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Akcja finansowana z budżetu Miasta i pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki

 15 września, godz. 17.00, cena biletu 25 zł, sala OCK

ANIA RUSOWICZ
Jest obecnie jedyną polską 
wokalistką, śpiewającą prawdziwy 
big-bit. Towarzyszą jej na scenie:
Michał  Sęk  „ ”Mija - klawisze

 - gitaraMaciej Gładysz  
  basMichał Burzymowski Burza -

- bębnyHubert Gasiul  

W 2011 roku pojawiła się na festi-
walu w Opolu z recitalem poświęco-
nym pamięci swojej zmarłej przed 
20 laty mamy, Ady Rusowicz
i natychmiast zachwyciła opolską 
publiczność. Pierwsza solowa płyta 
„Mój Big-Bit”, nad którą pracowała 
przez kilka miesięcy składa się z 12 
piosenek. Sześć z nich pochodzi 
z repertuaru Ady Rusowicz wykony-
wanych z zespołem Niebiesko-
Czarni na przełomie lat 60’ i 70’. 
Pozostałe sześć utworów to autors-
kie dzieło Ani. W ten sposób 
udowodniła, że posiada najbardziej 

big-bitowe korzenie w kraju. Doskonale czuje ten styl, komponuje, pisze teksty piosenek, które zapadają 
w pamięć po pierwszym odsłuchaniu.
„Ania to żywa skamielina, cała jest big-bitem” - mówią koledzy z zespołu. Płyta jest stylistycznie spójna 
z moją osobowością, o wszystkim zdecydowały geny – mówi Ania. Nawiązuje do lat 60’ i 70’, czyli okresu, 
w którym kreowała się muzyka stricte rozrywkowa. Przeboje Czerwonych Gitar, Niebiesko-Czarnych 
czy Czesława Niemena zna każdy. W czym tkwi więc sekret Ani? W numerach skomponowanych specjalnie 
na płytę, w nowych aranżacjach, a także w młodych umysłach ludzi, tworzących płytę z muzyką, której 
słuchali ich rodzice na wakacjach pod gruszą.
„Mój Big-Bit” to idealny środek teleportujący w czasie. A czym ta płyta jest dla samej Ani Rusowicz? 
„Połowa piosenek to moje kompozycje i teksty, 
a sześć stanowią utwory mamy, z których 
większość skomponował dla niej Czesław 
Niemen, gdy jeszcze byli narzeczeństwem. Nie 
odtwarzam ich, nie robię z nich coverów, ale 
próbuję połączyć tamte czasy z czymś 
nowoczesnym. To hołd złożony mamie. (...) Z 
pełną dumą mogę jednak powiedzieć – Jestem 
córką swojej mamy! Cieszę się, że w końcu to 
z siebie wyjęłam. Czuję się silna. Mój pociąg 
ruszył i tak prędko się nie zatrzyma”.

26 kwietnia br. podczas gali Fryderyki 2012, 
Ania została uhonorowana aż czterema 
statuetkami w kategoriach: , Wokalistka Roku
Płyta Roku Pop Produkcja Muzyczna Roku,  
(wspólnie z Kubą Galińskim) oraz Debiut 
Roku. Gratulujemy



   Po wakacjach 
wszyscy musimy powrócić do „normalnego” 
tempa życia. W kulturze także to obowiązuje. 
 Po cyklu imprez letnich, we wrześniu 
rozpoczyna się kolejny rok kulturalny. 
Nowy sezon to dwie istotne zmiany w funkcjo-
nowaniu Ostrołęckiego Centrum Kultury. 
 Pierwsza wiąże się z wprowadzeniem przez 
ostrołęcki samorząd Karty Wielkiej Rodziny, 
czyli inicjatywy polegającej na ułatwieniu 
rodzinom wielodzietnym dostępu do różnych sfer 
życia naszego miasta. 
Ostrołęckie Centrum Kultury, stając się jedną 
z wielu instytucji wspierających program zaofe-
ruje osobom uprawnionym 50% zniżki za zajęcia 
artystyczne i bilety kinowe.
 Druga propozycja dotyczy poprawy jakości 
naszych usług poprzez wprowadzenie  rezerwacji 
biletów kinowych w systemie on-line. 
Ta oczekiwana przez widzów Kina „Jantar” 
zmiana na pewno ułatwi im korzystanie z naszej 
oferty, a kino dzięki temu zyska kolejnych 
odbiorców.     
Mam nadzieję, że docenią Państwo te zmiany 
poprzez jeszcze częstsze odwiedzanie naszych 
placówek, do czego serdecznie namawiam 
i zapraszam.

