
maj 2016 

balet w wykonaniu tancerzy Narodowego Lwowskiego Teatru Opery i Tańca
28 maja 2016, godz. 18.00, sala widowiskowa OCK

Jezioro Łabędzie 



2016
21 maja  LETNIA  SCENA  ESKI  zaprasza  na  koncerty

  AGNIESZKA CHYLIŃSKA
   NAJLEPSZY PRZEKAZ W MIEŚCIE

           KALWI i  REMI - Duet DJ
Stadion Miejski, ul. Witosa 1, godz. 18.00, wstęp wolny

22 maja  JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI 
„Gdzie Chrzest, tam nadzieja” 

godz. 12.00  
 MIASTECZKO ŚREDNIOWIECZNE na Fortach Bema 
 - pokazy warsztatów rzemieślniczych, obóz wojów, walki rycerskie 
 na miecze i topory, dawna kuchnia,miniskryptorium, czerpanie papieru, 
 gry i zabawy dla publiczności
godz. 16.30

 ORSZAK MIESZKA I DOBRAWY 
 z udziałem władz miasta, powiatu, duchowieństwa i mieszkańców Ostrołęki 
 w strojach historycznych
 - wymarsz z Placu Bema na Forty przez Most gen. Madalińskiego
godz. 17.30 
 REKONSTRUKCJA CHRZTU POLSKI 
 - widowisko historyczne w wykonaniu Ostrołęckiej Sceny Autorskiej  
 Bogurodzicę - najstarszą pieśń polską 
 - wykonają połączone chóry pod dyrekcją Henryka Gadomskiego
godz. 18.00  
 UROCZYSTA MSZA ŚW. koncelebrowana,
 z udziałem J.E. Biskupa Janusza Stepnowskiego i mieszkańców miasta i powiatu 

Organizatorzy Jubileuszu
Samorząd Miasta Ostrołęki, Starostwo Powiatowe, Ostrołęckie Centrum Kultury,

Muzeum Kultury Kurpiowskiej



  Za kilkanaście dni świętować będziemy 
kolejną rocznicę nadania Ostrołęce 

praw miejskich, rozpoczną się 
„Dni Ostrołęki”. 

W tym roku obchodzimy także jubileusz 
innego, znacznie ważniejszego wydarzenia, 

decydującego o losach naszego kraju – 
1050. rocznicy Chrztu Polski.

Ten ważny element polskiej historii 
na zawsze związał nas z zachodnim kręgiem 

kultury chrześcijańskiej, 
dał początek  scalaniu państwa 

i umacnianiu jego roli.
Dla nas, pracowników Ostrołęckiego 

Centrum Kultury, jest to wydarzenie istotne 
także dlatego, że Chrzest bardzo przyczynił 

się do rozwoju  kultury i sztuki. 
Powstające kościoły i klasztory stały się 

ośrodkami życia intelektualnego 
i artystycznego. 

Pod wpływem ówczesnego duchowieństwa 
kształtowały się słownictwo, literatura, 

rzeźba i malarstwo.
Biorąc udział w obchodach jubileuszu 1050-

lecia Chrztu Polski pokażemy, 
ile z tego wielkiego, historycznego 

dziedzictwa przetrwało do naszych czasów. 

                Bogdan Piątkowski
                                  D Y R E K T O R

                    Ostrołęckiego Centrum Kultury

XVI MAZOWIECKI FESTIWAL 
TEATRÓW AMATORSKICH
półfinał konkursu

005 V, godz. 9 , sala widowiskowa OCK
Mazowiecki Instytut Kultury i Ostrołęckie Centrum 
Kultury - Klub OCZKO zapraszają teatry dziecięce 
(szkoła podstawowa) i młodzieżowe (gimnazjum i 
szkoły ponadgimnazjalne) do udziału w Festiwalu. 
Laureaci tego etapu wezmą udział w finale, który 
odbędzie się w Garwolinie w dniach 11-12 VI br.

