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zdj. Piotr Dłubak

Janusz Yanina Iwański - koncert The Beatles Acoustic Plus

Artysta, którego nie trzeba rekomendować. Legenda polskiej muzyki rozrywkowej. Gitarzysta,
kompozytor, producent i autor tekstów. W ostatnich latach znany szerokiej publiczności przede wszystkim
ze współpracy z zespołem MAANAM, a także ze wcześniejszych dokonań duetu SOYKA YANINA,
z którym koncertował przez wiele lat w Polsce i za granicą, nagrywając takie przeboje jak „Tolerancja”czy
„Cud niepamięci”. Jest autorem i wykonawcą przeboju „Wielkie podzielenie”, po który mimo upływu czasu
nadal chętnie sięga wiele rozgłośni radiowych. Jako gitarzysta bardzo swobodnie porusza się w różnych
stylach muzycznych. Jego dyskografia obejmuje ponad 30 płyt nagranych z różnymi artystami, a wytrawni
fani jazzu z pewnością kojarzyć go będą ze współpracy z takimi gwiazdami światowego formatu jak Tomasz
Stańko, Adam Rodgers czy Bob Stewart, a także jako współzałożyciela i lidera legendarnej jazzrockowej
formacji TIE BREAK.
Muzyka zespołu THE BEATLES towarzyszy artyście od najmłodszych lat. Jako źródło pierwszych
fascynacji muzycznych stała się z czasem inspiracją do tworzenia własnych kompozycji. Podczas koncertu
będzie można usłyszeć nie tylko największe przeboje legendarnej grupy, jak choćby „Michelle”, „Get Back”
czy „Come Together”, ale także kompozycje Krzysztofa Klenczona, słynna „Tolerancja”
i oczywiście„Wielkie Podzielenie” oraz wiele innych autorskich piosenek. Wszystkie te utwory łączy ze sobą
fakt, iż artysta ma do nich bardzo osobisty, wręcz emocjonalny stosunek, co jest gwarancją szczerego
przekazu płynącego ze sceny, a wykonywanie
ich właśnie w konwencji akustycznej pozwala nadać
im oryginalny charakter i wyjątkowe brzmienie.
info: www.strefaimprez.pl
W Ostrołęce zespół wystąpi w składzie:
Janusz Yanina Iwański
- gitary, głos
Dariusz Bafeltowski
- gitary, mandolina, głos
Przemysław Pacan-Cajon
- instrumenty perkusyjne, głos

23 listopada, godz. 17, cena biletu 25 zł

8 XI (piątek)

ŚLAD...
wieczór poetycki
„Almanach” - grupa słuchaczy Ostrołęckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza na wieczór
poetycki. Usłyszymy w nim wiersze napisane przez
poetów wywodzących się z Ziemi Kurpiowskiej,
którzy już odeszli.
Klub Oczko, godz. 18, wstęp wolny

11 XI (poniedziałek)

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
koncert

Minął pierwszy miesiąc działalności
Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Dla słuchaczy naszej nowej uczelni rozpoczął się
nowy etap w życiu. Przez wiele lat byli skupieni
na pracy, wychowywaniu dzieci, później wnuków,
aż w końcu przyszedł czas na zajęcie się sobą
i swoimi pasjami.
Z ogromną przyjemnością patrzę na grupki
słuchaczy przychodzących codziennie do OCK,
a z relacji wykładowców wiem, jak bardzo są
zaangażowani we wszystkie wykłady i zajęcia.
Jak zwykle w listopadzie zapraszam na OSPĘ.
W tym roku to już 29. edycja tej imprezy. Podkreślam po raz kolejny – najstarszego i najbardziej
uznanego festiwalu piosenki kabaretowej w Polsce.
Zdaję sobie sprawę, że niestety dla wielu widzów
i miejscowych komentatorów fakt ten nie jest
istotny. Ważne są gwiazdy kabaretowe, a konkurs
to tylko nudny epizod, podczas gdy dla nas organizatorów - jest zupełnie odwrotnie.
Na OSPIE swoje pierwsze kroki kabaretowe
stawiali Maciej Stuhr, Grzegorz Halama, Kabaret
Moralnego Niepokoju czy Kabaret Mumio oraz
wielu innych wykonawców, artystów w tej chwili już
doskonale Państwu znanych. Właśnie dla nich,
młodych artystów, dla których piosenka
kabaretowa jest czymś ważnym, wymyślono 29 lat
temu OSPĘ.
Zapraszam więc do obejrzenia konkursu,
a Gwiazdy OSPY niech będą jego atrakcyjnym
uzupełnieniem.

