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Od trzech lat maj w Ostrołęce kojarzy się z teatrem. Wspaniałych 
teatrów i ciekawych spektakli przybywa z roku na rok. Przybywa też 
widzów. Gościmy w tym roku aktorów, mimów, cyrkowców 
światowego formatu. W 2012 roku tematem będzie RUCH - 
rozumiany jako nośnik treści, emocji i koncepcji w teatrze i tańcu. 
Zadaniem festiwalu jest upowszechnianie kultury teatralnej, 
a także edukacja teatralna  (więcej: www. ock-ostroleka.pl).
Warszawski Teatr Tańca zaprasza osoby tańczące na 
warsztaty choreograficzne, a  z Gdańs-Teatr PINEZKA
ka na warsztaty cyrkowe (pow. 15 r.ż.). Zapisy w Klubie 
Oczko już od 7 maja.

17 maja 2012 (czwartek) 
godz. 19.00 - Parada V.O.S.A. (początek pl. Bema): 
THEATRE OSA Teatr PINEZKA, (Czechy), , 
ostrołęckie środowiska artyst., uczestnicy warsztatów
godz. 19.30  „ ...”- Vysoké snění V.O.S.A. THEATRE
(Czechy) sc.Kupiecwww.artprometheus.cz/vosa-theatre/ - 
godz. 20.30 - otwarcie festiwalu - scena Kupiec
godz. 20.40 -  w wykonaniu gości i gospo-  Intro – prolog
darzy Festiwalu - reżyseria A. Dziurosz -  scena Kupiec
godz. 21.30  OSA z Ostrołęki - - „ ” scena Kupiec Zygzaki

18 maja 2012 (piątek)
godz. 10.00 i 11.15  - spektakl „ ” Bajkowy świat tańca
(dla przedszkolaków) to możliwość pierwszego 
kontaktu dzieci z pięknem baletu klasycznego w wyko-
naniu   Warszawskiego Teatru Tańca www.wtt.waw.pl
- sala kameralna OCK) 
godz. 17.30 Fundacja   - „ ” - Kobieta kalendarz Sztuka 
Ciała www.kobietakalendarz.pl - scena Kupiec 
godz. 18.30 wernisaż wystawy „Inqbator Ulicy - 
fotograficznie” hall Kina Jantar - 
godz. 19.00 - „ ” iKontrasty Anioły „ ”  Warszawski 
Teatr Tańca  - sala widowiskowa OCK

godz. 21.30 - „ ” Obrazki nieznanego malarza
parking OCKTeatr NIKOLI  z Krakowa - 

 www.nikoli.art.pl

19 maja 2012 (sobota)
godz. 15.00 -  Teatr  z Łodzi Jacek i Placek - MER
w spektaklu dla dzieci - scena Kupiec
godz. 16.00 - Teatr „ ” - Przedwczorajsze historie
MIMO z Warszawy - spektakl rodzinny -  plac Kupiec
godz. 17.00 - „ ” pokazy powarsztatowe, Teatr Epilog  - 
Pinezka i Goście - plac Kupiec
godz. 17.45 - „Arlekinada, czyli wbrew starego świata 
porządku, zwycięstwo nie miłości, lecz rozsądku” -
Teatr PINEZKA z Gdańska  - plac Kupiec
godz. 19.00 - zakończenie Festiwalu - sala widowisk.OCK
„ ”-  Sil e nc e Tea tr BODE CK ER/ NEANDER 
COMPANY - Alexander Neander i Wolfram von 
Bodecker  - Niemcy - sala widowiskowa OCK

godz. 21.30 - plenerowy spektakl  „ ”Ślepcy
w wykonaniu Teatru KTO z Krakowa
parking przy ul. Prądzyńskiego www.teatrkto.pl
Klub festiwalowy  godz 22.45 spotkania z twórcami

