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Kulturalne wakacjeKulturalne wakacjeKulturalne wakacje

Koncertowo...
ARTCZWARTKI 

koncerty pod wierzbą - godz. 19

 9 lipca - Janek SAMOŁYK
 Koncert pt. "Na prezent” 
 23 lipca - Artur GOTZ  
 Koncert pt. "Mężczyzna prawie idealny" 
 6 sierpnia - Olga WĄDOŁOWSKA 
 Koncert  pt. "Muzyka filmowa"  
 20 sierpnia - Grupa P.S. Soul  
 Koncert  pt. "P.S. Soul na żywo" 
  27 sierpnia  - koncert powarsztatowy 
 Koncert na pożegnanie wakacji

OCK tel. 29 7664589 www.ock-ostroleka.plOCK tel. 29 7664589 www.ock-ostroleka.pl

Filmowo...
poranki dla dzieci

środy i czwartki, godz. 10

Wystawowo...
9 lipca, godz. 19, Galeria Ostrołęka
 Wernisaż wystawy rzeźby Grzegorza Witka

1 lipca - 7 sierpnia – Galeria Ostrołęka, I piętro
 Wystawa prac dzieci i młodzieży uczestniczących 
w zajęciach pracowni plastycznej i fotograficznej 
„Galerii Ostrołęka”

20 lipca, godz. 18, hol OCK
 Wystawa fotograficzna (czynna do 26 lipca)
„Weterani misji poza granicami kraju”

27 lipca - 16 sierpnia, hol OCK
 Wystawa prac dzieci i młodzieży uczestniczącej 
w zajęciach plastycznych w pracowniach OCK

13 sierpnia, Galeria Ostrołęka, godz. 19
 Wernisaż wystawy „Franciszek Starowieyski 
(1930 – 2009). Przyjaźnie paryskie 1683-1693.” 

21 sierpnia, hol OCK, godz. 18
 Wernisaż wystawy fotografii „Kurpiowska ballada”

Sponsor Galerii Ostrołęka

Teatralnie...
scena przy DH Kupiec - godz. 16

 5 lipca - Godziny dla Rodziny - bajka dla dzieci
 Teatr Piccolo z Łodzi 
 - „Urodziny Baby Jagi”

 23 sierpnia - Godziny dla Rodziny 
 - bajka dla dzieci
 Teatr Bajlandia z Warszawy 
 - „Gafy czarownicy Fafy”



 Powoli zbliżamy się 
do końca sezonu kulturalnego, 

lecz zanim rozpoczniemy cykl spotkań 
wakacyjnych, warto zapoznać się z tym, 

co szczególnie interesującego 
czeka nas w czerwcu.

Festiwal Sztuki 3M, to oryginalne zjawisko 
artystyczne, niepowtarzalne w skali kraju. 
Wyróżnia nas fakt, że Festiwal obraca się 

nie wokół autora lub tematu. 
Myśli autorów prac skupiają się na materiale. 

Tym razem będzie to  O g i e ń.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego jest imprezą bardzo ważną 
dla całego środowiska osób pielęgnujących 

„żywe słowo”. 
To duże wyróżnienie dla Ostrołęki, 

gdyż po raz kolejny gościć będziemy 
najlepszych recytatorów z całej Polski, 

a poza tym będzie to się działo 
w roku obchodów 60-lecia OKR-u.

Kończymy kolejny rok działalności 
Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

i utwierdzeni jesteśmy w przekonaniu, 
że decyzja o jego powstaniu spełniła 

oczekiwania ogromnej rzeszy ostrołęckich 
seniorów. Z podziwem obserwujemy ich zapał 

i zaangażowanie podczas zajęć i wykładów.

Przed nami wakacje, 
życzymy więc radosnego wypoczynku 

i pozostajemy z nadzieją na kolejne spotkania, 
już w nowym sezonie kulturalnym.