Prezydent Miasta Ostrołęki i Ostrołęckie Centrum
Kultury zapraszają na koncert z okazji Święta
Niepodległości. Usłyszymy w nim pieśni
patriotyczne Fryderyka Chopina oraz szlagiery
okresu międzywojennego. Wystąpią: Monika
Gruszczyńska - sopran, Witold Matulka - tenor.
sala widowiskowa OCK, godz. 17, wstęp wolny

14 XI (czwartek)

PO DRUGIEJ STRONIE CIENIA
wernisaż wystawy
Autorzy prac - doktorzy i doktoranci z różnych
uczelni artystycznych - potraktowali temat jako wyzwanie do tego, by stanąć twarzą w twarz z cieniem,
będącym ukrytym, nieświadomym aspektem
osobowości każdego z nas. Cień to problem moralny
związany z niejasnymi aspektami naszej osobowości, którego częścią są nasze stłumione pragnienia,
niecywilizowane impulsy, motywy moralnie niskie,
dziecięce fantazje i resentymenty. Słowem, wszystko
to z czego nie jesteśmy dumni. Uczestnicy projektu
postanowili przeciwstawić swoją artystyczną świadomość temu, co stanowi ciemną stronę ich duszy.
Może to prowadzić do kumulacji tych konfliktów,
jednak w efekcie oczyszcza i uzmysławia te aspekty
3
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Erytrocyty - Bogusława Bortnik-Morajda

ludzkiej natury, do których jest się nam ciężko
przyznać.
Galeria Ostrołęka, godz. 19, wstęp wolny

14 XI (czwartek)

LAW, LAW, LAW. Wieczór poprowadzi Kabaret
NOWAKI. Jak zawsze publiczność czekają liczne
niespodzianki. Publiczność również wybierze
swoich ulubieńców.
Sponsor Główny

Fundator Grand Prix

SZANUJMY WSPOMNIENIA cz. I
wystawa fotografii
Tradycyjnie, z okazji odbywającej się w listopadzie
OSPY, Galeria Ostrołęka OCK przygotowuje
wystawę związaną z tą imprezą. W tym roku
zaprezentowane zostaną duże, czarno-białe portrety
artystów, którzy występowali na OSPIE w latach
1985-1993. Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum
OCK. Ich autorami są: Henryk Niedzielski, Andrzej
Jacek Pędzich oraz Wojciech Zajączkowski.
hol Kina Jantar, wstęp wolny

Sponsorzy i fundatorzy nagród

15, 16 XI (piątek, sobota)

XXIX OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA
Z PIOSENKĄ KABARETOWĄ - OSPA
pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki
Koncerty konkursowe z roku na rok są coraz ciekawsze i stoją na wysokim poziomie. Coraz chętniej
biorą w nich udział nie tylko amatorzy, ale i profesjonalni wykonawcy. W tym roku, podobnie jak
w ubiegłym, konkurs przebiegać będzie w dwóch
kategoriach - premierowa piosenka kabaretowa
i interpretacja. Przypomnijmy, że na ubiegłorocznej
OSPie triumfował Paweł Wójcik z Płocka własnymi
piosenkami: Tango Umieram, Wolny dzień. Koncerty
konkursowe poprowadzi laureat I Nagrody OSPA
2012 Kabaret NOŁ NEJM z Rybnika. W drugim dniu
obejrzymy najlepszych z najlepszych w Koncercie
Laureatów, a także Gwiazdy: Kabaret K2, Grupę
MoCarta, artystów Zielonogórskiego Zagłębia
Kabaretowego w spektaklu Władysława Sikory pt.
4

