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MISTRZOSTWA POLSKI FTS W TAŃCACH LATYNOAMERYKAŃSKICH
oraz 32. OTTT ‘O ZŁOTĄ PODWIĄZKĘ’
pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki
13, 14 lutego 2016, hala im. A. Gołasia
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 Taniec towarzyski już od wielu lat 
przyciąga spragnionych ruchu i muzyki 

młodych ludzi. 
Ostrołęka nie jest tu wyjątkiem. 

W naszym mieście pierwszy klub tańca  
towarzyskiego  powstał w 1980 roku. 
Od tego czasu zaczyna się też historia 

ostrołęckich turniejów tańca, 
początkowo na niezbyt wysokim 

poziomie artystycznym i organizacyjnym, 
aż po prestiżowe turnieje rangi 

mistrzowskiej organizowane 
w ostatnich latach.

Mistrzostwa Polski FTS 
w Tańcach Latynoamerykańskich 

to jeden z najważniejszych tegorocznych 
turniejów w Polsce. Gościć będziemy 

najlepszych tancerzy ocenianych przez 
zagranicznych sędziów. Będzie dużo 

muzyki, barwnych strojów i par tanecznych 
walczących o medale i tytuły.

Jedni nazywają taniec „modlitwą nóg”, 
inni mówią o „niemym wyznaniu 

miłosnym”... 
Ile jest prawdy w tych określeniach będzie 

można sprawdzić już 13 – 14 lutego.

                Bogdan Piątkowski
                                  D Y R E K T O R

                    Ostrołęckiego Centrum Kultury

STRAGAN Z BAJKAMI
spektakl teatralny
7 II, godz. 12, sala widowiskowa OCK
bilet 5 zł dziecko, 10 zł dorosły 
“Przekonajcie się sami, jak można pokonać smoka 
bez użycia miecza, jak przemienić kłótliwą 
czarownicę bez pomocy czarów, jaki jest najlepszy 
sposób na pozbycie się złośliwego ducha oraz jak 
właściwie wygląda krasnoludek. Razem z nami 
dowiecie się, co się może zdarzyć, kiedy pewnego 
poranka królowi zechce się masła na śniadanie, 
a mały robaczek mieszkający w jabłuszku poczuje 
chętkę na befsztyk, przekonacie się też, jakie mogą 
być efekty jedzenia byle czego oraz co można zrobić 
z warzyw oprócz zupy jarzynowej. Będzie wesoło, 
kolorowo i niesamowicie! 
Po odwiedzeniu naszego Straganu, każdy poczuje się 
rymująco – śpiewającym poetą, a bajki, które na nim 
mieszkają, pójdą z wami do domu i zostaną tam na 
długo”. Dzieci od lat 3 zaprasza Teatr Itakzagramy.

Scenariusz i reżyseria: Szczepan Szczykno l Muzyka: Dawid 
Ludkiewicz l Scenografia: Beata Paruch l 
Występują: Magdalena Daszkiewicz, Katarzyna Gruszewska, 
Dorota Jarząbek-Rogaczyk, Joanna Mazewska

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

10 LAT W ARESZCIE SZTUKI
wernisaż wystawy
11 II, godz. 19, Galeria Ostrołęka
Wystawa prac członków Warmińsko-Mazurskiego 
Stowarzyszenia „Areszt Sztuki”. Stowarzyszenie 
powstało, by promować regionalne przedsięwzięcia 
twórcze i integrować środowisko artystyczne. 
Ważnym celem jego działań miały być też starania 
o powołanie Regionalnego Centrum Sztuki z siedzi-
bą w obecnym areszcie śledczym w Olsztynie. 
Z okazji jubileuszu, od czerwca 2015 r. realizowany 
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Wykonawcy:  Mateusz Tomaszewski/Bartłomiej Kacperski - 
trąbka I Marcin Zarzycki/Kamil Żarnecki - trąbka I Ewa 
Paciorek/Anna Baran - róg I Michał Rzeźnikowski/Ewa 
Harasimiuk - puzon I Mateusz Zieliński/Mateusz Sejdak - tuba

OTF - 2015
wernisaż wystawy
19 II, godz. 18, hall OCK
Wernisaż wystawy fotografii członków Ostrołęckie-
go Towarzystwa Fotograficznego. Wystawa 
prezentuje różnorodne spojrzenie na fotografię 
części członków OTF, którzy zgłosili swoje prace do 
prezentacji. Fotografie prezentowane na wystawie są 
autorskim wyborem każdego z artystów.

