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WESOŁYCH ŚWIĄT 
życzy Bywalec



KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE

23 kwietnia, sala widowiskowa OCK, godz. 10

Jak co roku w tzw. “niedzielę przewodnią” zjeżdżają 
do Ostrołęki  kurpiowscy artyści, młodzi i starzy, solo i 
w grupach, by śpiewać i grać. To doroczne spotkanie 
Kurpiów Białych i Zielonych jest dla mieszczuchów 
okazją, by nie tylko podziwiać ich głosy i muzykal-
ność, ale także zobaczyć przepiękne, jedyne 
w swoim rodzaju, stroje ludowe i instrumenty. 
Soliści i grupy śpiewacze (nie mniej niż 5 osób) 
zaprezentują po dwie pieśni (piosenki) kurpiowskie 
gwarą. Tradycyjne kapele kurpiowskie w składzie: 
harmonia, skrzypce i bębenek zaprezentują: oberka, 
polkę i utwór wylosowany. W kat. „Mistrz-Uczeń” 
Mistrz rozpoczyna grę lub śpiew, który będzie dalej 
kontynuowany przez Ucznia. W nowej w tym roku 
kategorii „instrumentalista” wystąpią artyści grający 
na skrzypcach lub harmonii. Wykonają jeden 
dowolny, drugi wylosowany utwór.

Program

godz. 10.00  - przesłuchania solistów 
    wg kat. wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy
godz. 11.00   - Widowisko weselne „Do ślubu Marysiu” w wykonaniu Kurpiowskiego   
   Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” z Czarni pod kierunkiem Witolda      
   Kuczyńskiego. Zespół z tym widowiskiem wystąpił w Teatrze Polskim  w Warszawie   
    oraz zdobył I miejsce     w Lelisie na Przeglądzie Widowisk Obrzędowych. 
godz. 12.00 - przesłuchania grup śpiewaczych: dziecięcych, młodzieżowych, dorosłych
 - przesłuchania kapel
 - kat. Mistrz - Uczeń
 - przesłuchania instrumentalistów
godz. 15.00 - fragmenty spektaklu CHŁOPI Wł. Reymonta w wykonaniu aktorów 
   Ostrołęckiej Sceny    Autorskiej. Scenariusz i reżyseria: Wojciech Kraszewski 
godz. 16.00 - ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród   

Jury w składzie Jacek Jackowski, Apolonia Nowak, Alina Chalińska, Joanna Niska 
oceniać będzie: dobór repertuaru, warunki głosowe, sposób wykonania, ogólny wyraz artystyczny, kompletny 
strój kurpiowski, a w przypadku kapel, technikę gry, brzmienie i rytmiczność, prezentację. 

Organizator Fundatorzy nagród

Współorganizatorzy



           Cudze chwalicie, swego nie znacie...

Niestety, to powiedzenie  można odnieść 
także do naszego ostrołęckiego, 

czy też szerzej – kurpiowskiego, podwórka. 
Już od kilku dziesięcioleci, 

w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 
w naszym mieście organizowane są 

Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne. 
Tylko podczas tej imprezy 

jest niepowtarzalna możliwość obejrzenia 
na jednej scenie wszystkich kurpiowskich 

muzyków i śpiewaków. 
Scena Ostrołęckiego Centrum Kultury 

rozbrzmiewa wówczas 
puszczańskimi dźwiękami. 

Dzięki aktywności działaczy ludowych 
i zespołów w Czarni, Kadzidle, Myszyńcu, 

Zawadach i wielu innych kurpiowskich 
wsiach, o naszym folklorze wciąż jest 
głośno w Polsce i poza jej granicami.

                  Jeżeli jeszcze pamiętają Państwo 
o swoich kurpiowskich korzeniach 

lub chcą poznać kurpiowską muzykę, 
zapraszam w „przewodnią” niedzielę 

do Ostrołęckiego Centrum Kultury.
      Nadchodzące Święta Zmartwychwstania 

Pańskiego, niech będą dla wszystkich 
czasem wytchnienia i prawdziwej radości.