         Bogdan Piątkowski
                                             DYREKTOR
                            Ostrołęckiego Centrum Kultury

1 - 30 VI
FESTIWAL SZTUKI 3M

wystawa fotograficzna
W 2006 roku w „Galerii Ostrołęka” Festiwal Papieru 
zainaugurował Festiwal Sztuki, który przez kolejne 
lata naturalnie ewoluował, następnie przyjmując 
nazwę „Festiwal Sztuki 3M - Materiał, Medium, 
Metafora” i poza Ostrołęką, gdzie co roku w czerwcu 
rozpoczyna się kolejna edycja, prezentowany był
w kilku miastach na Mazowszu. Pomysłodawcą 
i kuratorem artystycznym Festiwalu jest Leszek 
Sokoll. W minionych edycjach, oprócz wspomnia-
nego już wcześniej Papieru, tematami z którymi 
zmierzyli się artyści były: Drewno, Kamień, Metal, 
Włókno, Ziemia, Woda, Ciało. Wystawa prezentuje 
zdjęcia dokumentujące wydarzenia artystyczne 
z ośmiu minionych edycji festiwalu w Ostrołęce
w latach 2006-2013.
hol Kina Jantar, wstęp wolny

1 VI (poniedziałek)

JAN TWARDOWSKI
wieczór poetycki

Słuchacze Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku zapraszają na spotkanie z poezją ks. Jana 
Twardowskiego. Jego liryka traktuje zarówno o Bo-
gu, jak i o ludziach i ich problemach. 
Klub Oczko, godz. 19, wstęp wolny

10 VI (środa)

PIĘCIU WSPANIAŁYCH
spotkania z muzyką

Określenie pięciu wspaniałych w tytule koncertu dla 
dzieci odnosi się zarówno do znakomitych artystów, 
jak i pięciu instrumentów strunowych. Co je łączy, 
a co różni? Zbadamy, w jaki sposób można te 
instrumenty zestawiać ze sobą, osiągając za każdym 
razem inny rezultat brzmieniowy. 
Wystąpią: Tomasz Pawłowski - fortepian, Mateusz 
Zaziębło - skrzypce, Adam Dębski - altówka, Adam 
Misiak/Anna Wróbel - wiolonczela, Marcin 
Maciejewski - kontrabas. Duety, tria i kwintety 
instrumentalne wykonają kompozycje m. in.: Piotra 
Czajkowskiego, Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
Edvarda Griega, Witolda Lutosławskiego.
sala widowiskowa OCK, godz. 13.15, bilet 5 zł

11 VI (czwartek)

FESTIWAL SZTUKI 3M
Materiał, Medium, Metafora - OGIEŃ

9. edycja Festiwalu Sztuki organizowana wspólnie 
z Mazowieckim Instytutem Kultury w Warszawie. 
Festiwal 3M - materia, medium, metafora - natural-
nie ewoluuje. Współczesność uczyniła tworzywem 
dzieła sztuki zarówno akcję, jak i czas, i przestrzeń. 
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 Zapraszamy



14 VI (niedziela)

KUKURYKU NA PATYKU...
spektakl teatralny

Na spektakl „Kukuryku na patyku, czyli o dwóch 
takich” Paula Maara, w przekładzie Aleksandra 
Berlina zapraszają aktorzy Olsztyńskiego Teatru 
Lalek. To wzruszająca opowieść o wystawionej na 
ciężką próbę przyjaźni dwóch zabawnych Klaunów. 
W ich życie wypełnione codziennymi czynnościami, 
zabawą i drobnymi niesnaskami wkracza Ten Trzeci. 
Reżyseria: Zbigniew Głowacki. Scenografia: 
Barbara i Jerzy Chilczukowie. Muzyka: Jaromir 
Wroniszewski. Tekst piosenki: Marek Markiewicz
Obsada: Jarek Cupriak, Agnieszka Harasimowicz, 
Roman Wołosik. Spektakl dla dzieci od lat 5.
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

17 VI (środa)

OSTROŁĘKA CZYTA DZIECIOM
spotkanie w Kultowni

Ostrołękę tym razem będą reprezentować zaprzy-
jaźnieni przedstawiciele lokalnych mediów. 
Dziennikarze zapoznają dzieci z fragmentami ksią-
żek koleżanek po fachu –  Martyny Wojciechowskiej 
i Nelki, które podczas swojej pracy podróżują 
i odkrywają świat, by swoimi odkryciami dzielić się 
potem z małymi czytelnikami . 
Kultownia, godz. 13, wstęp wolny