COŚ TU NIE GRA (2)
spektakl teatralny

 19 II, godz. 18, scena im. Pawła Opęchowskiego 
Klub Oczko, wstęp wolny
Zapraszamy na zabawną komedię autorstwa Janusza 
Osęki w wykonaniu Ostrołęckiej Sceny Autorskiej. 
Obsada: Monika Geburt l Ewa Krupka l Tomasz Dąbkowski l 
Mateusz Grzybowski l Wojciech Kraszewski l Łukasz Mrugacz l 
Mateusz Siennicki l Reżyseria: Zespół

ANITA LIPNICKA
koncert
20 II, godz. 17, sala widowisk. OCK, bilet 25 zł
Vena Amoris - to już piąty solowy album Anity 
Lipnickiej. Najnowszy album składa się z 12 klima-
tycznych utworów nagranych na żywo w londyńskim 
studiu, utrzymanych w nurcie alternatywnego popu 
zabarwianego wpływami stylu „Americana”. 
Koncert promuje nowy album Anity Lipnickiej 
"Vena Amoris". Jest to pierwszy od ponad 10 lat 
krążek nagrany przez artystkę w całości po polsku. 
www.polskieradio.pl

Artystce towarzyszą:  
 Piotr Świętoniowski 
 - klawisze,harmonijka
  Bartek Miarka - gitary,  
 mandolina, banjo 
 Kamil Pełka - bas, kontrabas 
 Bartek Niebielecki - perkusja

Akcja finansowana z Budżetu Miasta Ostrołęki  
i pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki

GRACE I GLORIA
spektakl teatralny
24 II, godz. 19.00, sala widow. OCK, bilet 30 zł
Spektakl ten został przygotowany z okazji jubileuszu 
Stanisławy Celińskiej. Jest to przejmująca i barwna 
opowieść o dwóch dojrzałych kobietach, o krańcowo 

jest projekt „10 wystaw na 10 lat Aresztu Sztuki”, 
w ramach którego twórczość członków zaprezen-
towana została dotychczas w siedmiu, polskich 
galeriach. Do Stowarzyszenia należy ponad 40 osób, 
wśród nich są artyści, ludzie kultury z Olsztyna 
i regionu.

Sponsor
GALERII
OSTROŁĘKA

MISTRZOSTWA 
POLSKI FTS 
W TAŃCACH 
LATYNOAMERYKAŃSKICH
32. OTTT O ZŁOTĄ PODWIĄZKĘ
pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki, Janusza Kotowskiego

13, 14 II, hala im. A. Gołasia, od godz. 10
Przed Mistrzostwami organizatorzy wraz ze sponsorami 
przygotowali konkursy, w których można wygrać dwu-
osobowe  zaproszenia na Galę Wieczorną. Informacje 
o konkursach można znaleźć na facebooku OCK, 
plakatach oraz na naszej stronie internetowej: 
www.ock-ostroleka.pl

Przedsprzedaż biletów (20 zł na cały dzień) odbywać się 
będzie  t y l k o  w dniach 2 - 5 lutego w kasie Kina Jantar, 
w godzinach pracy kasy. Bilet wstępu na każdy dzień 
zakupiony w dniu turnieju - 40 zł; 
- dzieci do lat 7 - wstęp wolny; program na str. 2 Bywalca

DWORSKIE FANFARY 
I INNE CZARY
spotkania z muzyką

1517 II, godz. 13 , s. widowiskowa OCK, bilet 5 zł
W cyklu poświęconym prezentacji muzyki kameral-
nej spotkamy się z kwintetem dętym - zespołem 
złożonym z dwóch trąbek, rogu, puzonu i tuby. 
W poł. XIX wieku w Anglii, Norwegii i Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej zaczęły powsta-
wać tzw. brassband’y, w skład których wchodziły 
instrumenty dęte blaszane oraz sekcja perkusji. 
Zatrzymamy się na dłużej przy każdym z instrumen-
tów, wyjaśniając zasadę ich działania, wskażemy na 
podobieństwa i różnice między nimi, a także 
opowiemy o długich i ciekawych dziejach “blaszanej 
rodziny”. W repertuarze znajdą się m.in. kompozycje 
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i m p r e z y                      f e r i e  w  k i n i e

różnych temperamentach, charakterach i skrajnie 
odmiennych doświadczeniach życiowych. 
Tom Ziegler - autor   l   Bogdan Augustyniak - reżyseria 
Jerzy Satanowski - muzyka   l   Jerzy Rudzki - scenografia
Obsada: Stanisława Celińska   l   Lucyna Malec 