program 
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  W maju mamy bogactwo różnego rodzaju imprez  
kulturalnych. Wszystkie one, zarówno te 
organizowane przez Ostrołęckie Centrum Kul-
tury, jak i wiele innych instytucji i stowarzyszeń 
składają się na program obchodów Dni Ostrołęki. 
Każde z tych wydarzeń warte jest zainteresowania 
i zapewne znajdzie swoją publiczność, jednak ze 
swojej strony chciałbym wskazać kilka z nich, 
które moim zdaniem  warte są szczególnego 
przybliżenia.
 Po kilku latach poświęconych teatrowi ulicz-
nemu Festiwal „Inqbator” zaproponuje nam tym 
razem spotkanie z teatrem ruchu. Takie grupy jak 
V.O.S.A. Theatre, Bodecker/Meander Company 
czy teatr K.T.O. to prawdziwe gwiazdy, które 
zapewnią Pańs twu niezapomnianą ucztę 
teatralną.
 Wojciech Młynarski to ikona polskiej piosenki. 
Większość z jego utworów znalazło swoje miejsce 
w historii polskiej muzyki. Syn artysty – Jan 
Młynarski postanowił zmierzyć się z legendą ojca 
i tak powstał doceniony przez znawców i krytyków 
koncert „Młynarski plays Młynarski”, który 
bardzo Państwu polecam.
 Woda – Festiwal Sztuki 3M rozpocznie się 
ostatniego dnia maja i będzie kolejną odsłoną 
tego bardzo interesującego cyklu zdarzeń artys-
tycznych. W dniach trwania Festiwalu przekona-
my się jakie, często nieoczekiwane, skojarzenia 
wzbudza w artystach taka nieokiełznana materia 
jaką jest właśnie woda.
 Jeszcze raz podkreślam, że to tylko drobna 
część tego, co będzie się działo w kulturze
w najbliższych tygodniach. Na wydarzenia wy-
mienione wyżej i wszystkie pozostałe zapraszam 
w imieniu ich organizatorów. 

Bogdan Piątkowski
Dyrektor  

Ostrołęckiego Centrum Kultury

polecam i zapraszam...
6 V (niedziela)

MAMINKOWE OPOWIEŚCI
teatrzyk dla dzieci

Tata Maminka przywozi ze swojej kolejnej wyprawy 
barometr. Przez swój lekkomyślny czyn, ściąga do 
Doliny Maminków inwazję Hatifnatów. Lud ten żywi 
się energią piorunów, a barometr potrzebny im jest 
do poszukiwania burzy. W wyniku szalejącego żywio-
łu w dolinie zostaje zniszczony lunapark Paszczaka, 
przez co dzieci nie mają się gdzie bawić. Wszyscy są 
bardzo zmartwieni... Reżyserem spektaklu w wyko-
naniu aktorów scen wrocławskich jest Andrzej 
Wieczorek (ETMiS we Wrocławiu). Przedstawienie 
to łączy w sobie kilka planów: plan żywy, plan 
lalkowy i grę w masce. Postacie Homka i Małej Mi to 
lalki antropomorficzne - lalki o wysokości 140 cm 
animowane przez aktorów. Postacie Muminka, Taty 
Muminka, Panny Migotki i Mamy Muminka to 
przebrani aktorzy. Spektakl trwa 60 minut. 

sala widowiskowa OCK, godz. 12, bilet 5 zł dziecko, 
10 zł dorosły.

8 V (wtorek)
XXXI OKR MIEJSCE URODZENIA

finał rejonowy
Laureaci eliminacji miejskich stają do finału. Jury: 
Jan Zdziarski (Zarząd Główny Towarzystwa Kultury 
Teatralnej), Jarosław Sacharski (aktor) wyłoni 
zwycięzców, którzy otrzymają dyplomy i nagrody.
Klub Oczko, wstęp wolny 
godz. 9.00 szkoły podstawowe, godz. 11.00 - 
gimnazja, godz. 13.00 - szkoły ponadgimnazjalne
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DLA RODZINYGODZINY
Akcja  finansowana  ze środków Samorządu Miasta, 

 pod patronatem Rady Miasta i Prezydenta Miasta Ostrołęki



rzało mu wielu wielbicielek. Występował m.in. 
w kabaretach „Qui pro Quo” i „Morskie Oko”, 
zagrał w 28 filmach. Kto z nas nie zna takich 
przebojów jak: „Ach, śpij, kochanie”, „Umówiłem  
się z nią na dziewiątą” czy „Sex appeal”. Był 
abstynentem, za to był miłośnikiem jedzenia. Swój 
pseudonim sceniczny „Bodo” stworzył z pierwszych 
sylab imion: swojego (Bogdan) i matki (Dorota). 
Aresztowany przez NKWD w 1941 roku trafił do 
obozu gdzie zmarł z wycieńczenia i głodu w rosyjs-
kim łagrze 7 października 1943 roku. W spektaklu 
występują: Marek Ravski, Ewa Makomaska, 
Zbigniew Rymarz. 
Scenariusz i reżyseria:  Alicja Choińska.
sala widowiskowa OCK, godz. 16, wstęp wolny