              
                Bogdan Piątkowski

                                  D Y R E K T O R
                    Ostrołęckiego Centrum Kultury

EUGENIUSZ TO NIE GENIUSZ
premiera teatralna
1 IV, godz. 18.00, Klub Oczko, Scena Teatralna 
im. Pawła Opęchowskiego, wstęp wolny
Grupa kabaretowo-estradowa Ostrołęckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku proponuje program 
satyryczny oparty na skeczach wspaniałych polskich 
autorów, Stefanii Grodzieńskiej, Stanisława Tyma, 
Wojciecha Młynarskiego, Edwarda Dziewońskiego.
Reżyseria: Wojciech Kraszewski

CHŁOPI
premiera teatralna
2 IV, godz. 16.00, s. widowisk. OCK, bilet 5  zł 
Zapraszamy na spektakl wg prozy Władysława 
Reymonta w wykonaniu aktorów Ostrołęckiej Sceny 
Autorskiej.
Obsada: Monika Kacprzyńska – Jagna, Adrian Brzuzy – 
Boryna, Patryk Dębek – Antek, Filip Niewiadomski – Ksiądz, 
Martyna Gajak – Hanka, Natalia Czaplicka – Józka, Marta 
Tokarska – Wójtowa, Klaudia Kołodziejczyk – Kowalowa, 
Magdalena Duszak – Dominikowa, Mateusz Młynarczyk – 
Jankiel, Robert Tyc – Młody Ksiądz, Emilia Pakulnis – 
Balcerkowa, Dominik Opęchowski – Kuba, Emilia Kielak – 
Agata, Alicja Dawidczyk – Kozłowa, Izabela Kuligowska – 
Matka Młodego Księdza. 
Scenariusz i reżyseria: Wojciech Kraszewski 
Światła – Jakub Bednarski; Dźwięk – Mateusz Grzybowski; 
Opracowanie muzyczne – Tadeusz Kowalewski; 
Scenografia – Grażyna Kulesik, Marek Suski

62. OGÓLNOPOLSKI
KONKURS RECYTATORSKI 
eliminacje miejskie
4 IV, godz. 10.00, Klub Oczko, Scena Teatralna 
im. Pawła Opęchowskiego, wstęp wolny
Konkurs recytatorski to już w zasadzie jedyna 
okazja, by wysłuchać pięknej polszczyzny Mistrzów. 
Rok 2017 przynosi ważne rocznice – Bolesława  
Leśmiana  (140-lecie  urodzin  i  80-lecie  śmierci), 
Leopolda Staffa (60 lat od odejścia), Władysława 
Broniewskiego (120-lecie urodzin), Andrzeja Bursy 
(60-lecie śmierci). Pamiętajmy o tym, bo w ich 
dziełach znajdziemy wszystko – akceptację i bunt, 
smutek i radość, powagę i żart, lirykę i groteskę, 
dyscyplinę i fantazję... Znajdziemy język i formę, 
które pozwolą głębiej zrozumieć siebie i świat, 
pełniej wyrazić swoje myśli, wątpliwości, marzenia.
Powróćmy do poezji. Zostaniemy hojnie wynagro-
dzeni, wyposażeni na całe życie.
W dniach 21-24 czerwca gościć będziemy młodzież 
ponadgimnazjalną i dorosłych w kategorii recytacja 
i wywiedzione ze słowa.
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PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA
spektakl teatralny
9 IV, godz. 12.00, sala widowiskowa OCK
bilet 7 zł dziecko, 15 zł dorosły
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku 
zaprasza w niezwykłą podróż z Koziołkiem 
Matołkiem po najdalszych zakątkach świata. 
Tytułowy bohater sympatyczny spryciarz, podej-
muje daleką i niebezpieczną wędrówkę w poszuki-
waniu Pacanowa, gdzie, jak wiadomo… kozy kują.

Koziołek – podróżnik przemierza świat w poszuki-
waniu przygód, idzie przez pustynie, morza i wyspy, 
odwiedza Dziki Zachód, poznaje nowych przyjaciół 
i natyka się na liczne niebezpieczeństwa, z których 
zawsze wychodzi cało. Spektakl trwa 90 minut.
Autor: Kornel Makuszyński          Adaptacja: Jan Dorman
Reżyseria: Marek Mokrowiecki    Scenografia: Marian Fiszer
Muzyka: Stanisław Psarski
Choreografa: Katarzyna Anna Małolepsza
Obsada: Mariusz Pogonowski - Koziołek Matołek, Magda 
Bogdan, Dorota Cempura, Barbara Misiun, Hanna Zientara, 
Katarzyna Wieczorek, Piotr Bała, Szymon Cempura/Łukasz 
Mąka, Bogumił Karbowski.