18-20 VI 

60. OGÓLNOPOLSKI 

KONKURS RECYTATORSKI
finał 

„Ongiś impreza była spotkaniem recytatorów repre-
zentujących różne pokolenia i szukających nowych 
doznań przez zanurzenie się w nieznanym świecie 

Tematem obecnej edycji chcemy uczynić „Ogień” 
w przekonaniu, że tylko sztuka może podjąć dyskurs 
ze stereotypem i symbolem, dając wartość „dodaną”. 
OGIEŃ - zjawisko fizyko-chemiczne towarzyszące 
od zawsze życiu na Ziemi. Zjawisko wyzwalające 
energię odczuwalną przez człowieka wszystkimi 
zmysłami - ciepło, światło, zapach, dźwięk - najbar-
dziej spektakularne. W tym roku, jak zwykle, w ra-
mach festiwalu będzie można obejrzeć wystawę wio-
dącą, wiele działań performatywnych i multimedial-

nych, a także projekcje filmowe. 
Szczegóły programu Festiwalu 
na afiszach. Galeria Ostrołęka, 
godz. 19, wstęp wolny

Sponsor Galerii Ostrołęka

12 VI (piątek)

ZALICZENIE - WARSZTAT PIOSENKI
koncert

Studio Piosenki Klubu Oczko, w którym młodzi 
wykonawcy pod kierunkiem Tadeusza Kowalews-
kiego uczą się śpiewu zaprasza na podsumowanie 
rocznej nauki wokalnej. 
Klub Oczko, godz. 19, wstęp wolny

13 VI (sobota)

ALOSZA AWDIEJEW Z ZESPOŁEM
koncert w Nastrojach

Koncert promuje płytę artysty zatytułowaną 
„Koncerty w Trójce”. Jest to 11. album tego popular-
nego i niezwykle lubianego wykonawcy. W „Nastro-
jach we Dwoje” Aloszę Awdiejewa gościmy po raz 
pierwszy. Towarzyszą mu muzycy: Kazimierz 
Adamczyk - kontrabasista, Marek Piątek - gitarzysta. 
sala widowiskowa OCK, godz. 17, bilet 25 zł

Akcja finansowana z Budżetu Miasta Ostrołęki
i pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki
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21 VI (niedziela)

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA
spektakl taneczny

Zespół Tańca Współczesnego De-eM zaprasza 
na widowisko taneczne. Na scenie zatańczy ok. 100 
tancerzy w 10 odsłonach. To historia nieśmiałej, 
zagubionej dziewczynki, która odnajduje siebie 
w dziewczynce ze zwierciadła, przeżywając 
wraz z nią niesamowite przygody. 
Pomysł spektaklu, reżyseria: Małgorzata Wójcik
Choreografia: Małgorzata Wójcik, Bartosz Wójcik
Światła: Jakub Bednarski
Dźwięk: Tomasz Bednarczyk
sala widowiskowa OCK, godz. 12, bilet 5 zł

25 VI (czwartek)

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO
na OUTW

Zapraszamy na uroczystość zakończenia roku 
akademickiego 2014/2015. Informujemy, że od 
1 czerwca br. prowadzimy zapisy nowych słuchaczy 
w pok. nr 10, w godz. 8-16 (www.ock-ostroleka.pl). 
sala widowiskowa OCK, godz. 12

26 VI (piątek)

DZIEŃ RODZINY
festyn

Dzieci odwiedzające Kultownię i ich rodzice wezmą 
udział w emocjonującej grze terenowej, zabawach                
na łonie natury, ognisku i zatrzymają kolorowe 
wspomnienia na rodzinnych fotografiach. 
Wspólne chwile spędzimy dzięki wsparciu 
Stora Enso
Kultownia, początek godz. 16.30 