12 V (sobota)
INQBATOR ULICY - FOTOGRAFICZNIE 

plenerowa wystawa fotograficzna
Fotografie z dwóch pierwszych edycji Festiwalu 
zaprezentują członkowie Ostrołęckiego Towarzys-
twa Fotograficznego. Wystawa jest częścią wspól-
nego projektu OTF, Galerii Ostrołęka OCK 
i Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Kolejną 

częścią projektu jest konkurs fotograficzny. Wysta-
wy "InQbator ulicy - fotograficznie" i konkurs 
realizowane są w ramach projektu współfinanso-
wanego przez Miasto Ostrołęka wyłonionego 
w konkursie ofert organizacji pozarządowych. 
Szczegóły dot. konkursu na www.ock-ostroleka.pl
skwer na Placu gen. J. Bema

13 V (niedziela)
XV OSTROŁĘCKIE SPOTKANIA CHÓRALNE

koncert 
Na jubileuszowe Spotkania zapraszamy chóry 
dziecięce, młodzieżowe i dorosłych z Ostrołęki 
i okolic oraz widzów. Każdy chór zaprezentuje dwa 
utwory. Po raz pierwszy przegląd odbędzie się 
w naszej siedzibie.
sala widowiskowa OCK, godz. 14, wstęp wolny

zapras zamy
Informacja: tel. 29 7664589

tel. 29 7664591

10 V (czwartek)
MIECZYSŁAW OLSZEWSKI

malarstwo 
Mieczysław Olszewski - urodzony w Ostrołęce w 
1945 r. Studia na Wydziale Malarstwa PWSSP 
w Gdańsku w latach 1965-1969. Obecnie jest profe-
sorem zwyczajnym w Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Uprawia malarstwo, malars two 

monumentalne, rysunek prasowy, ilustracje książ-
kową. W jego dorobku jest ponad 20 wystaw indywi-
dualnych oraz udział w ponad 200 wystawach 
zbiorowych m.in. w: Kanadzie, Japonii, Turcji, 
Iranie, Niemczech, Francji, Holandii, Belgii, Danii, 
Norwegii, Szwecji, Anglii, Bulgarii, Jugosławii. 
Prace Mieczysława Olszewskiego znajdują się w 
zbiorach wielu Muzeów w Polsce oraz w zbiorach 
prywatnych. Jest laureatem wielu nagród i wyróż-
nień zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Galeria Ostrołęka, godz. 19, wstęp wolny

11 V (piątek)
PASTELAMI MALOWANE

finał XIX Konkursu Plastycznego
Zapraszamy na wystawę nagrodzonych prac i wrę-
czenie nagród laureatom kolejnej edycji konkursu. 
hall Kina Jantar, godz. 11, wstęp wolny

12 V (sobota)
BODO - PIEŚNIARZ WARSZAWY

spektakl muzyczny
Eugeniusz BODO, a właściwie Bogdan Eugene 
Junod (ur. 28 XII 1899 w Genewie, zm. 7 X 1943 
w Kotłasie w obwodzie archangielskim) – polski 
aktor filmowy, rewiowy i teatralny, reżyser, scena-
rzysta, także tancerz, piosenkarz i producent filmowy 
pochodzenia szwajcarskiego. Uważany był za osobę 
dowcipną, szarmancką i uwodzicielską, co przyspa-
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16 V (środa)
CZY MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ?

spotkanie z muzyką
Będą to opowiedziane słowem i dźwiękiem różne 
historie, które pokazują, jak ważne w życiu są 
marzenia. Usłyszymy m.in melodie ze znanych 
filmów i seriali dla dzieci.
sala widowiskowa OCK, godz. 13.15, bilet 5zł

16 V (środa)
IX TALENT 2012 

Ostrołęcki Festiwal Piosenki
Finałowa „dziesiątka” walczy o: tytuł „Talent 2012” 
statuetkę wykonaną i ufundowaną przez Firmę 
LUS-AR oraz Nagrodę Główną ufundowaną przez 
ostrołęckie apteki: Aptekę „ ”, Aptekę Przy Parku
„ ”, Aptekę „ ”, Aptekę „ ”, Alfa Solkovit Amicus
Aptekę . Kandydaci do tych Albiny Żebrowskiej

zaszczytów to: Joanna Bernatowicz, Aleksandra 
Cichowska, Joanna Damięcka, Monika Kisiel,  
Szymon Kowalski, Olga Malinowska, Klaudia 
Pianko, Ilona Katarzyna Polewaczyk, Wiktoria 
Sumara, Justyna Adrianna Woźniczko. Jury wyłoni 
zwycięzcę, a publiczność wybierze swojego 
ulubieńca. Bilety będą sprzedawane w dniu koncertu, 
w kasie Kina Jantar, od godz. 16 .
Patronat:  i Tygodnik Ostrołęcki Radio OKO
sala widowiskowa OCK, godz. 18, bilet 5 zł
17 - 19 V  