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

KONRAD KUCZ - GRAFIKA
wernisaż wystawy 
13 IV, godz. 19.00, Galeria Ostrołęka, wstęp 
wolny
Konrad Kucz – grafik i kompozytor specjalizujący 
się w muzyce elektronicznej. Urodzony w 1966 roku. 
W latach 1986–91 studiował na Wydziale Grafiki 
warszawskiej ASP w pracowni prof. Władysława 
Winieckiego. Zajmuje się grafiką warsztatową 
(akwaforta, akwatinta), łączy również techniki druku 
ręcznego z techniką komputerową. Brał udział 
w zbiorowej wystawie „L'art Polonais Contem-

POSŁUCHAJCIE, OTO BAJKA
spotkanie z muzyką
5 IV, godz. 13.15, 14.15, s. wid. OCK, bilet 5 zł
Dobrą zabawę i wiele radości przyniesie dzieciom to 
spotkanie z muzyką. Sprawią to popularne i lubiane 
piosenki, które trafiły do jazzu wprost z ekranów kina 
dziecięcego. Przy ich pomocy omówimy najważ-
niejsze cechy muzyki jazzowej i wyjaśnimy, czym 
jest swing oraz improwizacja. Usłyszymy m.in. 
kompozycje Ewy Bem, Duke’a Ellingtona, Majki 
Jeżowskiej, Andrzeja Korzyńskiego.
Wykonawcy:  Aleksandra Nowak - wokal ,  Rafał  
Różański/Radosław Łukaszewicz - kontrabas, Maciej 
Wojcieszuk/Dawid Opaliński - perkusja, Michał 
Załęski/Mateusz Gramburg - fortepian

BOGOLANDIA
wernisaż wystawy fotografii Bogdana Białczaka
7 IV, godz. 18.00, hol OCK, wstęp wolny
Bogdan Białczak – wiceprezes zarządu Ostrołęc-
kiego Towarzystwa Fotograficznego, laureat wielu 
nagród w konkursach fotograficznych, autor kilku 
wystaw indywidualnych:
„Lubię pokazywać świat w sposób, w jaki ludzkie oko 
zwykle nie jest w stanie go zobaczyć. Odpowiednia 
perspektywa, technika fotografowania, światło 
i chwila naciśnięcia spustu migawki potrafią 
ze zwykłych rzeczy stworzyć niesamowite obrazy”.

ELENI
koncert
8 IV, godz. 17.00, s. widowisk. OCK, bilet 30 zł
Znana, lubiana, niezwykle utalentowana artystka, 
Helena Dzoka znana jako Eleni. Urodzona w Polsce 
piosenkarka pochodzenia greckiego. 
Artystce towarzyszą muzycy: Andrzej Ellmann, 
Konstantinos Tzokas, Aleksander Białous.
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i m p r e z y

porain” w Clermont-Ferrand we Francji, w Triennale 
Sztuki SACRUM (Częstochowa 2004), gdzie zdobył 
wyróżnienie za prace „Angelus” i „Cosmosis”, 
wystawiał w Galerii MAŁEJ w Nowym Sączu 
w 2000 r., w Bielskiej Galerii BWA w 2002r. 
oraz w Galerii ARKA w Warszawie w 2005. 
Autor okładek płytowych, a także oprawy muzycznej 
czołówek programów telewizyjnych, filmów 
dokumentalnych i sztuk teatralnych.