26 VI (piątek)

NIC NIE MÓWIĄC...
koncert 

Powtórzenie bardzo udanego, marcowego koncertu. 
Będzie to także pożegnanie z ostrołęcką sceną  
dwóch z czterech występujących dziewcząt. 
Wystąpią wokalistki Studia Piosenki: 
Olga Malinowska, Agata Miłoszewska, Katarzyna 
Nurczyk, Aleksandra Mieszała. Akompaniują: 
Arkadiusz Chojnowski (gitara), Konrad Wiktorski 
(gitara basowa), Tadeusz Kowalewski (pianino). 
Kierownictwo muzyczne: Tadeusz Kowalewski
Klub Oczko, wstęp wolny godz. 19, 

sztuki, teraz przeważa młodzież pragnąca znaleźć 
potwierdzenie talentu, wejść na drogę wiodącą na 
sceny, ekrany. Zmieniła się estetyka żywego słowa. 
Uczestnicy pierwszych konkursów zapamiętali 
dominowanie deklamacji - pewnej wzniosłości, 
a nawet patosu. Dzisiaj bliższe jest mówienie 
sceniczne - zmierzanie ku naturalnej rozmowie „za 
pośrednictwem” utworu literackiego.” Sześćdzie-
siąty raz spotkają się najlepsi, polscy recytatorzy, 
by walczyć o nagrody w kat. „turnieju recytator-
skiego” i w kat. „wywiedzione ze słowa”. Przez dwa 
dni będą trwały przesłuchania, a w sobotę po koncer-
cie laureatów odbędzie się wręczenie nagród najlep-
szym oraz dorocznej Nagrody Specjalnej im. Pawła 
Opęchowskiego - najmłodszemu instruktorowi, 
którego podopieczny dotarł do ostrołęckiego finału.
Organizatorem OKR jest Towarzystwo Kultury 
Teatralnej i OCK. Szczegółowy program na afiszach.
Klub Oczko, wstęp  wolny

19 VI (piątek)

AKURAT
koncert w Strefie Muzy

„AKURAT to niepowtarzalne zjawisko na polskiej 
scenie. Zespół ceniony za świetny koncertowy show, 
ale także za inteligentne, dowcipne oraz zaangażo-
wane teksty. AKURAT ma na koncie utwory 
zaliczane do czołówki polskich protest songów, np.: 
„Do prostego człowieka” czy „Wiej-ska” oraz  z dru-
giej strony - lekkie piosenki, „evergreeny” chętnie 
wykorzystywane przez wszelkie coverbandy grające 
na imprezach i weselach  jak np.: „Lubię Mówić 
z Tobą” czy „Hahahaczyk” (Dyskoteka Gra).

Gdy w 2001 roku ukazał się debiut AKURAT – 
w Polsce nikt nie grał muzyki opartej na ska, rocku, 
reggae, sięgając też do rytmiki disco. Od płyty
„Pomarańcza” rozpoczął się u nas renesans takich 
rytmów, który trwa aż po dziś dzień...”www.akurat.pl
 * sprzedaż biletów od 12 VI w kasie Kina, a w dniu koncertu 

w hali od godz. 17 
hala im. A.Gołasia, godz. 19 bilet 15 zł 

Akcja finansowana z Budżetu Miasta 
  i pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki
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WAKACJE W OCK - EDUKACJA ARTYSTYCZNA

6

GALERIA OSTROŁĘKA pl. Bema 14 tel. 29 7643954

29 czerwca - 3 lipca 
 zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci (7-12 lat), 
godz. 10-12; koszt 50zł; instr. Grażyna Kulesik
 zajęcia dla młodzieży (od 16 lat) "Guma - 
szlachetna technika fotograficzna", godz. 10-13
koszt 70 zł; instr. Jolanta Góralska
zapisy do 18 czerwca

3-7 sierpnia 
 zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci i młodzieży 
(7-14 lat), godz. 10-12, koszt 50 zł 
instr. Ireneusz Żerański
 zajęcia dla młodzieży od 18 roku życia  i dorosłych 
„techniki malarskie”, godz.10-12, koszt 50 zł 
instr. Irena Łoniewska
zapisy do 17 lipca 