MONIKA  KUSZYŃSKA 
koncert

007 V, godz. 17 , sala widowisk. OCK, bilet 30 zł
Piosenkarka i autorka tekstów, u progu działalności 
artystycznej, w 2001 r. została  -  trzecią z kolei  -  
wokalistką powstałej w 1990 r. grupy Varius Manx. 
Jej debiutancki album zatytułowany „Eta” był siód-
mym w dorobku zespołu, uhonorowanego w tym 
czasie Brylantową płytą. W roku 2002 zostali laure-
atami Grand Prix Festiwalu Krajów Nadbałtyckich, 
wkrótce ukazały się dalsze albumy z udziałem 
wokalistki /m.in. Eno 2002, Emi na 15-lecie grupy 
czy Varius Manx symfonicznie w 2006 r./ oraz kilka-
naście singli. Do największych przebojów, 
wylansowanych przez Monikę Kuszyńską należą: 
„Moje Eldorado”,  „Maj”, „Bezimienna”.

 Świetnie rozwijającą się karierę artystyczną woka-
listki przerwał w maju 2006 r. tragiczny wypadek 
samochodowy, w wyniku którego pozostaje częścio-
wo sparaliżowana i do dziś porusza się na wózku. Nie 
poddała się jednak zwątpieniu i bezsilnej bierności. 
Po kilku latach skupionych jedynie na intensywnej 
rehabilitacji,  wraca do aktywnego życia, ale przede 
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Mąka, Marek Walczak, Łukasz Mąka, Piotr Bała, Krzysztof 
Popczuk i inni l Inspicjent: Diana Mąka l Sufler: Aurelia Greń  
Czas trwania spektaklu: 90 minut

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

OBECNA W NASZYCH SERCACH
wieczór wspomnień

0012 V, godz. 18 , MBP, ul. Głowackiego
Słuchaczki Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku zapraszają na wieczór wspomnień o zasłu-
żonej ostrołęczance, nauczycielce Liceum Ogólno-
kształcącego w Ostrołęce i wychowawczyni wielu 
pokoleń ostrołęckich uczniów, Zofii Rogalewicz. 
Scenariusz: Maria Dłuska
Opieka artystyczna: Wojciech Kraszewski

MADONNA...
wernisaż wystawy

0012 V, godz. 19 , Galeria Ostrołęka, wstęp wolny
Zapraszamy do obejrzenia wystawy rysunku Marka 
Zalewskiego zatytułowanej „MADONNA uformo-
wana w piękną całość...”. Wystawa poświęcona jest 
Jubileuszowi 1050-lecia Chrztu Polski. 
Marek Zalewski  - urodzony w Ciechanowie w 1953 
roku studiował w Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim 
uzyskał na Wydziale Rzeźby w 1980 roku. Pracuje 
w dziedzinie rzeźby, malarstwa, rysunku i architektu-
ry wnętrz w Polsce, Szwajcarii, Niemczech, Francji 
i na Węgrzech. 
Uczestnik i organizator sympozjów rzeźbiarskich 
i ceramicznych w wielu krajach Europy. Wystawiał 
w Polsce, Niemczech, Skandynawii, Belgii, 
Norwegii, Francji, Szwajcarii we Włoszech i Syrii.

DRUGI ŚWIAT MARKA
wernisaż wystawy

0013 V, godz. 18 , hol OCK, wstęp wolny
Wystawa fotografii ostrołęczanina, Marka Syguły  
Jest on dyrektorem jednego z zakładów w Stora 
Enso. Jak sam mówi, żyje w dwóch światach, które 
jednakowo lubi. Pierwszy, to ten związany z pracą
zawodową i życiem 
rodzinnym. Tym 
drugim są tereny 
nadbiebrzańskie, dokąd 
w wolnych chwilach 
wyjeżdża, aby się 
wyciszyć. Od lat 
fotografuje - głównie

wszystkim powraca do swojej pasji, jaką jest śpie-
wanie. Pierwszym krokiem jest nagranie w 2009r. 
piosenki z Beatą Bednarz pt. Nowa rodzę się. Kolejne 
lata obfitują w nowe przedsięwzięcia takie jak udział 
w programie Bitwa na Głosy czy występ na festiwalu 
w Opolu z piosenką Ocaleni, będącą pierwszym 
singlem z jej debiutanckiej solowej płyty. Album 
Ocalona ukazał się 12 czerwca 2012 r. 
W lutym 2013 Monika została odznaczona przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława 
Komorowskiego, Złotym Krzyżem Zasługi.
W 2015 roku reprezentowała Polskę w konkursie 
piosenki Eurowizji.  