KULTOWA NOC
zabawa detektywistyczna
21 IV, godz. 18.00, Plaża miejska w Ostrołęce
UWAGA! WAŻNE!
Kultownia ogłasza nabór do Specjalnej Jednostki 
Śledczej. Kandydaci będą poddani licznym testom 
sprawnościowym i logicznego myślenia. Najlepsi 
zostaną włączeni do grupy śledczej, otrzymają 
legitymację detektywistyczną i wezmą udział w taj-
nej misji.
Młodych mężczyzn i kobiety w wieku 8-11 lat, 
gotowych stawić czoło wyzwaniu, prosimy o złoże-
nie dokumentów (zapisy i szczegółowe informacje) 
do dnia 12 kwietnia 2017 w jednostce Kultowni 
OCK, ul. I AWP 40, tel. 29 6438734
Cooltową jednostkę śledczą i tajną misję wspiera 
STORA ENSO.

TRASH STORY
premiera teatralna
21 IV, godz. 19.00, Klub Oczko, Scena Teatralna 
im. Pawła Opęchowskiego, wstęp wolny
Sztuka teatralna Magdaleny Fertacz opowiada o skom-
plikowanych relacjach rodzinnych przesiąkniętych 
zarówno traumami osobistymi, jak i ponurą historią 
samego domu, w którym rozgrywa się akcja. 
Reżyseria: Wojciech Kraszewski
Obsada: Alicja Dawidczyk, Emilia Pakulnis, Ada Wójcik, Patryk 
Dębek, Robert Tyc.
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CZŁOWIEK RODZI SIĘ AKTOREM...
premiera teatralna
23 IV, godz. 17.00, Klub Oczko, Scena Teatralna 
im. Pawła Opęchowskiego, wstęp wolny
Grupa teatralna Ostrołęckiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku zaprasza na program satyryczny, skła-
dający się ze wspomnień i anegdot autora książki 
„Ja, Fronczewski”. Będzie to spotkanie z człowie-
kiem, który dzieli się swoją mądrością życiową 
w sposób żartobliwy i nienachalny. 
Scenariusz: Maria Dłuska      Reżyseria: Wojciech Kraszewski

KURPIOWSKIE
PREZENTACJE ARTYSTYCZNE
przegląd solistów, zespołów i kapel
23 IV, godz. 10.00, sala widowiskowa OCK, 
wstęp wolny
Coroczny konkurs kurpiowskich śpiewaków i tra-
dycyjnych kapel. Artyści rywalizują ze sobą w 4. 
kategoriach wiekowych, solo i w zespołach. 
Zmagania uczestników oceni komisja, która przyzna 
nagrody w następujących kategoriach: śpiew 
solowy, śpiew grupowy, kapele kurpiowskie w 
tradycyjnym składzie, instrumentaliści, a także 
Mistrz-Uczeń.
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji kur-
piowskiego grania i śpiewania, integracja artystów 
ludowych z kurpiowskiej Puszczy Zielonej i Białej, 
zainteresowanie młodzieży i dzieci muzycznym 
dziedzictwem Kurpiów, a także promocja artystów 
kurpiowskich.

P O T E M,  RAZ  JESZCZE
studium piosenki kabaretowej
28 IV, godz. 19.00, Klub Oczko, Scena Teatralna 
im. Pawła Opęchowskiego, wstęp wolny
Grupa wokalno-teatralna pod kierunkiem Tadeusza 
Kowalewskiego i Wojciecha Kraszewskiego 
przedstawi program, na który złożą się skecze i pio-
senki nie istniejącego już, wspaniałego, zielonogórs-
kiego Kabaretu POTEM.

Z a p o w i e d z i 
Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne i „Galeria 
Ostrołęka” OCK ogłaszają konkurs fotograficzny, 
adresowany do wszystkich fotografujących, 
„Ostrołęka sercem kadrowane miasto”.  Konkurs 
przebiegać będzie w dwóch kat.: „Pocztówka 
z Ostrołęki” oraz „Ludzie, wydarzenia”.  Konkurs 
jest realizowany w ramach projektu współfinanso-
wanego przez Miasto Ostrołęka wyłonionego w kon-
kursie ofert organizacji pozarządowych. 
Szczegóły w regulaminie na stronach OTF i OCK.

26 maja Klub OCZKO obchodzić będzie swoje 
40. Urodziny.