Bogdan Piątkowski
Dyrektor  

Ostrołęckiego Centrum Kultury

www.ock-ostroleka.pl 

polecam i zapraszam...
6 IX (czwartek)

GRAFIKA WARSZTATOWA
wernisaż wystawy

W wystawie wezmą udział następujący artyści: 
Małgorzata Chomicz, Małgorzata Citowicz,
 Angelika Saniewska, Gizela Szłykowicz, Agnieszka 
Nowacka, Piotr Kobrzyński, Wojciech Dzieszkie-
wicz. Jest to kontynuacja wystaw, które odbyły się 
w Galerii Pentagon w Radomiu oraz w Galerii Stary 
Ratusz WBP w Olsztynie. Każdy z wykonawców
prezentuje swój odrębny świat...
Galeria Ostrołęka, godz. 19, wstęp wolny

7 IX (piątek)
MÓJ DOM - OSTROŁĘKA

wernisaż wystawy fotograficznej
Zapraszamy na wystawę adeptów Małej Akademii 
Fotografii. MAF to autorski projekt realizowany 
wspólnie przez Ostrołęckie Towarzystwo Fotogra-
ficzne i Galerię Ostrołęka OCK, którego podsta-
wowymi celami są socjoterapia poprzez sztukę oraz 
popularyzacja fotografii jako środka wyrazu artys-
tycznego. Od października 2011 do maja 2012, po 
uprzednim przygotowaniu teoretycznym, dzieci zao-
patrzone w kompaktowe aparaty analogowe i filmy 
czarno-białe realizowały samodzielnie tematy 
fotograficzne, które łączyło hasło tegorocznej edycji 
„Mój dom – Ostrołęka”. Samodzielnie wywoływały 
filmy, robiły wglądówki oraz odbitki. Sponsorem 
głównym MAF są Zakłady Mięsne PEKPOL 
Ostrołęka SA.
Projekt został wsparty finansowo przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta 
Miasta Ostrołęki, który jednocześnie objął go swoim 
patronatem.
hall Kina Jantar, godz. 18, wstęp wolny 
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w ucho piosenkami. Reżyseria zbiorowa.  
Muzyka: Michał Łacny. Scenografia i lalki: Andrzej 
Polakowski. Występują: Ewa Gałat, Anna Maria 
Guzik, Marcin Truszczyński. sala widowiskowa 
OCK, godz. 12, bilet - 5 zł dziecko, 10 zł dorosły.

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

14 IX (piątek)
 OSTROŁĘKA CZYTA DZIECIOM

Kontynuujemy cykl spotkań z książką, w którym to 
książki dla dzieci czytają znani i interesujący ludzie. 
Tym razem czytającym będzie przewodniczący Rady 
Osiedla Wojciechowice, Sławomir Chludziński. 
Przybliży słuchaczom postać Pippi Pończoszanki, 
(Pippi Lansztrung lub Fizi Pończoszanki, szwedz-
kiej Pippi Langstrump – tytułowej bohaterki cyklu 
powieści szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren.

„Kultownia  Wojciechowice, godz. 13, wstęp wolny”

15 IX (sobota)
 ANIA RUSOWICZ

koncert w Nastrojach we dwoje”„
Nowy sezon „Nastrojów” rozpoczynamy od mocne-
go, big-beatowego uderzenia. Tej artystki nie trzeba 
nikomu przedstawiać. Zdobyła w ostatnim czasie 
wiele nagród w plebiscytach muzycznych (czytaj str. 
2). Jest bardzo zapracowana. Po wakacyjnych woja-
żach z „Latem z Radiem” zawita do Ostrołęki 
z zespołem. Sprzedaż biletów od 2 IX w kasie kina.
sala widowiskowa OCK, godz. 17, bilet 25 zł