Akcja finansowana z Budżetu Miasta 
i pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki

KOT  W  BUTACH
spektakl teatralny

008 V, godz. 12 , sala widowiskowa OCK
bilet 7 zł dziecko, 15 zł dorosły 
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego 
w Płocku zaprasza na sztukę teatralną w reżyserii 
Cezarego Żołyńskiego pt. „Kot w butach”. To histo-
ria o mądrym i sprytnym kocie, który sprawia, 
że jego biedny i niezbyt zaradny pan odnosi sukces. 
Stary młynarz przed śmiercią dzieli swój majątek 
między trzech synów. Najmłodszy dostaje tylko kota, 
do tego dziwnego, który nie dość, że mówi, to jeszcze 
chodzi w butach posiadających magiczną moc... 
Scenografia i kostiumy - Marian Fiszer l Muzyka - Krzysztof 
Jaszczak l Choreografia - Małgorzata Fijałkowska l Graffiti - 
Tomasz Araucz l Marcin Górski l Animacje video - Łukasz 
Bernas l Paweł Jacewicz l 
Obsada: Kot w butach - Szymon Cempura l Ojciec Młynarz - 
Henryk Błażejczyk l Synowie Młynarza - Bogumił Karbowski l 
Piotr Bała l Henryk Józwiak l W pozostałych rolach: Hanna 
Zientara, Dorota Cempura, Katarzyna Wieczorek, Henryk 
Jóźwiak, Hanna Chojnacka-Gościniak, Magdalena Bogdan,  
Krzysztof Beń, Barbara Misiun, Katarzyna Anzorge, Jacek 
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przyrodę. Pasjonuje się Biebrzą, a  szczególnie 
Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Jest również 
autorem dwóch powieści, których akcja toczy się nad 
Biebrzą: „Biebrzański kłusownik” i „Jestem ze wsi” 
–  ilustrowanych jego zdjęciami.

JUBILEUSZ 
OSTROŁĘCKICH ELEKTROWNI
wystawa plenerowa
od 14 V, pl. J. Bema 
Ekspozycja powstała z okazji przypadającego w tym 
roku 6o-lecia Elektrowni w Ostrołęce. 
Wystawa udostępniona będzie zwiedzającym w trak-
cie Nocy Muzeów i będzie czynna do poł. września.

OSTROŁĘKA  CZYTA  DZIECIOM
spotkanie w Kultowni

3016 V, godz. 14 , Kultownia OCK
Tym razem, słuchając opowieści o przygodach sym-
patycznej nauczycielki Lamelii, pouczymy się 
ortografii. Pani Teresa Piekutowska, bibliotekarz 
z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół nr 4 przeczyta 
fragmenty „Księgi Ortografii Lamelii Szczęśliwej” 
Joanny Krzyżanek. Głośnej lekturze - jak zawsze - 
towarzyszyć będą zabawy związane z tematem.

PRZEPIS NA MUZYKĘ
spotkania z muzyką

1518 V, godz. 13 , sala widowisk. OCK, bilet 5 zł
Chyba każdy nie raz zastanawiał się nad tym, jak też 
może przebiegać przyGOTOWANIE utworu 
muzycznego. Mamy nadzieję, że proponowany kon-
cert przyniesie odpowiedź na to pytanie. Zawarliśmy 
w nim najlepsze PRZEPISY na muzykę - stworzone 
przez cenionych kompozytorów i sprawdzone przez 
wykonawców. Jakie brzmienie np. będzie miało 
muzyczne „danie”, które powstanie po wymieszaniu 
melodii (zadba o nią klarnet) z tanecznym rytmem 
(podanym przez perkusję)? Aby ocenić efekt, należy 
jeszcze zagęścić potrawę harmonią (tu najlepiej użyć 
akordów w fortepianie) i przyprawić barwą dźwięku 
skrzypiec. Skomponowana w ten sposób brazylijska 
samba powinna przypaść małym melomanom do 
smaku. Usłyszymy m.in. kompozycje Tomasza 
Kiesewettera, Henry Manciniego, Hansa Zimmera.
Wykonawcy: Tomasz Pawłowski - fortepian l Mateusz Zaziębło 
- skrzypce l Piotr Ptak/Jacek Dziołak - klarnet l Jarema 
Jarosiński/ Radosław Mysłek - perkusja 