Sponsor
GALERII
OSTROŁĘKA



 

     repertuar Kina Jantar
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sala I  - duża
- małasala II 

70-ciu złotych płyt. Urodą porównywana do 
Kleopatry, była uwielbiana przez publiczność na 
całym świecie. Wszystko czego dotknęła na scenie 
stawało się złotem, przeciwnie w życiu osobistym. 
KONG: WYSPA CZASZKI
sala I 1, 2, 4-6 IV godz. 20.20  
Prod. USA/Wietnam 2017, fantasy/przygod., 118 
min. Reżyseria: Jordan Vogt-Roberts Obsada: Tom 
Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman
Kiedy grupa odkrywców trafia na wyspę zamiesz-
kałą przez mitycznego Konga, ich misja badawcza 
zamienia się w walkę o przetrwanie.

T2 TRAINSPOTTING  
sala II 1, 2, 4-6 IV godz. 20.40
Prod. Wlk. Brytania 2017, dramat, 117 min.
Reżyseria: Danny Boyle. Obsada: Ewan McGregor, 
Kelly Macdonald, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle
Po dwudziestu latach Mark wraca do domu, aby 
odnowić relacje z przyjaciółmi.

AZYL
sala II  7, 9, 11-13 IV 16.00 godz. dubbing  
 8 IV godz.      13.45 , 16.00dubbing napisy
sala I  7, 9, 11-14, 17-20 IV godz. 18.00 napisy
Prod. USA 2017, biograf./dramat, 126 min. 
Reżyseria: Niki Caro. Obsada: Jessica Chastain, 
Johan Heldenbergh, Daniel Brühl, Timothy Radford 
Opiekunowie warszawskiego zoo, państwo Żabińscy, 

ZAJĄC MAX RATUJE WIELKANOC *
sala I 1, 17 IV godz. 14 i 16      
 4-7, 11-14, 18-20 IV godz. 16
sala II 2 i 9 IV godz. 14 
Prod. Niemcy, animacja, 79 min. 
Reżyseria: Ute von Münchow-Pohl
Max – mały zając z wielkiego miasta – marzy o tym, 
by zdobyć sławę i dołączyć do lokalnego gangu. 
Chcąc zaimponować kolegom, postanawia wykonać 
trudną kaskaderską sztuczkę.

POWER  RANGERS  (dubbing)
sala II 1, 2, 4-6 IV godz. 16     
sala I  1, 2, 4-6 IV godz. 18
Prod. Prod. Kanada/USA, akcja, s-f, 100 min. 
Reżyseria: Dean Israelite. Obsada: Naomi Scott, RJ 
Cyler, Becky G., Dacre Montgomery 
Uczniowie szkoły średniej wykorzystują swoje 
unikalne zdolności, by uratować świat.

DALIDA. SKAZANA NA MIŁOŚĆ
sala II 1, 2, 4-6 IV godz. 18.20 
Prod. Francja 2016, biograf./dramat/muz., 124 min. 
Reżyseria: Lisa Azuelos. Obsada: Sveva Alviti, 
Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve
Artystka wszechstronna, miss Egiptu, zdobywczyni 
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godziny seansów oznaczone 
tym kolorem są w 3D 
pozostałe w 2D

próbują ocalić setki ludzi i zwierząt podczas 
niemieckiej okupacji.

GOLD
sala II     7-9, 11-13 IV godz. 18.30
Prod. USA 2016, dramat, 121 min. Reżyseria: 
Stephen Gaghan. Obsada: Matthew McConaughey, 
Edgar Ramírez, Bryce Dallas Howard, Corey Stoll
Kenny wraz z geologiem wyruszają do niezbadanej 
indonezyjskiej dżungli w poszukiwaniu złota.

PAKT KRWI  *
sala I  7-9, 11-13 IV godz. 20.30
Prod. USA 2017, thriller, 93 min. 
Reżyseria: Steven C. Miller. Obsada: Nicolas Cage, 
John Cusack, Adrian Grenier, Johnathon Schaech
W dzieciństwie bracia Lindel mogli liczyć wyłącznie 
na siebie. Jednak z czasem ich drogi rozeszły się. JP 
odniósł sukces w branży budowlanej, a Mikey wszedł 
w konflikt z prawem i został gangsterem. Losy braci 
ponownie przecinają się, gdy Mikey zostaje porwany, 
a do JP trafia żądanie zapłaty okupu.