INQBATOR RUCHU
Święto Teatru w Ostrołęce

Podczas Europejskiego Festiwalu Wokół Teatru 
InQbator Ruchu zobaczymy 13 wspaniałych 
spektakli w wykonaniu teatrów z Czech, Niemiec 
i Polski. Festiwal otworzy  parada uczestników. 
Szczegóły na str. 2 i na str. OCK 
parada: Plac Bema 17 V godz. 19 - do placu k/Kupca

18 V (piątek)
INQBATOR ULICY - FOTOGRAFICZNIE

Wernisaż II części wystawy członków OTF prezen-
tującej spektakle teatralne, które oglądaliśmy pod-
czas festiwali 2010/11. Bogaty i różnorodny materiał 
zdjęciowy pozwolił na przygotowanie wystawy, 
która mamy nadzieję, będzie dobrą formą promocji 
festiwalu. Wystawa realizowana jest w ramach 
projektu współfinansowanego przez Miasto Ostro-
łęka wyłonionego w konkursie ofert organizacji 
pozarządowych. 
hall OCK, godz. 18.30, wstęp wolny 

24 - 25  V (czwartek/piątek)
XII MAZOWIECKI FESTIWAL 
TEATRÓW AMATORSKICH 

to prezentacja dorobku artystycznego amatorskich 
teatrów dziecięcych i młodzieżowych z terenu 
Mazowsza. Zapraszamy młodych widzów do 
oklaskiwania rówieśników. Festiwal odbywa się w 
dwóch kategoriach wiekowych: teatrów dziecięcych 
(szkoły podst.) (gimn./liceum)i młodzieżowych . 
Jurorami będą pochodzący z Ostrołęki aktorzy: 
Adam Kamień, Jarosław Sacharski oraz Anna 
Nizińska, przedstawiciel Mazowieckiego Centrum 
Kultury i Sztuki. 
sala widowiskowa OCK, godz. 10, wstęp wolny

25 V (piątek)
TO NIC, ŻE TO SEN

recital Aleksandry Tyszki
Po bardzo udanym pierwszym koncercie zapraszamy 
ponownie na spotkanie z tą zdolną wokalistką. Ola 
jest wokalistką Teatru Piosenki 21 i tegoroczną 
maturzystką. 
Wokalistce towarzyszyć będzie zespół w składzie: 
Michał Gumkowski - wiolonczela, Konrad Drabot - 

ww w.ock-ost ro leka.p l
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gitara akustyczna, Krzysztof Lewandowski - gitara 
basowa, Jakub Pazio - flet, Tadeusz Kowalewski - 
piano. Kierown. muzyczne: Tadeusz Kowalewski. 
Reżyseria: Aleksandra Kowalewska. Scenografia: 
Marek Suski. Dźwięk i światła: Tomasz 
Bednarczyk.
Klub Oczko, godz. 19, wstęp wolny

26 V (sobota)
MŁYNARSKI PLAYS MŁYNARSKI

koncert
Kto z nas nie zna twórczości Wojciecha Młynars-
kiego. Tym bardziej ciekawi sposób, w jaki do 
znanych, fantastycznych piosenek podeszli młodzi 
twórcy. Projekt "Młynarski Plays Młynarski" to 
zarówno hołd, jak i nowe spojrzenie na twórczość 
niezwykłego artysty, jakim jest Wojciech Młynarski. 
Syn Pana Wojciecha, Janek Młynarski wymyślił ten  
projekt kilka lat temu. Pracował nad nim dość długo 

i w końcu nagrał płytę. 
W ostrołęckim koncercie wystąpią: Jan Młynarski 
(śpiew, perkusja) (śpiew), Natalia Grosiak , Piotr 
Zabrodzki , Wojtek Traczyk (instr. klawiszowe)
(kontrabas) (instr. perkus.). i Manolo Alban Juarez 