24-28 sierpnia 
 zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci (7-12 lat), 
godz. 10-12; koszt 50 zł; instr. Iwona Kowalczyk
 zajęcia fotograficzno-plastyczne dla dzieci (8-12 
lat), godz. 10-12, koszt 50 zł 
prowadzący Jolanta Góralska
zapisy do 17 lipca 

     

OSTROŁĘCKIE  CENTRUM KULTURY

ul. Inwalidów Wojennych 23, tel. 29 7664591
3-8 sierpnia
 Warsztaty baletowe - 60 minut dziennie - dla dzieci
 gr. 4 - 6 lat - godz.  9
 gr. 7 - 9 lat - godz. 10
prowadzenie: Anna Wujkowska
zapisy od 1 czerwca, koszt 50 zł 
ilość miejsc ograniczona

KLUB OCZKO ul. Sikorskiego 6 tel. 29 7642171

13-17 lipca 
 warsztaty teatralne dla dzieci zakończone 
pokazem, godz. 10-13;
prowadzi Marta Dylewska - aktorka

24-28 sierpnia  
 warsztaty  teatralne dla młodzieży, godz.13-17 
prowadzi Ewa Czapik-Kowalewska instr. teatralny
 warsztaty wokalne dla młodzieży 
prowadzi Katarzyna Winiarska 
- wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie
Zapisy do 30 czerwca

  

KULTOWNIA -  ul. I AWP 40, tel. 29 6438734
1-3 lipca – Aż miło podpatrzeć, czyli mądrość 
z natury – zajęcia przyrodnicze dla dzieci (6-9 lat). 
Zapisy do dnia 25 czerwca               
3-7 sierpnia Cooltura w ruchu - zajęcia ruchowe 
dla dzieci (6-12 lat). Zajęcia prowadzą sportowcy 
z Ostrołęckiego Klubu Lekkiej Atletyki – Katarzyna 
i Konrad Szusterowie. Zapisy do  24 lipca
Zajęcia Cooltura w ruchu wspiera Grupa Energa
24-26 sierpnia – Małe wędrowanie – nieMałe 
odkrywanie – zajęcia wędrowno-przyrodnicze  dla 
dzieci w wieku 6-12 lat z udziałem gości – Jovanki 
Tomaszewskiej i Wojtka Kołyszko
Zapisy do 18 sierpnia
W wędrówce towarzyszy nam Stora Enso.

WAKACJE W OCK - EDUKACJA ARTYSTYCZNAWAKACJE W OCK - EDUKACJA ARTYSTYCZNA

OCK tel. 29 7664589 www.ock-ostroleka.plOCK tel. 29 7664589 www.ock-ostroleka.plOCK tel. 29 7664589 www.ock-ostroleka.pl
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RECHOTEK
2, 3, 5, 9-11 VI godz. 16       4 VI godz. 14.30   

6, 7 VI godz. 13
Prod. Malezja 2014, animacja, 88 min. b/o
Reżyseria: Chuck Powers
Żaba, która nie wie kim jest, wyrusza w podróż 
z najlepszą przyjaciółką - latającą wiewiórką, 
by szukać własnego miejsca na świecie.

MAD MAX: NA DRODZE GNIEWU
2-4 VI godz. 18 (napisy 2D) 

Prod. Australia 2015, akcja, przyg., s.-f., 110 min.
Reżyseria: George Miller. Obsada: Tom Hardy, 
Charlize Theron, Nicholas Hoult, Zoë Kravitz 

DZIEWCZYNA WARTA GRZECHU
4 VI godz. 20.15  pokaz przedpremierowy

Prod. USA 2014, komedia, 93 min. Reżyseria:     
Peter Bogdanovich. Obsada: Owen Wilson, Imogen 
Poots, Kathryn Hahn, Will Forte,  Jennifer Aniston.
Żonaty dyrektor Broadwayu zakochuje się w pros-
tytutce, która pragnie zostać aktorką. 