21 IX (piątek)
TAJEMNICZA GRA
widowisko taneczne

Na życzenie widzów powtarzamy czerwcowy kon-
cert z okazji 15-lecia ZTW De-eM. Szczegóły str. 10
sala widowiskowa OCK, godz. 12, wstęp wolny

zapraszamy
Informacja: tel. 29 7664589

tel. 29 7664591

7 IX  (piątek)
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE

spektakl teatralny
Ironiczna, przewrotna i pełna zaskakujących 
zwrotów akcji psychodrama o związku dwojga ko-
chających się ludzi. Dialog bohaterów to szermierka 
słowna, w której wzajemne pretensje i rozczarowa-
nia walczą z ambicjami i miłością. Jednym słowem to 
przepis na to, jak uratować małżeństwo z 15-letnim 
stażem. Zobaczymy sztukę napisaną w 2003 r. przez 
Érica-Emmanuela Schmitta, w reżyserii Wojciecha 
Kraszewskiego. Scenografia: Marek Suski.

Występują byli członkowie OSA, a obecnie studenci 
UW: Magda Romanik,  Adrian Żebrowski.
Premiera tego spektaklu odbyła się w styczniu 2012.
Klub Oczko, godz. 19, wstęp wolny
9 IX (niedziela)

JAŚ I MAŁGOSIA
spektakl Teatru MER z Łodzi

To klasyczna bajka na podstawie tekstu Jana 
Brzechwy podana w ciepły, lekki, dowcipny, a miej-
scami, nowatorski sposób. Spektakl grany jest 
w planie żywym i lalkowym okraszony wpadającymi 
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21 IX (piątek)
DESZCZ Z BUTACH

recital Klaudii Miłoszewskiej
Zapraszamy na recital wokalistki Teatru Piosenki 21. 
Zdolnej, wrażliwej, potrafiącej poprzez śpiew 
przenieść nas w świat uczuć i nastrojów. Świetnie 
interpretuje trudne czasem w odbiorze utwory. 
Materiał, który chce Państwu przedstawić pokaże jej 
ciekawą, acz nie do końca odgadnioną osobowość. 
To jej bardzo osobisty dobór piosenek, którymi chce 
pożegnać się z ostrołęcką publicznością - jest 
bowiem tegoroczną maturzystką, a od października 
studentką Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wystąpi z towarzyszeniem muzyków: Tadeusza 
Kowalewskiego - piano, Marka Kowalskiego - bas, 
trąbka, Mateusza Sasina - perkusja, dijembe.
Klub Oczko, godz. 19, wstęp wolny

26 IX (środa)
NA KAŻDĄ CHWILĘ PIOSENKA

 spotkania z muzyką
To już dziewiąty sezon, kiedy Filharmonia Naro-
dowa proponuje cykl koncertów pn. „Spotkania 
z muzyką”, prezentując historię muzyki, jej twórców, 
młodych muzyków i zespoły, a przede wszystkim 
muzykę. W nowy sezon wprowadzi dzieci kram 
z piosenkami w wykonaniu kwartetu wokalnego 
Il Canto Minore. Zespół zaprezentuje piosenki 
dawne i nowe, liryczne i żartobliwe, a także pokaże 
słuchaczom, na czym polega sztuka śpiewu w kame-
ralnym zespole wokalnym.
sala widowiskowa, godz. 13.15, bilet wstępu 5 zł

28  29 IX , (piątek/sobota)
IGŁA

VIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW MAŁYCH
Widownia Oczka jest otwarta dla każdego, kto 
pragnie przez te dwa dni wtopić się w krzesło i 
chłonąć „młodą sztukę”. 

zapraszamy
Informacja: tel. 29 7664589
tel. 29 7664591

W minionych latach laureatami Festiwalu byli m.in.: 
Teatr „Krzesiwo” z Warszawy, „Ecce Homo” z Kielc, 
„Uhuru” z Gryfina, „Krzywa Scena” ze Stargardu 
Szczecińskiego, „Kurtyna II” z Torunia, „Krzyk” z 
Maszewa. Dwukrotnie laureatem IGŁY była 
Ostrołęcka Scena Autorska. Szczegóły na afiszach. 
Klub “Oczko”, wstęp wolny