OSTROŁĘCKIE SPOTKANIA
KLUBÓW SENIORA
przegląd

0021 V, godz. 10 , s. widowisk. OCK, wstęp wolny
Do udziału w przeglądzie zapraszamy wszystkie 
kluby seniora działające na terenie miasta. Kluby 

przedstawią programy (do 30 min.) w kolejności 
nadsyłanych do Klubu Oczko zgłoszeń do przeglądu.

DNI OSTROŁĘKI
21, 22 V(więcej str. 2)

MIEJSCE URODZENIA 
finał konkursu i wystawa

0023 V, godz. 11 , hol OCK, wstęp wolny
Techniką plastyczną obowiązującą w tym roku był 
relief. Zapraszamy laureatów i uczestników konkur-
su plastycznego na spotkanie z jurorami, którzy 
podsumują tegoroczną edycję konkursu, a laureatom 
wręczą dyplomy i nagrody rzeczowe.

MAMO, TEN WIERSZ DLA CIEBIE
wieczór poetycki

0025 V, godz. 18 , Klub Oczko, wstęp wolny
Słuchaczki OUTW wraz z Przyjaciółmi zapraszają 
do wysłuchania najpiękniejszych utworów dla Mam 
z okazji ich święta. 
Scenariusz: Maria Dłuska 
Opieka artystyczna: Wojciech Kraszewski

JEZIORO ŁABĘDZIE
spektakl baletowy

0028 V, godz.18 , sala widowisk. OCK, bilet 80 zł
Rzadko na naszej scenie gościmy balet, więc tym 
bardziej zapraszamy do jego obejrzenia. Będzie to 
najsłynniejszy balet Piotra Czajkowskiego w wyko-
naniu artystów Narodowego Lwowskiego Teatru 
Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej w choreo-
grafii Arthura Saint-Leona. Baletmistrzowie insce-
nizacji - Sergey Kachura, Pavlo Stalinsky, artyści 
inscenizacji - artysta ludowy Ukrainy Jarosław Bryń.
Reżyseria obrazu cyfrowego - Sergey Garmash.
Kostiumy - Joanna Malecka. Soliści: 
Książę - Stanislaw Sadowski, Odetta -Victoria 
Dymowska, Czarownik - Nicola Sadarowski, 
Błazen - Oleh Petryk, Królowa - Salomea Kozak 
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RATCHET I CLANK       
sala I                    1, 3 V godz. 14 i 16  2, 4, 5 V godz. 16      
Prod. USA 2016, animacja/przygodowy, 90 min.
Reżyseria: Jericca Cleland, Kevin Munroe
Po zdewastowaniu własnej planety, złoczyńca Drek 
wraz z armią posłusznych mu Blargów wyrusza na 
podbój kolejnych światów. 
KUNG FU PANDA 3            
sala II        1-5 V godz. 16.30
Prod.  Chiny/USA 2016, animacja/familijny, 90 min.
Reżyseria: Jennifer Yuh, Alessandro Carloni
Złoczyńca Kai niszczy Chiny, pokonując najwięk-
szych mistrzów kung-fu. Po ma za zadanie wyszkolić 
swoich współbraci, a także chce stworzyć drużynę 
niepokonanych Pand.
ŁOWCA I KRÓLOWA LODU  
sala II       1, 3 V godz. 14 i 18.10     2, 4, 5godz. 18.10 
Prod. USA 2016, fantasy/przygod., 120 min.
Reżyseria: Cedric Nicolas-Troyan. Obsada: Chris 
Hemsworth , Charlize Theron, Emily Blunt
Dwie złe siostry przygotowują się do podboju Ziemi, 
tylko łowca i Sara mogą je powstrzymać.
PIĄTA FALA         
sala I                       1-5 V godz. 18 1-5 V godz. 20.15sala II
Prod. USA 2016, thriller s-f, 112 min.
Reżyseria: J. Blakeson. Obsada: Chloë Grace 
Moretz, Nick Robinson, Ron Livingston
Po inwazji kosmitów nastolatka poszukuje zaginio-
nego brata, który został porwany przez obcych.
PO TAMTEJ STRONIE DRZWI   
sala I     1-5 V godz. 20.15                
Prod. Indie/Wlk.Brytania 2016, horror, 96 min.
Reżyseria: Johannes Roberts. Obsada: Sarah Wayne 
Callies, Jeremy Sisto, Javier Botet, Sofia Rosinsky
Maria mieszka wraz z rodziną w egzotycznych 
Indiach. Wiedzie szczęśliwe życie do dnia, w którym 
jej kilkuletni syn ginie w wypadku samochodowym... 