Czas trwania: 120 minut (z15-minutową przerwą)

OBYWATEL G.C. (2)
koncert 
26 II, godz. 18.00, Klub Oczko, wstęp wolny 
Koncert wokalistek Studia Piosenki: Katarzyny 
Nurczyk i Aleksandry Mieszały. 
Wokalistkom towarzyszy zespół muzyczny pod kie-
runkiem Tadeusza Kowalewskiego
Rafał Grzyb - gitara l Dawid Bortnicki - perkusja l 
Emilia Cywińska - skrzypce l Konrad Wiktorski - git. basowa  l 
Tadeusz Kowalewski - piano l
Światło, dźwięk: Mateusz Grzybowski

Komunikat
Ostrołęckie Centrum Kultury informuje, że z dniem 
1 marca 2016 roku wprowadza regulację cen biletów 
wstępu. Ceny biletów na nasze imprezy są niskie 
w porównaniu z tego typu imprezami w innych 
miastach. Ponadto od wielu lat nasz cennik nie ulegał 
zmianom, mimo wzrostu kosztów utrzymania.
Nowe ceny biletów od 1 marca 2016:
Nastroje we Dwoje - 30 zł
Godziny dla Rodziny - 7 zł dziecko, 15 zł dorosły

Seanse Kina Jantar:
 poniedziałki (w przyp. grania seansu) - 2D 18 zł, 3D 20 zł
- bilet ulgowy - 2D  16 zł,  3D  18 zł 
 tanie wtorki -  2D  14 zł,  3D  16 zł
 środy i czwartki - 2D  18 zł,  3D   20 zł
- bilet ulgowy - 2D  16 zł,  3D  18 zł
 piątki, soboty, niedziele i dni świąteczne 
   - 2D  20 zł,  3D  22 zł
- bilet ulgowy - 2D  18 zł,  3D  20 zł 

ZIMOWE PORANKI 
w Kinie Jantar - sala 1

godz. 10, bilet 12 zł

 2 II - Święty Mikołaj dla wszystkich 65’

 3 II - Złoty koń    85’

 4 II - Koko Smoko   83’

 9 II - Bystry Bill     83’

10 II - Sawa. Mały, wielki bohater  95’

11  II - Rabusie fistaszków   85’

 N O C N E K I N O G R O Z Y
13 II (sobota) 2016 - sala 1

bilet 14 zł; karnet na 3 filmy - 30 zł

godz. 23.00  O dziewczynie, która wraca 

  nocą sama do domu 88’
Prod. USA 2014,  horror/romans. 
Reżyseria: Ana Lily Amirpour
W irańskim miasteczku Bad City, pełnym przestępczości 
i prostytucji, mieszkańcy są prześladowani 
przez samotnego wampira. 

godz.  1.00   Dar      108’
Prod. Australia/USA 2015, thriller. 
Reżyseria: Joel Edgerton
Spotkany po latach kolega ze szkoły Simona staje się 
nowym przyjacielem domu. Okazuje się, że mężczyzna 
nie ma dobrych zamiarów.

godz.  3.00   Wilkołacze sny 120’
Prod. Dania 2014, horror. Reżyseria: Jonas A. Arnby
Nastoletnia Marie czuje, że coś dziwnego dzieje się 
z jej ciałem i traci kontrolę, kiedy mieszkańcy 
wysepki zaczynają nagle umierać.
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repertuar  Kina Jantar

 

godziny seansów oznaczone 
 są w  tym kolorem 3D

pozostałe w 2D
D: dubbing     N: napisy

BARBIE: TAJNE AGENTKI   
sala I    302-4 II godz. 16        
Prod.  USA 2016, animowany, 100 min.
Barbie i jej przyjaciółki staną przed nie lada wyzwa-
niem. Wysportowane gwiazdy gimnastyki będą 
musiały przemienić się w supertajne agentki do za-
dań specjalnych. 