sala widowiskowa OCK, godz. 17, bilet 25 zł

27 V (niedziela)
KONCERT JUBILEUSZOWY

15 lat Ostrołęckiego Chóru Kameralnego
pod dyrekcją Bożeny Harasimowicz-Pęzy. Chór 
m.in. w 2005 brał udział w Międzynarodowym 
Festiwalu Pieśni Religijnej Cantate Deo w Rzeszo-
wie, w 2008 zdobył Nagrodę Srebrne Pasmo w III 
Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek 
w Chełmnie. W lipcu 2009 śpiewał podczas 
uroczystej mszy św. w Krakowie-Łagiewnikach. 
Chór odbył tournee koncertowe po Litwie  (2006)
i Włoszech . W 2010 koncertował w Niem-(2008)
czech podczas obchodów 650-lecia miasta Meppen. 
W koncercie usłyszymy utwory rozrywkowe i pieśni 

z różnych zakątków świata.
sala widowiskowa OCK, godz. 16, wstęp wolny

31 V (czwartek)
WODA - FESTIWAL SZTUKI 3M

materiał, medium, metafora
To siódma edycja Festiwalu realizowanego wspólnie 
z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. W projek-
cie biorą udział artyści z różnych regionów Polski. 
Kuratorem projektu jest znany nam Leszek Sokoll. 
Obok typowych działań wystawienniczych odbywa-
ją się warsztaty i akcje plenerowe organizowane 
w przestrzeni publicznej pomyślane również jako 
działania edukacyjne skierowane do szerokiego 
grona publiczności. W tym roku Festiwalowi będzie 
towarzyszył także konkurs fotograficzny nt.  
tytułowej „wody”(więcej: )www.ock-ostroleka.pl
W projekcie wezmą udział artyści: Andrzej Mitan, 
Grzegorz Rogala, Ryszard Ługowski, Wiesław 
Wachowski, Piotr Dondajewski, Magda Kosek, 
Marek Zalewski, Anna Drzniewicz, Leszek Sokoll. 
Galeria Ostrołęka, godz. 19, wstęp wolny
Uwaga: 
Do  br. pod adresem  lub 16 maja cooltownia@wp.pl
w Filii OCK w Wojciechowicach przy ul. I AWP 40,  
która ma nazwę KULTOWNIA czekamy na prace 
foto-malarskie w konkursie „Obiektywem i pędzlem 
po Wojciechowicach” (info na www.ock-ostroleka.pl).

wkrótce
10 czerwca, godz. 12 w Godzinach dla Rodziny - 

w wykonaniu aktorów Teatru PICOLO - Zakochany Miś 
sprzedaż biletów od 12 maja

16 czerwca, godz. 17 w „Nastrojach we dwoje” ŁAWKA 
REZERWOWYCH - piłkarski spektakl muzyczny; sprzedaż 
biletów od 27 maja
22 i 24 czerwca, koncert z okazji 15-lecia Zespołu Tańca 

zapras zamy
Informacja: tel. 29 7664589

tel. 29 7664591
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Akcja finansowana z budżetu Miasta 
i pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki



 GHOST RIDER 2 3D
4 - 6 i 8 - 10 V godz. 18

Prod. USA, 2012, akcja/s.-f./komiks. 95 min. 
Reżyseria: Mark Neveldine, Brian Taylor. Obsada: 
Nicolas Cage, Violante Placido, Ciaran Hinds.
Johnny Blaze ukrywający się we wschodniej Europie, 
powraca. Zostaje wezwany, żeby stoczyć walkę z 
szatanem. Ma niewiele czasu, bo musi powstrzymać 
diabła zanim przybierze on ludzką postać.

[ ]REC  3: GENEZA 
 4 - 6 i 8 - 12 V godz. 20    

Prod. Hiszpania 2012, thriller/horror/dramat, 80 min.
Reżyseria: Paco Plaza Obsada: Leticia Dolera, Diego 
Martin. To miał być najszczęśliwszy dzień w życiu 
Klary. Jednak słowa „póki śmierć nas nie rozłączy” 
nabrały szybko zupełnie nowego, złowrogiego zna-
czenia. Morderczy wirus zamienił gości weselnych 
w krwiożercze monstra. 

TITANIC 3D
 12, 13, 17 V godz. 17      15 V godz. 16

Prod. USA 1997, katastroficzny/melodramat,194’.  
Reżyseria: James Cameron. 
Obsada: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet...
Za sprawą technologii 3D akcja filmu zdecydowanie 
zyskała na rozmachu i napięciu. Widowisko zapiera 
dech w piersiach już od pierwszych ujęć odsłaniają-
cych przed widzem głębiny oceanu...