WIEK ADALINE
2, 3 VI godz. 20.15    

Prod. USA 2015, melodramat, 110 min. Reżyseria: 
Lee Toland Krieger. Obsada: Blake Lively, Michiel 
Huisman, Kathy Baker, Harrison Ford, Ellen Burstyn
Historia urodzonej na początku XX wieku młodej 
kobiety, która wskutek wypadku przestaje się starzeć. 
Gdy poznaje mężczyznę, zaczyna rozważać 
rezygnację z nieśmiertelności.

APARTAMENT
4 VI godz. 16          6, 7 VI godz. 14.30

Prod. Polska 2015, dokumentalny, 90 min.
Reżyseria:  Paweł Pitera 
To dokument o Janie Pawle II prezentujący niepubli-
kowane wcześniej materiały z jego życia prywat-
nego. Narratorem jest Piotr Kraśko...

KRAINA JUTRA
5, 9-12, 16-18 VI godz. 18   
6, 7, 14 VI godz. 16 i 18.15

Prod. USA 2015, science-fiction, 130 min.
Reżyseria: Brad Bird. Obsada: Britt Robertson, 
George Clooney, Judy Greer, Kathryn Hahn. 
To film o podróżach w czasie. Akcja skupia się na 
dziewczynie z liceum, która niekonwencjonalnie 
pojmuje technologię. Wyrusza na wielką przygodę, 
by odzyskać swoją przyszłość.

kupuj/rezerwuj bilety on-line 
Repertuar Kina Jantar      kasa czynna godz. przed seansem
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SZYBCY I WŚCIEKLI 7
5, 9-11 VI godz.  20.15      

6, 7 VI godz. 20.30
Prod. USA 2015, akcja, kryminał140 min.
Reżyseria: James Wan. Obsada:  Dwayne Johnson, 
Vin Diesel, Jason Statham, Paul Walker, Michelle 
Rodriquez
Za każdym razem twórcy filmu starają się przebić 
efekty poprzedniej części, tak będzie i tym razem - 
zwłaszcza że motywem przewodnim filmu będzie 
zemsta. Tyle, że ta nie będzie słodka, a wyrafino-
wana, brutalna i skuteczna - Deckard Shaw planuje 
pomścić śmierć brata – Owena. W filmie po raz 
ostatni zobaczymy Paula Walkera. 

  KAPITAN SZABLOZĘBY
I SKARB PIRATÓW
12, 16-19, 23-25 VI godz. 16 

14 VI godz. 14.15     
21 VI godz. 15 i 16.30   

Prod. Norwegia 2014, przygod., komedia, 96 min.
Reżyseria: Lisa Marie Gamlem, John Andreas 
Andersen. Obsada:  Kyrre Haugen Sydness, Vinjar 
Pettersen, Fridtjov Saheim 
Film opowiada historię młodego, osieroconego 
chłopaka imieniem Pinky, który wyrusza z Kapi-
tanem w szaloną podróż pełną przygód i niebez-
pieczeństw. Ich celem jest królestwo Lama Rama, 
gdzie mają odszukać niewyobrażalny skarb, oraz 
dowiedzieć się kto jest ojcem chłopca.

ROZUMIEMY SIĘ BEZ SŁÓW
12, 13, 16-18 VI godz. 20.15   14 VI godz. 20.30
Prod. Francja 2014, komedia, 100 min.
Reżyseria: Eric Lartigau. Obsada: Karin Viard, 
François Damiens, Eric Elmosnino, Louane Emera
Szesnastoletnia Paula, córka głuchoniemych rodzi-
ców, za namową nauczyciela muzyki decyduje się 
wziąć udział w konkursie wokalnym.