BERNADETTA: CUD W LOURDES
sala II   30 Napisy       30 Lektor 2, 4 II godz. 16 3 II godz. 16
Prod. Francja 2016, dramat, 110 min. Reżyseria: Jean 
Sagols. Obsada: Katia Cuq, Michel Aumont...
Poruszająca opowieść o cudownych objawieniach, 
które odmieniły duszę 14-letniej dziewczynki i dały 
początek kultowi Matki Bożej z Lourdes. 

CO TY WIESZ O SWOIM DZIADKU?
sala I    15 2-4 II godz. 18      
Prod. USA 2015, komedia, 120 min. Reżyseria: Dan 
Mazer. Obsada: Zac Efron, Robert De Niro, Aubrey 
Plaza. Dick jest emerytowanym generałem amery-
kańskiej armii i świeżo upieczonym wdowcem. Jest 
także dziadkiem Jasona... 

CREED. NARODZINY LEGENDY
sala II   302-4 II godz. 18
Prod. USA 2015, dramat, 95 min. 
Reżyseria: Ryan Coogler. Obsada: Michael B. 
Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson
Obdarzony naturalnymi zdolnościami zamożny, 
młody człowiek, przeciwstawia się rodzinie i próbuje 
sił w boksie. Aby odnieść sukces, zwraca się o pomoc 
do starego rywala ojca, Rocky'ego Balboa.

PITBUL: NOWE PORZĄDKI
     

sala I    30      2-4 II godz. 20
Prod. Polska 2016, sensacyjny, 140 min.
Reżyseria: Patryk Vega. Obsada: Piotr Stramowski, 
Andrzej Grabowski, Bogusław Linda

"Będzie zabójstwo. I ja w nim będę brał udział. 
A mówię ci to tylko dlatego, że mi tego nie udowod-
nisz". Tymi słowami Bogusław Linda, w roli  gangs-
tera złamanego przeszłością, powraca na ekran...

SEKRET W ICH OCZACH
sala II   302-4 II godz. 20
Prod. USA 2015, kryminał, thriller, 111 min.
Reżyseria: Billy Ray. Obsada: Chiwetel Ejiofor, 
Nicole Kidman, Julia Roberts, Dean Norris
Duet zgranych śledczych FBI ma rozwiązać sprawę 
brutalnego morderstwa młodej dziewczyny.... 

MISIEK W NOWYM JORKU *premiera

sala I   5, 9-12, 16-18 II godz. 16
 6, 7, 13, 14 II godz. 14 i 16
Prod. Indie/USA 2016, animacja/familijny, 86 min.
Źle się dzieje na biegunie! Chciwy przedsiębiorca 
planuje wybudować tam sieć centrów handlowych 
i osiedli mieszkaniowych. Już teraz na północy poja-
wiają się tłumy turystów, śmiecąc i zakłócając spokój 
zwierzakom. Poczciwy niedźwiedź polarny dostaje 
arcytrudne zadanie. Ma wyruszyć do Nowego Jorku 
– siedziby biznesmena – i zniechęcić ludzi do 
zasiedlania Arktyki...
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ALVIN I WIEWIÓRKI: Wielka wyprawa
sala II  30 5, 9-12, 16-18 II godz. 16
 30 30 6, 7, 13, 14 II godz. 14 i 16
Prod. USA 2015, animacja/familijny, 86 min.
Reżyseria: Walt Becker
Najsłynniejsze wiewiórki świata powracają! Seria 
zbiegów okoliczności sprawia, że Alvin, Szymon 
i Teodor zaczynają wierzyć, że ich opiekun Dave 
ma zamiar oświadczyć się swojej dziewczynie, a ich 
samych porzucić. Wyruszają więc na szaloną 
wyprawę, by zapobiec nadciągającej katastrofie…

PLANETA SINGLI *premiera

sala I 30   5-7, 9-14, 16-18 II godz. 18 i 20
30 19, 21, 25 II godz. 18     23 II godz. 18

Prod. Polska 2016, komedia romantyczna, 130 min.
Reżyseria: Mitja Okorn. Obsada: Maciej Stuhr 
Agnieszka Więdłocha, Piotr Głowacki, Weronika 
Książkiewicz, Tomasz Karolak...
Ania jest uroczą, romantyczną, ale niezbyt pewną sie-
bie nauczycielką, poszukującą idealnego mężczyzny 
na internetowych portalach randkowych. Przypad-
kiem, w walentynkowy wieczór, spotyka showmana 
Tomka, który prowadzi najpopularniejszy i najbar-
dziej kontrowersyjny program telewizyjny w kraju. 
Zachwycony niepoprawnym romantyzmem Ani, 
proponuje jej, żeby została bohaterką jego show. 