TULISIE. Przygoda w słonecznej 
krainie 3D *

1, 3, 5, 6 V godz. 14 i 16     2, 4, 8-10 V godz. 16
Prod. Hiszpania 2010, anim. Reżyseria: Alex Colls. 
W pewien ciepły, wiosenny dzień krówka-marzyciel-
ka Mumu spotyka stado śnieżnobiałych owieczek...

IGRZYSKA ŚMIERCI 
1, 2, 3 V  17  godz. 30

Prod. USA 2012, dramat/s.-f./thriller, 142 min.
Reżyseria: Gary Ross Obsada: Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson, Liam Hemsworth.

Ekranizacja trylogii Suzanne Collins, która jest 
osadzoną w przyszłości opowieścią o 16-latce, 
stającej się gladiatorem w okrutnym realisty show, 
gdzie na śmierć i życie walczą obywatele pochodzący 
z 12 dystryktów, na jakie podzielono USA. 

JAK UPOLOWAĆ FACETA
1, 2, 3 V  20godz.

Prod. USA 2012, komedia/kryminał, 92 min. 
Reżyseria: Julie Anne Robinson. Obsada: Katherine 
Heigl, Jason O'Mara, Daniel Sunjata. 
Pierwszym zadaniem pewnej siebie Stephanie jako 
legalnej „łowczyni głów” będzie namierzenie  podej-
rzanego o morderstwo ex-gliny, który (tak się właśnie 
składa ) skradł jej serce w czasach licealnych.
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KOBIETA W CZERNI
12, 13, 17 V godz. 20    20

Prod. Kanada/Wlk. Brytania 2012, horror, 100 min. 
Reżyseria: James  Watkins . Obsada: Daniel 
Radcliffe, Ciaran Hinds, Janet McTeer. 
W pobliżu opuszczonej posiadłości, po zachodzie 
słońca, pojawia się kobieca postać ubrana na czar-
no. Wkrótce potem w okolicy umiera dziecko... 

ZAGINIONA
20, 22 - 24 V godz. 16 i 18

Prod. USA 2012, thriller, 94 min. Reżyseria: Heitor 
Dhalia. Obsada: Amanda Seyfried, Daniel Sunjata, 
Jennifer Carpenter. Opowieść o Jill Parrish, która 
wraca do domu z nocnej zmiany i odkrywa, że jej 
siostra zniknęła. Dziewczyna jest przekonana, że 
siostrę porwał seryjny morderca, który ją samą 
uprowadził dwa lata temu...

PRZETRWANIE
20, 22 - 24 V godz. 20

Prod. USA 2012, akcja/dramat/thriller,117 min. 
Reżyseria: Joe Carnahan, Ian Mackenzie Jeffers 
Obsada: Liam Neeson, Dermot Mulroney, Dallas 
Roberts W sercu Alaski rozbija się samolot. Na 
miejscu ginie 117 pasażerów, a tylko ośmiu udaje się 
przeżyć. Na skutym lodem odludziu, bez kontaktu ze 
światem, bez ciepłej odzieży i jedzenia każdy z nich 
musi się zmierzyć z siłami natury i samym sobą.

kasa Kina czynna od godz. 15, tel . 29 7642163   

Jest to zebrany w cztery części, 14-odcinkowy cykl 
wyprodukowanych przez Roberta Kaczmarka 
dokumentów wg scenariusza Pawła Nowackiego 
i Krzysztofa Nowaka obejmujących okres od 1979 
do 2009 roku. Dokument przedstawia wiele niepubli-
kowanych archiwaliów TV publicznej. 

FLOQUET DE NEU 
(BIAŁY GORYL grany do 7 VI)
25, 29, 30, 31 V godz. 16  

Prod. Hiszpania 2011, animacja/familijny.
Reżyseria: Andrés G. Schaer. Obsada: Elsa Pataky, 
Rosa Boladeras, Pere Ponce. 

Jego gęste, śnieżne futro wywołuje zachwyt wszyst-
kich dzieci, ale dla innych człekoształtnych 
lokatorów zoo małpiszon-albinos jest źródłem wsty-
du. Odtrącony i wyszydzany przez swoich ziomków, 
dzielny biały gorylek postanawia wyruszyć w 
sekretną misję do samego serca wielkiego miasta.