30 IX (niedziela)
XXVIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA 
TOWARZYSKIEGO O ZŁOTĄ PODWIĄZKĘ

pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki
Zapraszamy do podziwiania tańców standardowych 
i latynoamerykańskich w wykonaniu najlepszych par 
z całej Polski w kl. od E do A, w tym także par 
z Ostrołęki.  Część I: godz. 12-14; kat.10-11, 12-13, 
14-15 lat Kl. E,D; część II: godz. 15-17; kat. 12-13, 
14-15 D, C; część III: godz. 18-21; kat. pow. 15 lat Kl. 
D,C,B,A. Organizatorem jest Klub Tańca Towarzys-
kiego FAN Ostrołęckiego Centrum Kultury
Hala im. A.Gołasia, godz. 12, bilet na cały dzień 20 zł
Przedsprzedaż w kasie kina w dniach 25 - 28 IX , bilet 
10 zł; dzieci do lat 7 - wstęp wolny

wrzesień
ENERGIA PRZYSZŁOŚCI

konkurs plastyczno-konstrukcyjny
„Kultownia” Ostrołęckiego Centrum Kultury zapra-
sza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w inte-
resującym konkursie. Konkurs rozpocznie się 15 IX, 
a zakończy 20 XI. Regulamin i informacje można 
będzie znaleźć na naszej str. www.ock-ostroleka.pl 
lub pod nr tel. Kultowni: 29 6438734. Sponsorem jest:

Teatr KOT z Warszawy
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DZWONECZEK I SEKRET 
MAGICZNYCH SKRZYDEŁ * 3D

7 - 9, 11 - 16 i 18 - 20 IX godz. 15 i 16.40     
Prod. USA 2012, animacja, 92’. 
Reżyseria: Bradley Raymond.
W Przystani Elfów trwają przygotowania do zimy. 
Jak przy każdej porze roku wróżki mają masę pracy. 
Jest jednak coś co rozprasza uwagę Dzwoneczka…

NIEZNISZCZALNI 2
7 - 9, 11 - 13 IX godz. 18.20  

14 - 16, 18 - 20 IX godz. 20.15   
Prod. USA, 2012, akcja/przygodowy, 102’ 
Reżyseria: Simon West. Obsada: Sylvester Stallone, 
Jason Statham, Liam Hemsworth, Bruce Willis.
Po tym jak Tool, serce i dusza Niezniszczalnych, 
zostaje brutalnie zamordowany w czasie jednej 
z misji, jego towarzysze poprzysięgają go pomścić. 
Nie tylko oni są chętni zemsty. Także córka Toola 
piękna i dzika Fiona rozpoczyna prywatną misję. 
Sprawy komplikują się kiedy zostaje ona schwytana 
przez bezlitosnego dyktatora spiskującego w celu 
zniszczenia ruchu oporu. Teraz Barney i ekipa 
Niezniszczalnych musi zaryzykować wszystko, by 
ratować dziewczynę i niewinnych ludzi. 

6

ZAKOCHANI W RZYMIE
 31 VIII, 1, 2, 4 - 6 IX godz. 16 i 20

7 - 9, 11 - 13 IX godz. 20.15     
Prod. Hiszpania, USA, Włochy 2012, komedia,112’ 
Reżyseria: Woody Allen Obsada: Penelope Cruz, 
Alec Baldwin, Ellen Page i inni. 
Po zmysłowej Barcelonie i romantycznym Paryżu, 
Woody Allen zabiera widzów w kipiącą humorem 
podróż po stolicy Włoch. Komedia poświęcona jest 
Amerykanom i Włochom zmagającym się w Wiecz-
nym Mieście z licznymi miłosnymi perypetiami.