Patronat medialny

16 XI (sobota)

ZEMSTA
autokar teatralny
Zapraszamy do Teatru Polskiego na ZEMSTĘ
Aleksandra Fredry z Joanną Trzepiecińską,
Danielem Olbrychskim i Andrzejem Sewerynem
w rolach głównych.
Rezerwacja pod nr tel. 29 7664591. Koszt wyjazdu
73 zł. Informacja i zapisy pod nr tel. 29 7664591.

AUTOKAR TEATRALNY
SPONSORUJĄ

sala widowiskowa OCK, godz. 17, bilet 25 zł

22 XI (piątek)

SPOJRZYJ W LUSTRO... FREDRO
spektakl teatralny

20 XI (środa)

W PEWNYM MIASTECZKU NA KRESACH
spotkania z muzyką
W programie dla najmłodszych słuchaczy usłyszymy
dawne piosenki, wyliczanki, muzyczne gry i zabawy
ich rówieśników z kresowych wsi i miasteczek. To
one opowiedzą o życiu na Kresach, zaprowadzą na
jarmark, wesele, do kościoła i na rozległe, zielone
pola. Ta muzyczna opowieść z pewnością
zainteresuje, zachwyci, a także rozbawi współczesne
dzieci. Wystąpi zespół muzyki tradycyjnej w składzie: Katarzyna Andrzejewska de Latour - cymbały,
skrzypce, lira korbowa, Ewa Grochowska - śpiew,
skrzypce, Agata Harz - śpiew, bębenek obręczowy,
Jurij Pastuszenko - gitara, buzuki, śpiew. Usłyszymy
m.in.: pieśni polskie, ukraińskie, żydowskie.
sala widowiskowa OCK, godz. 13.15, bilet 5 zł

23 XI (sobota)

THE BEATLES ACOUSTIC PLUS

Spektakl na podstawie bajek i jednoaktówki
„Świeczka zgasła” Aleksandra Fredry przedstawiony w postaci programu telewizyjnego. Występują
debiutanci oraz aktorzy Ostrołęckiej Sceny
Autorskiej. Reżyseria: Wojciech Kraszewski.
Scenografia Marek Suski
Klub Oczko, godz. 18, wstęp wolny

24 XI (niedziela)

W TO MI GRAJ!
musical familijny
„Paweł i Gaweł w jednym stali domu…” – któż z nas
nie zna tego wiersza Aleksandra Fredry, tak samo jak
i opowieści o psotnej Małpie, która postanowiła
wziąć kąpiel. W wykonaniu Teatru “Itakzagramy”
z Warszawy usłyszymy bajki Fredry, Mickiewicza
i Słowackiego, z których dziś tak samo jak i kiedyś,
płynie nauka dla młodego pokolenia, zaś zaprezentowanie ich w formie wpadających w ucho