25 V MARATON 
FILMÓW S F 3D . . -

godz. 20   GWIEZDNE WOJNY cz. I  3D
godz. 22.30   TRON 3D

godz. 1.00   AVENGERS 3D
bilet na jeden film 12 zł, na trzy 30 zł

AVENGERS 3D grany do 7 VI
25, 27, 29, 30, 31 V godz. 18 (dubbing)
26, 27, 29, 30, 31 V godz. 20  15 (napisy)

Prod. USA 2012, akcja/fantasy/komiks. Reżyseria: 
Joss Whedon. Obsada: Scarlett Johansson, Mark 
Ruffalo, Robert Downey Jr., Chris Evans
Film, w którym siły połączy grupa największych 
komiksowych superbohaterów Marvela, a wśród 
nich m.in.: Kapitan Ameryka, Thor i Iron Man.

kkn_
Klub 
Kina 

Niezależnego

zaprasza na pokaz fi lmu 

MEDIA III RP
21 maja 2012, godz. 19.00, wstęp wolny
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7 maja godz. 18   
NIEBEZPIECZNA METODA    (Dangerous Method)
Reżyseria: David Cronenberg. Obsada: Viggo Mortensen, 
Keira Knightley, Michael Fassbender; 
dramat/thriller, Francja, Kanada, Niemcy, Szwajcaria, Wielka 
Brytania, Irlandia 2011, 93 min.

Zygmunt Freud i Carl Jung, dwaj wielcy twórcy psychoanalizy, 
poznają się dzięki 18-letniej, pięknej Sabinie cierpiącej na 
ataki histerii. Pewnego dnia pacjentka przywieziona zostaje do 
szpitala psychiatrycznego, w którym pracuje Jung. Już wkrót-
ce ich więź przerodzi się w coś znacznie poważniejszego niż 
zwykła relacja pacjentki z lekarzem. Historia skomplikuje się 
jeszcze bardziej, gdy kobieta pozna osobiście okrytego sławą 
i starszego od siebie Freuda. 

godz. 20            SŁUŻĄCE (The help)
Reżyseria: Tate Taylor. Obsada: Emma Stone, Viola Davis, 
Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard;
dramat, USA, 2011, 146 min.
Akcja filmu rozgrywa się w stanie Mississipi, przed erą 
równouprawnienia i opowiada o czarnoskórych służących 
zatrudnianych w domach bogatych białych. 

28 maja godz. 18    
WSTYD (Shame)

Reżyseria: Steve McQueen. Obsada: Michael Fassbender, 
Carey Mulligan, James Badge Dale;
dramat, Wielka Brytania, 2011, 101 min.
Brandon, 30-latek, atrakcyjny singiel z Nowego Jorku nie 
potrafi zapanować nad swym życiem erotycznym. Sytuacja 
jeszcze bardz iej wymyka się spod kontrol i, kiedy 
niespodziewanie wprowadza się do niego siostra. 

godz. 20   ZAPISKI Z TOSKANII
(Copie conforme) Reżyseria: Abbas Kiarostami. 
Obsada: Juliette Binoche, William Shimell; 
dramat, Francja, Iran, Włochy 2010, 106 min. 
To historia spotkania mężczyzny i kobiety w małej włoskiej 
miejscowości w południowej Toskanii. On jest brytyjskim 
pisarzem, który właśnie skończył wygłaszać odczyt na 
konferencji. Ona, Francuzka, jest właścicielką galerii sztuki. 
To uniwersalna historia, która może się zdarzyć wszędzie 
i każdemu.

9
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kurier kulturalny
3 IV w Klubie Oczko odbyły się eliminacje miejskie XXXI OKR 
“Miej sce Urodzenia”.  J ury do da lszyc h el iminacji  
zakwalifikowało: w kategorii szkół podstawowych:
Natalię Sobocińską, Natalię Pabich, Agnieszkę Kotowską ze 
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrołęce; : w kat. gimnazjów
Paulinę Dzwoniarską, Karolinę Chojnowską, Jana Konrada 
Jokiela, Karolinę Zarębę z Gimnazjum Nr 5 w Ostrołęce,
Monikę Napiórkowską, Klaudię Lesińską z Gimnazjum Nr 3 
w Ostrołęce, Karolinę Wojsz, Gimnazjum Nr 2 w Ostrołęce, 
Sarę Aleksandrę Głosek, Izabelę Kuligowską, Katarzynę 
Gałązkę z Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce; w kat. szkół 
ponadgimnazjalnych: Magdalenę Fronczyk i Sandrę 
Gumowską z I Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce. 
Na eliminacje rejonowe zapraszamy 8 maja br.