THE  BOY
sala II   10 5-7, 9-11 II godz. 18       
Prod. USA 2016, thriller, 125 min. 
Reżyseria: William Brent Bell. Obsada: Lauren 
Cohan, Rupert Evans, Ben Robson

Młoda Amerykanka opiekuje się lalką, która należy 
do zdziwaczałych londyńczyków. Wkrótce dziew-
czyna odkrywa, dlaczego rodzina traktuje kukłę jak 
własne dziecko.

DZIEWCZYNA Z PORTRETU
    

sala II    205-7, 9-11 II godz. 20
Prod. Niemcy/USA/Wlk. Brytania 2015, dramat 
biograf., 120 min. Reżyseria: Tom Hooper. Obsada: 
Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw.
Małżeństwo artystów malarzy - Einara i Gerdy 
Wegener zostaje poddane próbie, gdy mężczyzna 
zmienia płeć...

OJCOWIE I CÓRKI *premiera

sala II 10   12-14, 16-18 II godz. 18
Prod.  USA/Włochy, dramat, 116 min. 
Reżyseria: Gabriele Muccino. Obsada: Russell 
Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul, Diane Kruger
Uznany pisarz zostaje wdowcem i przechodzi zała-
manie nerwowe. Wiele lat później jego córka usiłuje 
odbudować więź z ojcem.
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     repertuar Kina Jantar
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sala I  - duża
- małasala II 

godziny seansów oznaczone 
tym kolorem są w 3D 
pozostałe w 2D
D: dubbing     N: napisy

MOJA MIŁOŚĆ
sala II 2012-14, 16-18 II godz. 20
Prod. Francja 2015, melodramat, 130 min.
Reżyseria: Maiwenn. Obsada: Vincent Cassel, 
Emmanuelle Bercot, Louis Garrel
Georgio pojawia się w życiu Tony nieoczekiwanie 
i zmienia je o 180 stopni. Związek z królem życia to 
jedna wielka zabawa.

OPERACJA ARKTYKA 
sala I 3019, 21, 25 II godz. 16     23 II godz. 16
Prod. Norwegia 2014, familijny, 87 min. 
Reżyseria: Grethe Boe-Waal. Obsada: Kaisa Gurine 
Antonsen, Ida Leonora Valestrand Eike
Rodzeństwo postanawia odwiedzić ojca pracującego 
pod biegunem północnym. Zakradają się do helikop-
tera ratowniczego, ale na skutek zmiany trasy lądują 
na opuszczonej wyspie na dalekiej północy.

ODLOTOWA PRZYGODA
sala II 3019, 23-25 II godz. 16      

30 30 20, 21 II godz. 14 i 16
Prod. Hiszpania 2015, animacja/przygod., 84 min. 
Reżyseria: Enrique Gato

To historia dzielnego 12-latka Mike’a. Jego dziadek 
był przed laty astronautą, w kosmiczne ślady poszedł 
także jego syn. Od lat nie rozmawiają ze sobą. Naj-
większym marzeniem Mike’a jest próba „zatknięcia 
flagi”, czyli oznaczenia swego zwycięstwa we 
wszystkim, co robi. Najbardziej na świecie chciałby 
jednak pogodzić ze sobą zwaśnionych członków 
rodziny. 

SPRAWIEDLIWY *premiera

sala II 19-21, 23-25 II godz. 18  15

Prod. Polska 2015, dramat, 98 min.
Reżyseria: Michał Szczerbic. Obsada: Jacek 
Braciak, Aleksandra Hamkało, Urszula Grabowska
Rok 1942. 6-letnia Żydówka zostaje przygarnięta 
przez polskie małżeństwo, które mimo dużego ryzyka 
decyduje się dać jej nie tylko schronienie, ale i mi-
łość. Kluczową rolę odgrywa tu uważany za lokalne-
go dziwaka Pajtek, stając się dla dziewczynki naj-
bliższym przyjacielem, namiastką starszego brata...