koncert w Nastrojach we Dwoje
Janusz Yanina Iwański to ceniony gitarzysta,
kompozytor, producent i autor tekstów. W ostatnich
latach znany szerokiej publiczności przede wszystkim ze współpracy z zespołem Maanam, a także ze
wcześniejszych dokonań duetu Soyka Yanina. Jego
dyskografia obejmuje ponad 30 płyt. Muzyka zespołu The Beatles była źródłem jego pierwszych fascynacji muzycznych, stąd nowy muzyczny projekt
Iwańskiego, któremu towarzyszyć będą gitarzysta
Dariusz Bafeltowski i perkusista Przemysław Pacan.
Usłyszymy największe przeboje legendarnej grupy
z Liverpoolu, ale także kompozycje Krzysztofa
Klenczona oraz autorskie piosenki.
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piosenek pomoże dzieciom lepiej zapamiętać
wiersze i wypływające z nich morały. Zapraszamy
dzieci od lat 5.
Scenariusz: Joanna Mazewska i Katarzyna
Gruszewska. Reżyseria: Joanna Mazewska.
Scenografia: N.K. Jarnuszkiewicz. Muzyka i przygotowanie wokalne: B. Caboń. Choreografia: A. Senderowska. Występują: Katarzyna Gruszewska, Joanna
Mazewska, Patryk Pawlak, Andrzej Tomaszewski.
sala widowiskowa OCK, godz. 12
bilet: 5 zł - dziecko, 10 zł - dorosły

GODZINY

DLA RODZINY

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

29 XI (piątek)

OSTROŁĘKA CZYTA DZIECIOM
spotkanie w Kultowni

fot. Kurier Ostrołęcki

Stanisław Kałucki przeczyta dzieciakom z Kultowni
fragmenty własnych opowiadań zatytułowanych
“Czarodziej Artur Mucha”. Magiczny klimat
podtrzymany zostanie zabawami i wróżbami
andrzejkowymi.
Kultownia, godz. 16, wstęp wolny

29 XI (piątek)

OŚWIADCZYNY
spektakl teatralny
Zapraszamy na kolejną premierę OSA. Tym razem
młodzi aktorzy wystąpią w pełnej humoru jednoaktówce wg Antoniego Czechowa pt. „Oświadczyny”.
Występują: Julia Małkowska, Alicja Mirowska,
Jakub Mikulak. Reżyseria: Wojtek Kraszewski.
Scenografia: Marek Suski.
Klub Oczko, godz. 18, wstęp wolny
UWAGA! KONKURSY!
Rusza III edycja Konkursu Artystycznego
GWIAZDKOWY ANIOŁ. „Więcej światła!” - to
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hasło tegorocznej edycji. Wszystkie anioły, które do
nas przybędą ,,rozświetlą” ostrołęckie choinki. Prace
konkursowe należy dostarczyć do 6 XII, do Kultowni
- ul. I AWP 40 (Wojciechowice). Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej OCK
i w Kultowni od 30 października.
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Ostrołęki.
Sponsorami konkursu są:
Grupa ENERGA i Urząd Miasta Ostrołęka.
Konkurs na nazwę nagrody 30-lecia Ospy.
Laureaci OSPY za zwycięskie piosenki otrzymują
tytuły, pieniądze, nagrody rzeczowe. Nigdy jednak
nie wręczaliśmy im, tak popularnych na innych
festiwalach, statuetek czy przedmiotów symbolizujących nasz konkurs.
W przyszłym roku OSPA obchodzi 30-lecie.
Uznaliśmy, że możecie nam pomóc i podsunąć
pomysł na nazwę takiej nagrody. Zapraszamy do
udziału w konkursie. Konkurs na nazwę nagrody
30-lecia Ospy trwa od 4 listopada od godz. 12.00 do
14 listopada do godz. 12.00.Wymyśl nazwę nagrody
30-lecia OSPY, wyślij ją na adres radjola@wp.pl,
razem z numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem.
Szczegóły konkursu i regulamin znajdziesz na
stronie OCK: ock-ostroleka.pl. Nagrodą w konkursie
jest bon o wartości 300 zł na zakupy w Sklepie
Jubilerskim SZAFIR (Ostrołęka ul. Gocłowskiego 7)
- Fundator nagrody 29. OSPY. Wręczenie nagrody
nastąpi w trakcie pierwszego koncertu konkursowego OSPY w dniu 15 XI o godz. 18.00.
konkurs fotograficzny CIAŁO