BABA JAGA
sala II  7-9, 11-13 IV godz. 20.40
Prod. Wlk. Brytania, horror, 95 min. Reżyseria: 
Caradog W. James. Obsada: Katee Sackhoff, Lucy 
Boynton, Richard Mylan, Nick Moran

Młoda dziewczyna postanawia zapukać do domu 
zmarłej kobiety, która za życia była powszechnie 
uważana za czarownicę. Tym samym nieświadomie 

rozpoczyna serię niefortunnych zdarzeń.

PIM POM *
sala II  14, 17-20 IV godz. 16.30
Prod. Holandia 2014, animacja/przygodowy, 70 min.
Reżyseria: Gioia Smid
Pim i Pom mieszkają ze swoją panią. Ich kocia 

przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, gdy po 
pikniku w parku muszą odnaleźć drogę do domu.

MAŁŻEŃSKIE PORACHUNKI
sala II 14, 17-20 IV godz. 18
Prod. Dania 2017, komedia kryminalna, 90 min.
Reżyseria: Ole Bornedal. Obsada: Ulrich Thomsen, 
Mia Lyhne, Lene M. Christensen, Marcin Dorociński
Dwóch mężczyzn tkwiących w nieszczęśliwych 
małżeństwach upija się i zatrudnia płatnego 
mordercę, aby ten wziął na celownik ich żony.

LIFE
sala II  14, 17-20 IV godz. 20.15
Prod. USA 2017, thriller sci-fi, 103 min.
Reżyseria: Daniel Espinosa Obsada: Jake 
Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Roy Adams
Międzynarodowa wyprawa kosmiczna odkrywa śla-
dy życia na Marsie.

AMOK  *
sala I    14, 17-20 IV godz. 20.30 
Prod. Niemcy/Polska/Szwecja 2017, kryminał, 108 
min. Reżyseria: Kasia Adamik. 
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     repertuar Kina Jantar

8

sala I  - duża
- małasala II 

godziny seansów oznaczone 
tym kolorem są w 3D 
pozostałe w 2D

Obsada: Mateusz Kościukiewicz, Łukasz Simlat, 
Zofia Wichłacz, Jan Peszek
Architekt Roszewski zostaje zamordowany. Kilka lat 
później inspektor Jacek Sokolski odnajduje dowody, 
które wiążą się z motywem opisanym w powieści 
kryminalnej pod tytułem "Amok".

SZYBCY I WŚCIEKLI 8    * grany do 11 V
sala II 21-23, 25-30 IV godz. 15.30  
sala I     21-23, 25-30 IV godz. 18.00, 20.40
Prod. Francja/Japonia/Kanada/USA/Wlk. Brytania/
Samoa 2017, akcja, 136 min. Reżyseria: F. Gary 
Gray. Obsada: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason 
Statham, Michelle Rodriguez
Szczęśliwy miesiąc miodowy Dominica i Letty 
przerywa pojawienie się tajemniczej kobiety, która 
ponownie wciąga mężczyznę w świat zbrodni.

DZIECIAK RZĄDZI    * grany do 4  V
sala I 21, 25-28  godz. 16.00   IV
 22, 29, 30 IV godz. 14.00 i 16.00 
sala II  21, 22, 25-30 IV godz. 18.00  
 23 IV godz. 14.00 i 18.00
Prod. USA 2017, animacja/komedia, 97 min. 
Reżyseria: Tom McGrath
Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia 
się młodszy braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie 
sprawę, że ubrany w garnitur, noszący teczkę i zacho-
wujący się jak rasowy biznesmen dzieciak jest 
zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji 
w rodzinnym domu... 

_

wstęp wolny

 10 IV 2017, godz. 19

sala I

zaprasza na film

GHOST IN THE SHELL
sala II napisy    21-23, 25-27 IV godz. 20.15 
Prod. USA 2017, thriller/akcja/sci-fi, 120 min.
Reżyseria: Rupert Sanders. Obsada: Scarlett 
Johansson, Michael Wincott, Michael Pitt, Juliette 
Binoche
Film oparty na kultowej mandze pod tym samym 
tytułem. Major do zadań specjalnych, jedyna taka na 
świecie cyborgiczna hybryda człowieka i robota, stoi 
na czele elitarnej jednostki Section 9 specjalizującej 
się w walce z najniebezpieczniejszymi przestępcami.