AGENTKA
19 i 23-25 VI godz. 18    21 VI godz. 18.15  

Prod. USA 2015, komedia, kryminał, 120 min.
Reżyseria: Paul Feig. Obsada:  Melissa McCarthy, 
Rose Byrne, Jason Statham, Jude Law. 
Parodiująca filmy o przygodach superagenta 
Jamesa Bonda komedia sensacyjna z nominowaną 
do Oscara Melissą McCarthy. Susan Cooper jest 
skromnym i niedocenianym analitykiem pracującym 
dla CIA. Gdy działający w ukryciu agenci zostają 
zdekonspirowani, Susan musi porzucić wygodne 
biurko i wkroczyć do akcji. Jej zadaniem jest rozpra-
cować szajkę handlarzy bronią i zapobiec świato-
wemu kryzysowi. Brak doświadczenia nadrabia 
brawurą i nieszablonowymi metodami działania.

POLTERGEIST
19, 21, 23-25 VI godz. 20    20 VI godz. 20.30    

Prod. USA 2015, thriller, horror, 91 min.
Reżyseria: Gil Kenan. Obsada: Sam Rockwell, 
Rosemarie DeWitt, Jared Harris, Jane Adams

Repertuar Kina Jantar      kasa czynna godz. przed seansem
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To remake horroru "Duch" z 1982 roku. Rodzina 
z trojgiem dzieci przeprowadza się na spokojne 
przedmieścia, do pozornie zwykłego domu, który 
stopniowo zaczyna odkrywać swą mroczną 
tajemnicę. Kolejne niepokojące znaki stają się 
zaproszeniem do rzeczywistości dużo bardziej 

przerażającej niż najgorszy sen. Związany z domem 
duch poltergeist wykorzystuje przeciwko rodzinie jej 
największe lęki i porywa najmłodszą córkę do 
równoległego świata, z którego nie ma ucieczki.

SPONGEBOB: 
NA SUCHYM LĄDZIE

26, 30 VI godz. 16    
27, 28 VI godz. 14 i 16   grany do 2 VII

Prod. USA 2015, animacja, przygodowy, 100 min.
Reżyseria: Paul Tibbitt. Obsada: Antonio Banderas, 
Tom Kenny (głos), Noah Lomax i inni
Gdy zostaje wykradziony sekretny przepis na krabo-
burgery, SpongeBob łączy siły ze swoim wrogiem 
Planktonem, by pokonać nikczemnego złodzieja. 

JURASSIC WORLD
26-28, 30 VI godz. 18 (2D nap.) i 20.20 (3D nap.)  

grany do 2 VII  
Prod.USA 2015, akcja, science-fiction, 130 min.
Reżyseria: Colin Trevorrow. Obsada:  Chris Pratt, 
Bryce Dallas Howard, Nick Robinson, Ty Simpkins
Na wyspie Isla Nublar działa nowoczesny park 
rozrywki, w którym żyją dinozaury. Jednak sytuacja 
się komplikuje kiedy jeden z nich ucieka. Nowy 
gatunek okazuje się być groźniejszym i bardziej 
inteligentnym, niż przewidzieli jego stwórcy.  

 

kupuj/rezerwuj bilety on-line Repertuar Kina Jantar

_

Reżyseria: Harold Cronk
Josh sprzeciwia się poglądom profesora filozofii. 

Aby zaliczyć kurs, 
musi udowodnić, że Bóg istnieje.

wstęp wolny

BÓG NIE UMARŁ
dramat USA 2014, 112 min.

WAKACJE W KINIE JANTAR 
zapraszamy dzieci na poranki filmowe

środy i czwartki godz. 10
repertuar www.ock-ostroleka.pl

zaprasza na film 8 VI godz. 19



24 IV po 10-letniej przerwie, swój recital pt. “W moich rękach” 
w Klubie Oczko miała wokalistka Grupy WI - Justyna Mrozek. 
Towarzyszył jej zespół i chórek pod kierunkiem Tadeusza 
Kowalewskiego.

26 IV Teatr Malutki zagrał dla najmłodszych pełną humoru 
“Bajkę Samograjkę”.

29 IV Pierwsza, pokonkursowa wystawa 11. edycji konkursu 
fotografii prasowej BZ WBK Press Foto trafiła do Galerii 
Ostrołęka. Nagrodzone w tym roku zdjęcia to unikatowy 
przekrój różnorodnych obrazów z Polski i świata. W wernisażu 

wystawy uczestniczył juror konkursu, Waldemar Kompała 
oraz dyrektor I Oddz. BZ WBK w Ostrołęce, Albert Szempliński. 
Organizatorem konkursu jest Bank Zachodni WBK. 