5 IV w Galerii Ostrołęka otwarto wystawę fantastycznych prac 
ceramicznych rzeźbiarza, Kazimierza Kalkowskiego. Wystawa 
cieszyła się dużym uznaniem i zainteresowaniem widzów.

12 IV miłośnicy poezji spotkali się w Galerii Ostrołęka gdzie 
Karol Samsel, ostrołęczanin, promował swoje najnowsze 
dzieło - książkę poetycką “AltissimumAbiectum” z obrazami 
Krzysztofa Schodowskiego. Wydarzeniu towarzyszył występ 
zespołu “Kalimba” z Ostrołęki. Wydawcą tomiku jest Zaułek 
Wydawniczy Pomyłka ze Szczecina.

13 IV odbył się wernisaż wystawy “Fotografie” Zdzisława 
Rynkiewicza, białostocczanina, zasłużonego i wielokrotnie 
nagradzanego i odznaczanego fotografika. Fotografie 
pochodzą z lat 60., 70. i 80. XX wieku. Odrębną część wystawy 
stanowi “Kosmos” - na początku był wielki wybuch, którego 
inspiracją była spadająca kropla tuszu...

13 IV po raz trzeci zagrano w Oczku “Przypadek zabawy 
niekonwencjonalnej” w reżyserii Wojtka Kraszewskiego. 
W spektaklu grają: Katarzyna Gałązka, Ilona Katarzyna 
Polewaczyk, Patrycja Szemplińska. 
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oceniono dwie: Kapelę Jana Kani z Lipnik i Kapelę z Zawad. 
Ponadto odbyła się jeszcze jedna uroczystość - podsumo-
wanie Roku Ks. Władysława Skierkowskiego. Z tej okazji 
staraniem Starostwa Powiatu Ostrołęckiego został wybity 
Talar Kurpiowski. Nagrodzono nim osoby, instytucje i zes-
poły pielęgnujące folklor kurpiowski. Talar otrzymali m.in: 
Zespół Tańca Ludowego "Ostrołęka", Zespół Pieśni i Tańca 
"Kurpie" oraz nasze Ostrołęckie Centrum Kultury.
Organizatorzy KPA uprzejmie dziękują sponsorom:
Firmie STACON z Kadzidła - pp. Teresie i Stanisławowi 
DUSZAK, Piekarni KURPIOWSKIEJ w Łysych - p. Jarosława 
ZAKRZEWSKIEGO, Cukierni przy ul. Orzeszkowej w Ostrołęce 
- p. Dariuszowi MIERZEJEWSKIEMU, Zakładom Przetwórstwa 
Mięsnego JBB w Łysych - p. Leszkowi LENARTOWI.

20 IV w „Kultowni” Czesława Lewandowska czytała „Zosię na 
Kurpiach”, a potem wraz z Wisławą Chaberek uczyła dzieci 
wykonywać tradycyjne ozdoby kurpiowskie.

22 IV po spektaklu „Domisie w Teatrze” tłumy oblegały Pysię, 
Amelię, Eryka i Strachowyja. Aktorzy - ulubieńcy nie tylko 
najmłodszej widowni, chętnie rozdawali autografy dzieciom 
i rodzicom oraz pozowali do zdjęć. Miłą pamiątką ze spektaklu 
były domisiowe czapeczki i książki. Nasz “Bywalec” też przydał 
się do zbierania autografów.

15 IV sala widowiskowa OCK rozbrzmiewała śpiewem i muzy-
ką kurpiowską - odbywały się w niej XXIX Kurpiowskie 
Prezentacje Artystyczne. Jury: Dorota Rypina - przewodniczą-
ca, Apolonia Nowak, Alina Chalińska, po wysłuchaniu 48 
wykonawców pochodzących z terenu Puszczy Zielonej woj. 
mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, I miejsca i nagrody 
pieniężne ufundowane przez Starostę Ostrołęckiego oraz 
Ostrołęckie Centrum Kultury przyznało: w kat. solistów - Julii 

Gnozie z Myszyńca, Patrykowi Olendrowi z Zawad, Zofii Gut 
z Długiego, Honoracie Ruszczyk z Turośli; w kat. grup śpiewa-
czych I miejsca otrzymali: Grupa śpiewacza chłopców z Czarni, 
Grupa śpiewacza mężczyzn z Czarni. Wśród kapel najwyżej 

ww w.ock-ost ro leka.p l
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INQBATOR RUCHU 17 - 19 MAJA