OSTATNIA KLĄTWA    grany do 11 V
sala II  28-30 IV godz. 20.15  
Prod. USA 2016, horror, 95 min.
Reżyseria: Simon Rumley. Obsada: Sean Patrick 
Flanery, Erin Cummings, Mike Doyle, Sue Rock
Skazany na karę śmierci młody mężczyzna pozosta-
wia po sobie list, w którym poprzysięga zemstę.

Spotkanie z Lechem Dokowiczem 
– reżyserem i producentem fimowym, 

wielokrotnie nagradzanym 
na Międzynarodowym Festiwalu Filmów 

Katolickich w Niepokalanowie.
W oparciu o doświadczenia swojego życia opowie 

o swojej drodze do Boga 
i zagrożeniach współczesnego świata.



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

Wśród nich są piękna Róża - obiekt męskich westchnień 
i damskiej zazdrości oraz ulegający jej urokom mężczyźni - 
ekscentryczny pasjonat botaniki Tomasz, „przyjaciel domu" 
Jan, matematyczny geniusz na posadzie windziarza – Rufin, 
a także próbujący wyrwać się spod wpływów zaborczej matki 
nastolatek. Chwile spędzone przez nich z piękną sąsiadką 
kuszą lekkością i swobodą, objawiając świat, do którego nie 
mieli dotąd dostępu. Jednak dziewczyna darzy uczuciem tylko 
jednego. Pewnego dnia Róża znika z życia kamienicy, 
pozostawiając w sercach adoratorów ślad – puste miejsce, 
tęsknotę oraz uczucia, które w przyszłości odmienią losy 
każdego z mężczyzn.

godz. 20      HONOROWY OBYWATEL 
Prod. Argentyna/Hiszpania 2016, komedia, 120 min.
Reżyseria: Gastón Duprat, Mariano Cohn
Obsada: Oscar Martinez, Dady Brieva
Pisarz, laureat Nagrody Nobla, jedzie po kilkudziesięciu latach 
do miasteczka, z którego pochodzi i które jest źródłem jego 
inspiracji. Ma odebrać medal Zasłużonego Obywatela Miasta. 
Czy powinowactwo z miejscem urodzenia ciągle istnieje, 
a może różnice nie do pogodzenia spowodują zakłócenie życia 
miasta?
    

10 IV godz. 18 MANCHESTER BY THE SEA 
Prod. Prod. USA 2016, dramat, 135 min. 
Reżyseria: Kenneth Lonergan
Obsada: Casey Affleck, Lucas Hedges, Matthew Broderick
Po śmierci Joe'go - starszego brata - Lee Chandler jest 
zaszokowany wiadomością, że brat powierzył mu opiekę nad 
swoim synem Patrickiem. Lee rzuca wszystko i przenosi się do 
Manchester-by-the-Sea zmuszony zmierzyć się z wydarze-
niami przeszłości, które sprawiły, że rozstał się z żoną – Randi 
i opuścił miasteczko, w którym wyrastał.

godz. 20.30   AMERICAN HONEY 
Prod. USA/Wlk.Brytania 2016, dramat/komedia, 158 min.
Reżyseria: Andrea Arnold
Obsada: Shia LaBeouf, Sasha Lane, Riley Keough
18-letnia Star o niczym bardziej nie marzy, niż o wyrwaniu się 
z małego miasteczka gdzie mieszka z ojczymem i młodszym 
rodzeństwem. Po kolejnej domowej kłótni porzuca dotychcza-
sowe życie i dołącza do przypadkowo spotkanej grupy 
rówieśników, którzy wspólnie krążą po Ameryce. Łączy ich 
poszukiwanie przygody i łatwych pieniędzy. Włóczęga jest ich 
codziennością, motele ich domem, a życie – niekończącą się 
zabawą w rytmie popularnych hitów. 