Wystawie towarzyszyły bezpłatne, dwudniowe warsztaty 
fotograficzne dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez 
Waldemara Kompałę. Skorzystało z nich 14 osób. 

8 V na scenie Klubu Oczko odbyła się kolejna premiera 
teatralna OSA. Tym razem wystawiono „Kolację na cztery ręce” 
Paula Barza w przekładzie Jacka St. Burasa. Wystąpili: Tomasz 
Dąbkowski, Wojciech Kraszewski, Mateusz Siennicki.

9 V Dziecięcy Teatr Amatorski wystawił bajkę dla dzieci pt. 
„Kot w butach” w reżyserii Wiolety Banach.

14 V Jury XXII Konkursu Plastycznego Miejsce Urodzenia po 
obejrzeniu 232 prac nadesłanych na konkurs wyłoniło 24 
najlepsze prace. Oto laureaci I Nagród: w kat. 6-9 lat: I miejsce 
Aleksander Morawski, PSP w Długosiodle; w kat. 10-13 lat: 
I miejsce Aleksandra Bołądz, SP nr 2 w Ostrołęce; w kat. 14-16 

kurier kulturalny
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lat: I miejsce Beata Sępkowska, Gimnazjum Publiczne 
w Długosiodle; w kat. 17-19 lat: I miejsce Barbara Pierzcha-
nowska, II LO w Ostrołęce oraz Damian Bloch, ZPiSDN 
w Laskowcu. Tematem tegorocznej edycji konkursu był 
„Krajobraz mojego dzieciństwa”. Najwięcej nagrodzonych 
pochodziło z Długosiodła i Duczymina. Wszystkim laureatom 
gratulujemy i zapraszamy za rok.

14 V po kilku latach nieobecności powrócił do Ostrołęki 
z wystawą Leszek Sokoll, z niezwykle interesującymi, charak-
terystycznymi dla jego stylu twórczości, obrazami. 
Na wernisaż przybyło wyjątkowo dużo widzów, a wśród nich 
także znajomi i przyjaciele Artysty.

Kultowniana redakcja magazynu pozy-
tywnych wrażeń wydała czwarty numer 
"Cooltrafioletu".  Tym razem sympatycz-
ny duszek - Kultuś wybrał się do szkoły... 
Jesteście ciekawi, jakie zajęcia ma 
w planie i jak się bawi?
Przygody Kultusia możemy śledzić dzięki 
wspó łp racy  z  Grupą Energa ,  
sponsorem projektu Łańcuch Pozytyw-
nej Energii. Magazyn dostaniesz w Kul-

towni i Bibliotece Publicznej Filia nr 6 w Wojciechowicach.

15 V w cyklu Piosenki Dekady słuchaliśmy przebojów z lat 70. 
w wykonaniu wokalistek Studia Piosenki pod kierunkiem 
Tadeusza Kowalewskiego.

16 V w Nastrojach we Dwoje z koncertem „Moje podróże” 
wystąpił Michał Bajor.
22 V w Strefie Muzy wystąpił mławski Najlepszy Przekaz 
w Mieście.

24 V w Godzinach dla Rodziny ze spektaklem „Złota Kaczka” 
wystąpili aktorzy płockiego Teatru Dramatycznego.

24 V w kościele p.w. Zbawiciela Świata odbyły się 18. Ostro-
łęckie Spotkania Chóralne zorganizowane przez OCK. 
Wystąpiło 8 chórów. Dwa z nich debiutowały w Spotkaniach - 
Chór Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu 
pod dyrekcją Agnieszki Majewskiej oraz Chór Ostrołęckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod dyrekcją Bożeny 
Harasimowicz Pęzy. Na zakończenie wszystkie chóry zaśpie-
wały piękną pieśń Norberta Blachy pt. „Modliwa o pokój”.

www.ock-ostroleka.pl
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