KAPITAN AMERYKA: 
WOJNA BOHATERÓW *premiera
sala I    dub nap.6, 8, 10-13, 17-19 V  i godz.16 20.15

nap. dub nap.7 V ,godz.     14, 15 V godz. 13,  20.15 16 20.15
Prod. USA 2016, akcja sci-fi, 150 min. 
Reżyseria: Anthony Russo, Joe Russo. Obsada: Chris 
Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson
Ustawa zmuszająca superbohaterów do rejestracji 
i ujawnienia ich tożsamości doprowadza do konfliktu 
pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami nowego 
prawa. 

DZIELNY KOGUT MANIEK *premiera

sala II  6, 10-13, 17-19 V       godz. 16.30
dub             7, 8 14, 15 V  i 16.30 godz. 14.30

Prod. Meksyk, 2015, animacja, 100 min.
Reżyseria: Gabriel Riva, Palacio Alatriste
Kurczak Toto stawia czoła złemu farmerowi 
zagrażającemu jego rodzinie.

MŁODY MESJASZ *premiera

sala II   6-8, 10-15 17-19  18.15   V godz.
Prod. USA 2016, biblijny, 111 min. Reżyseria: 
Cyrus Nowrasteh. Obsada: Adam Greaves-Neal, 
Sara Lazzaro, Vincent Walsh, Finn Ireland
Opowieść o niezwykłych wydarzeniach w życiu 
siedmioletniego Jezusa, które każą Mu zadać sobie 
pytanie: kim jestem?
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#WSZYSTKOGRA *premiera

sala I 6, 8, 10-15, 17-19 V       godz. 18.30
sala II 6-8, 10-12 V  godz. 20.30
Prod. Polska 2016, musical, 124 min. Reżyseria: 
Agnieszka Glińska. Obsada: Kinga Preis, Eliza 
Rycembel, Stanisława Celińska, Antoni Pawlicki
To historia o poszukiwaniu szczęścia, miłości i ra-
dości życia. Trzy kobiety spróbują ocalić rodzinny 
dom. Przeżyją niejedną historię, by przekonać się, 
czego pragną. Czy uda im się to zdobyć? 

MODELKA *premiera

sala II  13-15 , 17-19 V   godz. 20.30
Prod. Dania/Polska 2016, dramat, 105 min.
Reżyseria:  Mads Matthiesen. Obsada: Maria Palm, 
Charlotte Tomaszewska, Ed Skrein
Początkująca modelka wiąże się ze znanym 
fotografem. Oboje odkrywają, że miłość ma mroczne 
oblicze.

MÓJ PRZYJACIEL ORZEŁ  grany do 2 VI

sala I   20, 24-26 16  V godz.     21, 22 V godz.14 i 16
sala II 27, 31 V   28 V godz. 16.30 godz. 12.30
 29 V godz. 14.30 i 16.30 

Prod. Austria 2015, dramat, 100 min. Reżyseria: 
Gerardo Olivares, Otmar Penker. Obsada: Jean Reno, 
Manuel Camacho, Tobias Moretti
Młody chłopiec próbuje ocalić orła, który został 
wyrzucony z gniazda.