NA GRANICY *premiera

sala II 19-21, 23-25 II godz. 20  15

Prod. Polska 2015, thriller, 125 min.
Reżyseria: Wojciech Kasperski. Obsada: Marcin 
Dorociński, Andrzej Chyra, Andrzej Grabowski...
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 
ojca i dwóch synów, którzy przyjeżdżają w Biesz-
czady, aby ułożyć sobie relacje po niedawnej rodzin-
nej tragedii. Tajemniczy nieznajomy, pojawiający się 
w odciętej od cywilizacji górskiej bazie, wciąga 
bohaterów w mroczny i niebezpieczny świat 
przestępczego pogranicza. 



 

sala I - duża
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_

wstęp wolny

zaprasza na filmy 

29 lutego 2016 
godz. 19

sala I Kina Jantar
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ZJAWA               grany do 3 III
sala I 30 4519-21, 25 II godz. 20     23 II godz. 20
sala II  26-28 II godz. 20  30

Prod. USA 2015, dramat/przygodowy, 160 min.
Reżyseria: Alejandro González Inárritu. Obsada: 
Leonardo DiCaprio, Domhnall Gleeson...
Film zdobył 3 Złote Globy 2016 i ma 12 nominacji do 
Oscara. Rok 1822. Legendarny podróżnik i od-
krywca, Hugh Glass, zostaje brutalnie zaatakowany 
przed niedźwiedzia i pozostawiony przez towarzyszy 
na pewną śmierć w niedostępnym terenie. 
Aby przeżyć, musi zmierzyć się z morderczą zimą 
i zdradą swego najbliższego przyjaciela...

DEADPOOL                                  grany do 3 III
sala I 26-28 II godz. 16    
sala II 26-28 II godz. 3018  
Prod. Kanada/ USA 2016, akcja s.-f., 120 min.
Reżyseria: Tim Miller. Obsada: Ryan Reynolds, 
Morena Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller
Były żołnierz oddziałów specjalnych zostaje poddany 
niebezpiecznemu eksperymentowi. Niebawem 
uwalnia swoje alter ego i rozpoczyna polowanie na 
człowieka, który niemal zniszczył jego życie.

GĘSIA SKÓRKA  grany do 3 III
sala II   26 II godz. 16      27, 28 II godz. 14 i 16  30 30 30

Prod. USA 2015, horror/komedia, od 12 l., 103 min.
Reżyseria: Rob Letterman. Obsada: Jack Black, 
Dylan Minnette, Odeya Rush, Amy Ryan...

Zacha i Hannę łączy tajemnicza więź. Gdy chłopak 
poznaje ojca dziewczyny, który jest pisarzem, 
uwalnia potwory pochodzące z jego książki.

7 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE 
O FACETACH            grany do 10 III
sala I 15  30  26-28 II godz. 18 i 20
Prod. Polska, komedia, 110 min.
Reżyseria: Kinga Lewińska. Obsada: Paweł 
Domagała, Piotr Głowacki, Leszek Lichota, Maciej 
Zakościelny, Alicja Bachleda-Curuś...
Sześciu facetów, siedem miłosnych historii i morze 
testosteronu…

9

1. „WOLNOŚĆ i NIEZAWISŁOŚĆ. Ostatnia Nadzieja” 

      film dokum., reżyseria: Sławomir Górski
       Film o dramatycznych losach kolejnych zarządów WiN.

2. „Cztery życia Lidii Lwow” 
     film biograf., reżyseria: Rafał Mierzejewski
     - projekcja przedpremierowa 

Projekcja tych filmów 
odbędzie się w ramach obchodów 

Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 



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

22 II godz. 18 45 LAT   ( )45 Years
Prod. Wielka Brytania 2015, dramat, 93 min. 
Reżyseria: Andrew Haigh. Obsada: Charlotte Rampling, Tom 
Courtenay, Geraldine James 
Bohaterami jest para, która przygotowuje się do imprezy 
z okazji 45-lecie małżeństwa. Niespodziewanie w szwajcars-
kich Alpach odnalezione zostaje ciało pierwszej ukochanej 
męża, co mocno komplikuje relacje między jubilatami.

godz. 20  ZUPEŁNIE NOWY TESTAMENT
(Le tout nouveau testament)

Prod. Belgia/Francja/Luksemburg 2015, komedia, 113 min.
Reżyseria: Jaco Van Dormael. Obsada: Pili Groyne, Benoît 
Poelvoorde, Catherine Deneuve, François Damiens ...