YUMA
31 VIII, 1, 2, 4 - 6 IX godz. 18   

Prod. Polska/Czechy 2012, sensacja, 113’.
Reżyseria: Piotr Mularuk. Obsada: Jakub Gierszał, 
Katarzyna Figura, Tomasz Kot. 
Historia wzlotu i upadku Zygi - polskiego dwudzies-
tokilkulatka z pogranicza polsko-niemieckiego, który 
po upadku komunizmu postanowił wziąć sprawy 
w swoje ręce, lecz w czasach gwałtownych przemian 
i narastającej moralnej anarchii, kompletnie niech-
cący stał się zwykłym gangsterem i doprowadził 
do eskalacji przestępczości.   

Repertuar 



jeden z najważniejszych zespołów hip-hopowych 
tamtych lat, z legendą tego nurtu, samym Magikiem. 
W rolę tę wcielił się Marcin Kowalczyk i zrobił to 
z wyczuciem, subtelnie i perfekcyjnie. Doskonały 
obraz i fantastyczne kreacje wszystkich wykonaw-
ców...  Artura Cichmińskiego ” - fragm. rozmowy
z filmowym liderem Paktofoniki.

DREDD  * 3D 
28 - 30 IX godz. 16 i 18   grany do 4 X

Prod. USA 2012, akcja/fantastycznonaukowy, 
Reżyseria: Pete Travis.
Obsada: Lena Headey, Karl Urban, Olivia Thirlby.
W pełnym przemocy świecie przyszłości policjant ma 
prawo działać jako sędzia i egzekutor...

STEP UP 3D
14 - 16, 18 - 20 IX godz. 18.20  

21, 25 - 27  16    22, 23  14, 16IX godz. IX godz.
Prod. USA 2010, muzyczny, 107’ 
Reżyseria: Jon M. Chu, Adam Sevani. Obsada: Rick 
Malambri, Adam Sevani, Sharni Vinson. 
Luke jest tancerzem ulicznym. Jego dom to stary 
magazyn w Nowym Jorku. Miejsce to jest rajem dla 
młodych ludzi z całego świata, którzy kochają taniec 
i muzykę. Jedyną rodziną Luke’a są członkowie 
grupy House of Pirates, z którymi codziennie ćwiczy, 
aby pokonać swoich odwiecznych rywali z kon-
kurującej ekipy House of Samurai. Nieubłaganie 
zbliża się wielki dzień międzynarodowych mistrzostw 
w tańcu. Luke wyrusza w miasto na poszukiwanie 
nowych, utalentowanych tancerzy, którzy pomogą 
mu wzbogacić skład jego grupy i tym samym 
zwiększą szansę na wygranie głównej nagrody w 
turnieju. 

JESTEŚ BOGIEM *
21-23, 25-27 IX godz. 18, 20    28 IX godz. 20 

29 - 30 IX godz. 14 i 20   grany do 4 X
Prod. Polska, 2012, biograficzny/muzyczny, 110’. 
Reżyseria: Leszek Dawid. Obsada: Dawid Ogrodnik, 
Tomasz Schuchardt, Marcin Kowalczyk. 
"Jesteś bogiem", czyli historia PAKTOFONIKI 
napisana przez Macieja Pisuka i zrealizowana przez 
Leszka Dawida, to film dynamit, rewelacyjne kino 
i ciekawy portret pokolenia końca lat 90. Ale też 
poruszająca opowieść o ludziach, którzy stworzyli 

kasa Kina czynna na godz. przed seansem         tel. 29 7642163   
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Uwaga,zapisujemy.. .Nastroje we dwoje X-XII 2012

13 października, godz. 17, sala OCK

      sprzedaż biletów 
od 16 września w kasie Kina

24 listopada, godz. 17, sala OCK
WAGLEWSKI   FISZ   EMADE

sprzedaż biletów od 14 października w kasie Kina

15 grudnia, godz. 17, sala OCK
koncert FILHARMONII KAMERALNEJ

im. W. Lutosławskiego w Łomży
sprzedaż biletów od 25 listopada w kasie Kina Jantar

KLUB OCZKO ogłasza zapisy 
(do końca września) do następujących grup: 

Ostrołęcka Scena Autorska 
Amatorski Teatr Dziecięcy 
Ostrołęcki Chór Kameralny 

3  17października o godz.  w Klubie Oczko 
odbędzie się nabór do Studia Piosenki 

(od 13 roku życia).
Informacja i zapisy w godz. 8 - 16: 

Klub Oczko, ul. Sikorskiego 6
tel. 29 7642171

GALERIA OSTROŁĘKA 
od 10 września prowadzi zapisy 

na zajęcia plastyczne i fotograficzne. 
Do 15 września trwa nabór 

dzieci (spełniających warunki) 
do Małej Akademii Fotografii.