BYŁY SOBIE CZŁOWIEKI
sala II   20, 24, 25 V godz. 16.30 
 21, 22, 26 V  i 16.30godz. 14.30
Prod. Francja 2015, animacja, 85 min. 
Reżyseria: Jamel Debbouze
Małpolud Edward niefortunnie łamie przednią łapę. Aby 
przeżyć, musi się usamodzielnić i nauczyć chodzić na 
dwóch nogach.

DZIEŃ MATKI  grany do 2 VI

sala I   20-22, 24-26 V godz. 18 
sala II       27-29, 31 V godz. 18.15
Prod. USA 2016, komedia, 100 min.
Reżyseria: Garry Marshall. Obsada: Jennifer Aniston, 
Kate Hudson, Julia Roberts, Jason Sudeikis
Każda rodzina obchodzi Dzień Matki na swój sposób. 
Jedni w podniosłej i uroczystej atmosferze, inni na luzie 
i ze śmiechem, ale wszyscy przede wszystkim z miłością.
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     repertuar Kina Jantar

8

sala I  - duża
- małasala II 

godziny seansów oznaczone 
tym kolorem 3D są w 
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NICE GUYS. RÓWNI GOŚCIE grany do 2 VI

sala II  18.15 20-22, 24-26 V godz.
sala I  20  20-22, 24-27, 29, 31 V godz.
Prod. USA/Wlk.Brytania 2016, komedia/kryminał, 
96 min. Reżyseria: Shane Black. Obsada: Russell 
Crowe, Ryan Gosling, Kim Basinger
Prywatny detektyw Holland March i gruboskórny 
mięśniak do wynajęcia Jackson Healy nie pałają do 
siebie sympatią. Zostają jednak wynajęci do rozwik-
łania tej samej sprawy zaginionej dziewczyny...

NIENASYCENI  
sala II  20.30 20-22, 24-26 V godz.
Prod. Francja/Włochy, dramat/kryminał, 120 min.
Reżyseria: Luca Guadagnino. Obsada: Ralph 
Fiennes, Dakota Johnson, Matthias Schoenaerts
Paul i Marianne spędzają wakacje we Włoszech. 
Zaproszeni goście wprowadzają niezły zamęt...

ANGRY BIRDS FILM  grany do 16 VI

sala I  27, 31 V godz. 16 i godz.18 18   29 V  14, 16, 
sala II 28 V godz. 14 i 16     
Prod. Finlandia/USA2016, animacja , 100 min.
Reżyseria: Clay Kaytis, Fergal Reilly
Na egzotycznej wyspie żyją szczęśliwe kolorowe 

ptaki-nieloty. Idylliczny krajobraz wyspy przerywa 
przybycie tajemniczych zielonych świnek... 

SUMMER CAMP
sala II  27-29, 31 V godz. 20      
Prod. Hiszpania/USA 2015, horror, 81 min.
Reżyseria: Alberto Marini. Obsada: Diego Boneta, 
Jocelin Donahue, Maiara Walsh
Troje wychowawców kolonijnych z USA przylatuje 
do Hiszpanii na obóz językowy. Zamiast spodzie-
wanego wypoczynku i łatwych pieniędzy, czeka ich 
desperacka walka o przetrwanie. Wszystko przez 
zabójczy wirus, który zamienia ludzi w krwiożercze 
monstra. 

_

wstęp wolny

zaprasza na film

16 maja, godz. 19.00
sala I

KRZYŻ I KORONA
Reżyseria: Zdzisław Cozac

Czy Mieszko się ochrzcił się na pewno w 966 r.?
Gdzie odbył się wiekopomny obrzęd i czy rzeczywiście 
zakończył na naszych ziemiach erę pogaństwa?
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DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY REJS
bilet na jeden film - 11 zł; karnet na miesiąc (4 filmy) - 30 zł

Działalność DKF REJS współfinansowana jest ze środków 
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ i FILMOTEKI NARODOWEJ

