegu Zakirovie, 
nazywanym "polskim Litwinienką", który odważył się 
w latach 90. na przekazanie stronie polskiej akt sprawy 
katyńskiej. 

Po projekcji spotkanie z autorem filmu, 
Jarosławem Mańką

zaprasza na film 



naniu w obliczu nieprzezwyciężonych sił natury. 
Budzący respekt Godzilla powraca, by przywrócić 
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bilet na jeden film - 11 zł; karnet na miesiąc (4 filmy) - 30 zł

Działalność DKF REJS współfinansowana jest ze środków 
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

spotkanie z prof. Krzysztofem Kornackim - filmoznawcą

26 V godz. 18  

NIEBIAŃSKIE ŻONY ŁĄKOWYCH 
MARYJCZYKÓW (Nebesnye zheny lugovykh mari)

Prod. Rosja 2014, dramat, 106 min. Reżyseria: Aleksei 
Fedorchenko. Obsada: Darya Yekamasova, Yuliya Aug, Yana 
Troyanova. 
U Fedorchenki erotyka splata się z folklorem, rytuały i wierze-
nia przenikają postsowieckie blokowiska oraz wsie jak sprzed 
wieków. Film odsłania też mroczną stronę maryjskich wierzeń 
– konsekwencje igrania z duchami, klątwami i magią. Reżyser 
wystawia wymierającym mniejszościom Federacji Rosyjskiej 
filmowy pomnik - nie ze spiżu lecz z zadziwienia, czułości 
i humoru. Grand Prix na 13. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty.

godz. 20.30 

WYSOCKI (Wysockij. Spasiba, szto żiwoju)
Prod. Rosja 2011, biograficzny, 128 min. 
Reżyseria: Pyotr Buslov. Obsada: Oksana Akinshina, Siergiej 
Biezrukow, Vladimir Ilin.
Poruszająca historia Władimira Wysockiego – słynnego 
rosyjskiego artysty i idola milionów ludzi. Film opowiada 
o najtrudniejszych latach w życiu artysty, pokazując kocha-
nego przez miliony idola jako człowieka zmagającego się 
ze swoimi słabościami. To również historia wielkiej miłości...

13

spotkanie z Magdaleną Dorobińską - filmoznawcą

5 V godz. 18     

NIMFOMANKA CZ.1 (Nymphomaniac)
Prod. Belgia/Dania/Francja 2014, erotyk/thriller, 122 min. 
Reżyseria: Lars von Trier. Obsada: Charlotte Gainsbourg, 
Shia LaBeouf, Uma Thurman.
Cokolwiek spodziewacie się zobaczyć, zobaczycie więcej... 
Zmysłowe, perwersyjne, podniecające, śmieszne, liryczne, 
wybuchowe, bluźniercze, niebezpieczne, czułe, uwodzące, 
kontrowersyjne - wszystkie te określenia tracą moc wobec 
długo oczekiwanego, najnowszego filmu twórcy „Melan-
cholii” i „Antychrysta”. W dzisiejszym świecie opętanym przez 
seks, „Nimfomanka” jest inteligentną i prowokacyjną opo-
wieścią o kobiecie, która postanowiła podporządkować życie 
poszukiwaniu rozkoszy i erotycznego spełnienia. 

godz. 20.30 
 MŁODA I PIĘKNA (Jeune et jolie) 

 Prod. Francja 2013, erotyk, 95 min. Reżyseria: Francois Ozon
Obsada:  Marine Vacth, Frederic Pierrot, Géraldine Pailhas. 
17-letnia Isabelle pochodzi z bogatej, paryskiej rodziny. 
Podczas wakacyjnego wyjazdu spotyka Niemca, z którym 
przeżywa swój „pierwszy raz”. Po powrocie do domu nic już 
nie jest takie jak przedtem, przeobraża się w gotową 
na wszystko luksusową prostytutkę.
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3 IV  w Galerii Ostrołęka otwarto drugą, indywidualną wystawę 
malarstwa ostrołęczanina, Radosława Jastrzębskiego 
zatytułowaną „Obecność”.

6 IV Teatr Lalki i Aktora z Łomży wystawił bajkę “Piotruś i Wilk”

8 IV w Klubie Oczko odbyły się eliminacje rejonowe 59. 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Sąd Konkur-
sowy w składzie:
- Jan Zdziarski, Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej 
- Katarzyna Kołeczek, aktorka
- Bogusława Zawalich, Ostrołęckie Centrum Kultury

oceniło w turnieju recytatorskim 8 prezentacji w kategorii 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i 2 prezentacje w tur-
nieju poezji śpiewanej. Do eliminacji wojewódzkich 
zakwalifikowali się: 

- w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Joanna Bauer - Scena Kotłownia - Ostrów Maz., Paulina 
Dzwoniarska - III LO w Ostrołęce, Karolina Zaręba - II LO 
w Ostrołęce, Jakub Mikulak - I LOw Ostrołęce;
- w turnieju poezji śpiewanej: 
Olga Malinowska - I LO w Ostrołęce
Laureatom przyznano nagrody książkowe ufundowane przez 
Starostę Ostrołęckiego. 

kurier kulturalny
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9 IV w cyklu spotkań z muzyką słuchacze poznawali instru-
menty muzyczne, ich podobieństwa i różnice. W rolach 
głównych wystąpiły skrzypce, wiolonczela, klarnet i fortepian.

12 IV w Nastrojach we Dwoje zagrał zespół U STUDNI.

15 IV w Światowym Dniu Inwalidy, w OCK odbyły się 
Ostrołęckie Spotkania Klubów Seniora. Koncert rozpoczęła 
Alicja Grzybicka znana z Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. 
Swoje krótkie programy zaprezentowało 5 klubów seniora 
z terenu miasta: Złoty Wiek, Modry Len, Pogodna Jesień, 
Jesienne Róże, Wrzos oraz pensjonariusze Domu Pomocy 
Społecznej w Ostrołęce. W holu czynna była wystawa prac 
plastycznych słuchaczek Ostrołęckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, które również wzięły udział w koncercie. 

www.ock-ostroleka.pl



wkrótce

6 VI, scena przy Kupcu
Festiwal Piosenki Przedszkolnej

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 
OUTW - ul. Inwalidów Wojennych 23, tel. 29 7664589 w. 26; outw@ock-ostroleka.pl
Redakcja: K. Mostył, B. Pilchowska. Druk: Drukarnia Waldemara GnatowskiegoOstrołęckie Centrum Kultury
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14 VI godz. 17 (sprzedaż od 18 V od godz. 15)
Koncert 
Mietka Szcześniaka

15 VI godz. 12 (sprzedaż od 20 V od godz. 15)
Bajka o szczęściu
w wykonaniu Olsztyńskiego Teatru Lalek

majówka majówka nad Narwią

z okazji DNi ostrołęki  

24 maja 

szczegóły str. 8 

Prezydent Miasta Ostrołęki zaprasza