   

24 IV godz. 18  SZCZĘŚCIE ŚWIATA
Prod. Polska 2016, dramat/komedia, 98 min.
Reżyseria: Michał Rosa. Obsada: Karolina Gruszka, Agata 
Kulesza, Krzysztof Stroiński
Warszawski dziennikarz i bon vivant Sobański opuszcza 
stolicę, by odszukać i przeprowadzić wywiad z autorem 
bestsellerowych przewodników. Choć sam pisarz skrzętnie 
ukrywa tożsamość, nieliczne tropy prowadzą do kamienicy na 
Śląsku, miejsca pełnego ludzi oryginalnych i wyjątkowych. 

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY REJS

sala II
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kurier 

4 III Po raz drugi gościliśmy artystów Lwowskiego Narodowe-
go Teatru Opery i Baletu. Po Jeziorze Łąbędzim przyszła 
kolej na  Don Kichota wg M. Cervantesa. Wystąpiła cała 
plejada wspaniałych ukraińskich tancerzy.

10 III w Galerii Ostrołęka odbył się wernisaż wystawy akwarel 
Jana Dobkowskiego, polskiego artysty pochodzącego 
z Łomży, zajmującego się malarstwem, rysunkiem i aranża-
cjami przestrzennymi.

12 III Teatr Malutki z Łodzi zaprezentował spektakl dla dzieci pt. 
Pchła Szachrajka. 

14 III dzieci i młodzież w eliminacjach miejskich walczyły 
o awans do finału rejonowego w 36. Ostrołęckim Konkursie 
Recytatorskim Miejsce Urodzenia. Jury w składzie: Sebastian 
Dudała - aktor, Bogusława Grzyb - Kurpiowskie Towarzystwa 
Kultury Teatralnej w Ostrołęce po wysłuchaniu: 23 prezentacji 
w kat. szkoła podstawowa, 10 prezentacji w kat. gimnazjum, 9 
prezentacji w kat. szkoła ponadgimnazjalna, postanowiło 

10



kurier  styczniowy kurier 

11

przyznać w kat. szkół podstawowych: I miejsce - Mikołaj 
Dębski SP 3, II miejsce - Aleksandra Dobkowska SP 1, 
Aleksandra Bagińska SP 10, III miejsce - Zofia Pragacz SP 6, 
Eliza Napiórkowska SP 5, Maria Dawidczyk SP 10.

W kategorii gimnazjum:: I miejsce - Izabela Łapińska 
Gimnazjum 1, II miejsce - Szymon Prusiński Gimnazjum 5, 
III miejsce - Magda Kadłubowska Gimnazjum 3. 

W kat. szkół ponadgimn.: I miejsce - Jakub Szymołon II LO 
im. T. Halika, II miejsce - Konrad Bagiński III LO im. UE, 
III miejsce - Martyna Gajak I LO im. J. Bema, Katarzyna 
Wityńska I LO im. J. Bema w Ostrołęce.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Tomiki poezji 
wręczone przez jury ufundowało Towarzystwo Przyjaciół 
Ostrołęki. 

28 marca w Klubie Oczko odbył się etap rejonowy. 
Więcej informacji: www.ock-ostroleka.pl

18 III po wielu latach nieobecności w naszym mieście 
gościliśmy znakomity zespół jazzowy WALK AWAY. 
Mistrzowie instrumentów zagrali wspaniały koncert.

W holu Kina Jantar (sala II) można oglądać wystawę 
fotograficzną Wojtka Wełnickiego zatytułowaną „Zespół 
Downa. Rysa na raju?”

22 III uczniowie szkół podstawowych poznawali dzieła 
mistrzów muzyki poważnej napisane na trio fortepianowe 
(fortepian, skrzypce, wiolonczela).

zdj. Daniel Ejsymont



Ostrołęckie Centrum Kultury
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                                    13 V godz. 17.00 14 V godz. 12.00 NIEBIESKI PIESEK 
Olsztyński Teatr Lalek

20 V 
MAJÓWKA - m.in. koncert 
PATRYCJI MARKOWSKIEJ

       VOO VOO - koncert                                                                        
       sprzedaż biletów od 9 IV
       od godz. 15 w kasie Kina Jantar                                                      

sprzedaż biletów od 11 IV 
od godz. 15 w kasie Kina Jantar www.ock-ostroleka.pl                          
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ZAJĄC MAX RATUJE

WIELKANOC
w naszym kinie do 20 kwietnia