23 V godz. 18       JANIS
Prod. USA 2016, biograficzny, 106 min. Reż. Amy Berg
„Janis” to szczery, emocjonalny i przemyślany film, może 
nawet bardziej o Joplin jako o osobie niż legendzie. Sięgając 
do prywatnych zapisków artystki, wydobywając z rodzinnych 
archiwów fotografie, nagrania, a przede wszystkim listy, Berg 
powraca do teksańskiego dzieciństwa Janis Joplin, nazna-
czonego bolesnym odrzuceniem i poczuciem niedopasowa-
nia. Przywołuje też czasy rozkwitu kariery piosenkarki w San 
Francisco, trudne początki, skomplikowane relacje z zespo-
łem, atmosferę Woodstock i pierwsze miłości. Tu na scenę 
wkraczają dawni koledzy muzycy, ludzie z branży, przyjaciele, 
kochankowie. To oni tworzą wizerunek Joplin: równie utalen-
towanej co niepewnej siebie gwiazdy, która nigdy nie przestała 
być dziewczyną z Teksasu.

godz. 20     NAWET GÓRY PRZEMINĄ
Prod. Chiny/Francja/Japonia 2016, dramat 120 min.
Reż. Zhangke Jia. Wyst.: Tao Zhao, Yi Zhang, Zijian Dong
Liangzi i Zhang to przyjaciele z dzieciństwa, którzy zakochali 
się w tej samej dziewczynie - lokalnej piękności Tao. Tao de-
cyduje się poślubić Zhanga, który jest majętniejszy z dwójki 
przyjaciół. Akcja filmu toczy się kolejno w 1999, 2014 i 2025 
roku. Obejmująca 25 lat historia miłosnego trójkąta to zdecy-
dowanie coś więcej niż opowieść o miłości, rozczarowaniu 
i rozstaniach. 

9 V  godz. 18    KOSMOS
Prod. Francja 2015, dramat, 103 min.Reż. Andrzej Żuławski.
Wyst.: Sabine Azema, Victoria Guerra, Ricardo Pereira
Żuławski odświeżył „Kosmos” Gombrowicza. Pokazał, że to 
nie zabytek, ale książka na dziś, przy której można się śmiać 
mimo stężenia ohydy. To film dojrzały, nie silący się na 
szaleństwo, a przecież szalony. Dzieło Żuławskiego, tak jak 
powieść Gombrowicza, wieńczy burzące fabularny porządek 
zdanie: „Dziś na obiad była potrawka z kury”. 

godz. 20    POWRÓT
Prod. Australia 2016, dramat, 96 min. Reż. Simon Stone.
Wyst.: Geoffrey Rush, Paul Schneider, Miranda Otto...
Lokalna społeczność. Na ślub ojca, miejscowego bogacza, 
z o wiele młodszą kobietą, przyjeżdża Christian. Podczas 
swojego pobytu w rodzinnym mieście odnawia kontakt 
z Oliverem, przyjacielem z dzieciństwa. Z czasem poznaje też 
jego najbliższych i odkrywa sekret, który może zniszczyć 
rodzinę Olivera. Gdy historia zmierza do wielkiego finału, 
fakty, które miały na zawsze zostać pogrzebane niespo-
dziewanie wychodzą na jaw. 

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY REJS
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2 IV W Nastrojach wystąpił Marek Piekarczyk z muzykami: 
Tadeuszem Apryjasem (gitara) i Jackiem Borowieckim (instr. 
perk.). Artysta nie tylko śpiewał, ale także powiadał anegdoty 
ze swojego scenicznego, światowego i śląskiego życia. Artysta 
ceni sobie przede wszystkim autentyzm i prawdę i tym 
zaskarbił sobie sympatię żywo reagującej, ostrołęckiej widow-
ni, która dała się wciągnąć w znakomitą, sobotniopopołud-

niową zabawę. Po koncercie Marek Piekarczyk wyszedł do 
fanów, by podpisywać swoją książkę „Piekarczyk”. 
3 IV w sali OCK odbywały się 33. Kurpiowskie Prezentacje 
Artystyczne. Jak co roku na naszej scenie gościliśmy 
śpiewaków i kapele z całej Kurpiowszczyzny. Dodatkową 
kategorią w tym roku była kat. Mistrz-Uczeń. Przyznano w niej 
aż dwa pierwsze miejsca: Andrzejowi Rydlowi z harmoni-
stami Kacprem Warychem i Adrianem Tańskim oraz 
Zygmuntowi Koziatkowi z Patrykiem Olendrem. Pozostałe 
wyniki :  h t tp: / /www.ock-ostroleka.pl/ imprezy/33-
kurpiowskie-prezentacje-artystyczne.