 Informacja i zapisy w godz. 8 - 16: 
Galeria Ostrołęka, pl. Bema 1 

tel. 29 7643954
Pracownia Plastyczna OCK 

zapisy przez cały wrzesień - dzieci 6 - 9 lat 
i młodzież 10 - 15 lat.

Informacja i zapisy w godz. 8 - 16 w OCK, 
ul. Inwalidów Wojennych 23

tel. 29 7664589

ZTW De-eM zaprasza 
w środy   (s. taneczna na I p.)

i piątki  (s. kameralna, niski parter)
w godz. 16 - 20 - taniec współczesny. 
Informacja i zapisy: tel. 603750667

ZPiT KURPIE 
zaprasza we wtorki i czwartki 

w godz. 17 - 20 - (s. kameralna, niski parter) 
taniec ludowy. Informacja i zapisy: 

tel. 509034304

ZTL OSTROŁĘKA ogłasza zapisy 
chłopców od 5 lat - taniec ludowy 
Informacja i zapisy: tel. 600 984775

kkn_Klub 
Kina 

Niezależnego

KKN zaprasza na pokazy fi lmów, wstęp wolny

17 września, godz. 19.00  - inauguracja
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1 VI z okazji Dnia Dziecka odbył się koncert w wykonaniu 
ostrołęckich VIP-ów. W koncercie piosenki dla dzieci 
zaśpiewali: Iwona Choroszewska Zyśk z córką, Arkadiusz 
Czartoryski z synem, Aleksandra i Tadeusz Kowalewscy, Edyta 
Luchcińska z córką, Dariusz Maciak z córkami, Mariusz 
Mierzejewski, Bogdan Piątkowski z synem, Grzegorz Płocha, 

Maria Rochowicz, Kinga Sawicka i Ewa Krupka z córkami, Ewa 
Waszkiewicz Sznyter z synem. Wykonawcom towarzyszył 
zespół pod kierunkiem Tadeusza Kowalewskiego. Podczas 
koncertu była prowadzona zbiórka pieniędzy na leczenie Olivii 
Akahoshi (4 lata) z Ostrołęki, która, niestety, przegrała walkę ze 
śmiertelną chorobą 12 lipca br.

2, 3 VI odbywał się finał 12. Mazowieckiego Festiwalu Teatrów 
Amatorskich, na którym duży sukces odniosły teatry z Tro-
szyna: Teatr FIGLE-MIGLE zdobył I Nagrodę za spektakl 
„Kaszalot”, a Teatr A Co! III Nagrodę za spektakl „Jak myszy 
z kotem wojowały”. Reżyserką i opiekunką obu teatrów jest 
Elżbieta Pieńkowska. Gratulujemy.

Od 15 do 17 VI trwały zmagania najlepszych recytatorów o 
główne trofea 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytators-
kiego. Laureatów I Nagród było tylko dwóch: w turnieju 
recytatorskim młodzieży szkół ponadgimnazjalnych I nagrodę 
ufundowaną przez Prezydenta Miasta Ostrołęka otrzymał 
Maciej Cymorek z Czeskiego Cieszyna, I nagrodę ufundowaną 

przez MKiDN Mateusz Kowalski z Białej. Nagrodę 
Publiczności ufundowaną przez Wójta Gminy Kadzidło 
otrzymała Janina Dęga. Pozostałe lokaty na: www.ock-
ostroleka.pl/imprezy/57-ogolnopolski-konkurs-recytatorski-
final-krajowy

15 VI odbyły się aż dwa wernisaże w hallu Kina. Najpierw 
doceniono uczestników konkursu fotograficznego „Inqbator 
Ruchu”, a potem przedstawiono autorkę wystawy „Zegrze 365 
dni” - Lenkę Krych i jej wystawę „zegrzeńskie nieba”. 
Laureatami I Nagród w konkursie zostali: Karolina Gmurczyk z 
Ostrołęki -  - za zdjęcie w kat. dzieci i młodzieży do lat 18
„Anioły i Kontrasty” WTT i Rafał Reddig z Olszewa Borek w kat. 
dorosłych za zdjęcie z tego samego spektaklu.

kurier kulturalny 
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25 VI w Galerii Ostrołęka rozpoczął się Festiwal Sztuki. Tym 
razem WODA była obiektem zainteresowań artystów. 