Gdzie mieszka Pan Bóg? W Brukseli. Z rodziną, którą 
tyranizuje. Największą przyjemność sprawia mu bezmyślne 
oglądanie telewizji, dokuczanie żonie i wymyślanie praw, które 
coraz bardziej komplikują ludziom życie. Do czasu. Jego córka 
Ea nie może go już znieść i postanawia się zbuntować. 
Wykrada ojcu z komputera hasła i wszystkie tajemnice, dzięki 
którym będzie mogła urządzić świat zupełnie od nowa.

8 II godz. 18    ŻYCIE NA KREDYCIE
( )Vonarstrati

Prod. Islandia 2014, dramat, 128 min. Reżyseria: Baldvin 
Zophoníasson. Obsada: Thor Kristjansson, Hera Hilmar, 
ţorsteinn Bachmann, Kristín Lea Sigríđardóttir
Trzy historie zaplecione w misterny warkocz, opowiadane 
wyrywkowo, choć spójnie. 24-letnia przedszkolanka, po 
godzinach – prostytutka, niedźwiedziowaty poeta z nieo-
dłączną butelką whisky pod pachą oraz młody bankowiec 
z wielkimi ambicjami spotykają się na życiowym rondzie. 
Zrobią razem kilka kółek w poszukiwaniu najlepszego zjazdu. 
Reżyser poświęcił w filmie wiele uwagi drogom prowadzącym 
do tego spotkania. Towarzystwo dyskretnej, nastrojowej 
oryginalnej ścieżki dźwiękowej znakomicie komponuje się 
z opowieścią o tym, co w życiu jest najważniejsze.

godz. 20.30      SÓL  ZIEMI  ( )Le sel de la terre
Prod. Brazylia/Francja/Włochy 2014, dokument, 110 min. 
Reżyseria: Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders. Obsada: 
Sebastiao Salgado, Wim Wenders, Lélia Wanick Salgado...
Film pokazuje portret brazylijskiego fotoreportera Sebastiao 
Salgado, który podróżował po całym świecie przez 40 lat. 
Dokumentował ludzkość w okresie dramatycznych zmian, 
będąc tym samym świadkiem najważniejszych wydarzeń na 
świecie: konfliktów wojennych, klęsk głodu i przymusowych 
emigracji. 

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY REJS
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6 I ulicami Ostrołęki przeszedł Orszak Trzech Króli.

10 I Ostrołęcki Chór Kameralny pod kierunkiem Bożeny 
Harasimowicz-Pęzy, w kościele p.w. św. Franciszka wykonał 
kantatę Johna W. Petersona pt. „Pierwsza kolęda”. Z koncertu 
powstało nagranie wideo.

13 I w spotkaniu z muzyką dzieci ze szkół podstawowych 
poznawały tajniki powstawania pieśni bez słów.

14 I w ramach akcji „Ostrołęka czyta dzieciom” maluchy 
z Przedszkola Miejskiego nr 5 wysłuchały zabawnej historii 
Marii Terlikowskiej pod tytułem „Przygody kropli wody”. Jak 
zawsze lekturze towarzyszyły zabawy związane z tematem 
spotkania. Czytały i bawiły się z dziećmi: Hanna Jastrzębska 
(BP - Filia w Wojciechowicach), Małgorzata Kołakowska, 
Bogumiła Ponichtera (Kultownia OCK).

kurier  styczniowy 

16 I na scenie OCK, w Nastrojach we Dwoje wystąpił Teatr 
Broadway ze Szczecina z Musicalową Galą.

17 I Teatr Mer z Łodzi bawił maluchy bajką o przygodach małej 
Gerdy, która poszukiwała Kaja w krainie Królowej Śniegu.
18 I DKF gościł Kingę Dębską, reżyserkę wielu wspaniałych 
filmów fabularnych, dokumentalnych i seriali. Ostatnimi jej 
filmami wielokrotnie docenionymi przez jurorów i publiczność 
są „Moje córki krowy” i „Aktorka”.

22 I Anna Seniuk spotkała się z ostrołęcką publicznością. 
Wieczór składał się z dwóch części: spektaklu i spotkania 
z Aktorką, która opowiadała o swoich rolach teatralnych 
i filmowych. Z piękną muzyką J. S. Bacha towarzyszyła jej 
córka, Magdalena Małecka-Wippich (altowiolistka). Po spek-
taklu Aktorka miała czas, by spotkać się z wielbicielami 
i młodzieżą z Ostrołęckiej Sceny Autorskiej.

www.moja-ostroleka.pl



Ostrołęckie Centrum Kultury
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