3 IV  17 IV w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Czarni i
w kościele Św. Wojciecha w Wojciechowicach koncertował 
Ostrołęcki Chór Kameralny pod kierunkiem Bożeny 
Harasimowicz Pęzy. Chór w międzyczasie przebywał na 
dwudniowych warsztatach wokalnych w Wydmusach, gdzie 
przygotowywał się do udziału w Festiwalu Pieśni Sakralnych.

8 IV słuchaczki Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zaprezentowały zabawny program satyryczny pt. „Juwenalia 
50+”.

15 IV, w holu OCK odbył się nietypowy wernisaż poplenerowej 
wystawy fotograficznej. Bohaterami wystawy i wernisażu byli 
członkowie zespołu kurpiowskiego Pod Borem z Zawad. 
Zdjęcia wykonali członkowie OTF.

15 IV na Scenie im. Pawła Opęchowskiego, w Klubie Oczko, 
odbyła się kolejna premiera OSA. Tym razem młodzież 
rozbawiła publiczność sztuką Andrzeja Dembończyka, 
w reżyserii Wojciecha Kraszewskiego pt. „Kandydatki na...” 
Zobaczyliśmy debiutantów (role męskie) i znane twarze 
Ostrołęckiej Sceny Autorskiej. Publiczność żywo reagowała. 
Akcję niejednokrotnie przerywały oklaski i śmiech. 

kurier kwietniowy
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19 IV, w Klubie Oczko wyłoniono uczestników eliminacji 
wojewódzkich 61 OKR. W kat. szkół ponadgimn. I miejsce - 
Michał Świderski z LO w Ostrowi Maz., II miejsce Michał 
Olbryś I LO  w Ostrołęce; w kat. dorosłych I miejsce zajął 
Tomasz Dąbkowski z Klubu Oczko OCK.  

22 IV Galeria Ostrołęka po raz 12. gościła pokonkursową 
wystawę fotografii prasowej BZ WBK Press Foto. Ostrołęka 
była pierwsza na trasie objazdu wystawy przez 15 miast Polski.  
Wystawie towarzyszyły dwudniowe warsztaty fotografii 
prasowej dla dzieci i dorosłych prowadzone przez Karolinę 
Jonderko. 

23 IV, w sali widowiskowej OCK odbył się spektakl z okazji 15-
lecia Ostrołęckiej Sceny Autorskiej. Na tę uroczystość zjechali 
z całej Polski byli członkowie OSA. Aktorzy przypomnieli 
fragmenty spektakli, w których występowali. Częste 
mprowizacje nawiązywały to tytułu spektaklu - „Próba”. Były 
kwiaty, gratulacje od wielu zespołów działających w OCK. Głos 
zabrał także Wiesław Szczubełek, wiceprzewodniczący Rady 
Miasta. Uhonorowano także założyciela, reżysera, pomys-
łodawcę wielu spektakli i opiekuna OSA, Wojciecha 
Kraszewskiego nagrodą pieniężną. Po części oficjalnej OSA 
konsumowała specjalnie na tę okazję przygotowany przez 

Cukiernię Białobrzeski z ul. Orzeszkowej, tort. 
Bywalec przyłącza się do życzeń.

24 IV w Godzinach dla Rodziny obejrzeliśmy „Wielką przygodę 
małej Księżniczki”.

24 IV aktorów: Dorotę Landowską i Andrzeja Mastalerza 
mogliśmy oglądać w sztuce „Boże mój! Oj Elohim!”

kurier kwietniowy
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18 VI, godz. 17.00                             
Tomasz Lipiński  - koncert                             
sprzedaż biletów od 8 V, od godz. 15
bilet 30 zł                              

12 VI, godz. 12.00                              
“Księżniczka Szeherezada” 
- Studio Baletowe Anny Wujkowskiej
sprzedaż biletów od 10 V, od godz. 15    
bilet 7 zł dziecko, 15 zł dorosły                           

23-25 VI 
61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski                         
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