20 VI na ostatnim w tym roku szkolnym spotkaniu z muzyką 
wystąpił kwartet smyczkowy „Tesseris”, a dzieci poznawały 
„Instrumenty z duszą”. 

22 VI w sali widowiskowej OCK odbył się koncert jubileuszowy 
ZTW DE-EM. Zaprezentowano spektakl taneczny wg 
scenariusza i w reżyserii założycielki i instruktorki De-eMek 
Małgorzaty Wójcik pt. “Tajemnicza gra” w 11 scenach: Piekło, 
Afryka, Łąka, Kosmos, Egipt, Knajpa, Zabawki, Walki Gangów, 
Piraci, Dom Strachów. Były owacje, gratulacje, kwiaty i tort 
i okazjonalny folder. Koncert powtórzono 24 VI. Choreografię 
przygotowali: Małgorzata Wójcik, Bartosz Wójcik, Bartłomiej 
Łącki. Dialogi napisała Alicja Balas. Dźwięk: Tomasz 
Bednarczyk, Jarosław Pasztaleniec. Światła: Firma Groda.

Wakacyjny cykl ArtCzwartków rozpoczęła Iza Perczyńska 
recitalem Śpij, moje miasto”. Potem koncertował zespół „
„Droga na Ostrołękę”, Klaudia Miłoszewska z recitalem 
„Deszcz w butach” oraz Mateusz Cwaliński, czyli “Cyjarz na 
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dachu”. “Nastroje we Dwoje” gościły na scenie przy Kupcu 
zespół “PodobaMisię” oraz “Świt Żywych Muzyków”.

2 VIII w Galerii Ostrołęka odbył się wernisaż wystawy prac 
graficznych, rzeźb i obiektów Obraz świata - świat w obrazach - 
Jurgen Steinemann. Wernisażowi towarzyszył krótki koncert 
Ostrołęckiego Chóru kameralnego pod dyrekcją Bożeny 
Harasimowicz-Pęzy. Pan Jurgen Steinemann okazał się artystą 

utalentowanym również muzycznie i zagrał na organkach dwie 
melodie. Prace graficzne Artysty powstają z wykorzystaniem 
technik poligraficznych i reprografii poprzez m.in. malowanie, 
rysowanie, druk, collage, assemblage, frottage, drippainting 

i inne. Zajmuje się również formami przestrzennymi. Jego 
rzeźby i obiekty mają najczęściej charakter abstrakcyjny. 
Powstają z wykorzystaniem różnorodnych materiałów 
(kamień, drewno, tworzywa sztuczne).
Najmłodsi obejrzeli w ramach cyklu „Godziny dla Rodziny” 
dwie bajeczki na scenie przy Kupcu „Wielki wyścig” 
i „Czarnoksiężnika z Krainy Oz”.

Wojciechowicka Kultownia w wakacje uczyła i bawiła. Ostatnią 
akcję „Każdy szkrab skarb w sobie ma” zakończyła radosna 
wizyta „Radosnego Świetlicobusu”.

W dn. 16-25 sierpnia na Ukrainie przebywał ZTL Ostrołęka. 
Podczas pobytu dał 12 koncertów, prezentując tańce naro-
dowe i tańce pięciu regionów, w tym oczywiście Kurpie.
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wkrótce

STEP UP          w Kinie od 14 IX3D    

28 X 
Koncert z okazji 10-lecia 
STUDIA PIOSENKI
         
                                                                 

8 X godz. 18
Inauguracja działalności
Dyskusyjnego Klubu Filmowego
                                                                 

7 X godz. 12
„Dokąd pędzisz koniku?”
Teatr Lalki i Aktora w Łomży
sprzedaż biletów od 11 IX