Przypominamy, że na wniosek jury Ogólnopolskiego
Konkursu Fotograficznego „Ciało – kronika chwil”:
termin konkursu został przedłużony do dnia 15
listopada br. Regulamin: www.ock-ostroleka.pl
5. OSTROŁĘCKIE SLAJDOWISKO PODRÓŻNICZE
Opowiedz gdzie byłeś, co ciekawego widziałeś, może zrobiłeś niesamowite zdjęcia - chcesz je pokazać?
Zgłoś swój pokaz.
Od 5 lat w Klubie Oczko spotykają się ostrołęccy
podróżnicy, którzy na wszelkie możliwe sposoby
przemierzają świat. Spotkaniu towarzyszy wystawa
podróżnicza tworzona przez uczestników oraz
rozmowy przy kawie i „smakach” z podróży!
Aby wziąć udział w Slajdowisku należy przysłać
zgłoszenie z opisem podróży (miejscem, formą
podróżowania i kilkoma zdjęciami) do dnia 16
listopada 2013 r. Prezentacja podczas Slajdowiska
powinna trwać od 40 do 90 minut i składać się
z pokazu zdjęć bądź/i filmów, wspartego opowieścią
o wyprawie. Więcej informacji w Klubie Oczko,
tel. 29 7642171 (Marta Cichowska-Napiórkowska)
lub e-mail: oczko@ock-ostroleka.pl

TURBO 3D
Prod. USA 2013, animacja, 96 min.
Reżyseria: David Soren
Animacja opowiada o sympatycznym ślimaku, który
marzy o tym, by być najszybszym ślimakiem na Ziemi.
Jest to jednak dość trudne zadanie.

GRAWITACJA 3D
2, 3 XI godz. 16 i 18

5 - 7 XI godz. 18

Prod. USA/Wlk. Brytania 2013, science-fiction,
thriller, 93 min. Reżyseria : Alfonso Cuarón.
Obsada: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris.

Dr Ryan Stone jest znakomitym inżynierem medycznym, który wraz z astronautą-weteranem, Mattem
Kowalskim, odbywają swoją pierwszą misję na statku kosmicznym. Niestety, w czasie pozornie rutynowego spaceru w przestrzeni kosmicznej następuje
katastrofa. Statek zostaje zniszczony, pozostawiając
astronautów zupełnie samych przywiązanych jedynie
do siebie, krążących w ciemności. Ogłuszająca cisza
mówi, że utracili wszelki kontakt z Ziemią…
i jakąkolwiek szansę na ratunek.

MÓJ BIEGUN
2, 3, 5, 6, 7 XI godz. 20
Prod. Polska 2011, biograficzny, 93 min.
Reżyseria: Marcin Głowacki. Obsada: Maciej
Musiał, Bartłomiej Topa, Magdalena Walach.
Historia Jasia Meli, najmłodszego w historii niepełnosprawnego zdobywcy obu biegunów Ziemi.

PINOKIO
8, 12, 13 XI godz. 16
9, 10 XI godz. 14 i 16
Prod. Włochy/Belgia/Francja/Luksemburg 2012,
animacja, fantasy, 84 min. Reżyseria: Enzo D'Alo.
Ubogi stolarz Dżeppetto czuje się samotny i tęskni
za towarzystwem. Pewnego dnia znajduje niezwykły
kawałek drewna i postanawia wyrzeźbić drewnianą
lalkę. Kiedy jest gotowa, Dżeppetto nadaje jej imię:
Pinokio. I wtedy, jak za dotknięciem czarodziejskiej

różdżki, kukiełka ożywa.

THOR: MROCZNY ŚWIAT* 3D
8 - 10, 12, 13 XI godz. 18 i 20.15
11 XI godz. 20.15 (napisy)
17, 19 - 21 XI godz. 16 i 18.15
22, 24 XI godz.16 (napisy)
I seans - dubbing
II seans - napisy
Prod. USA 2013, akcja, s - f, przygodowy, 112 min.
Reżyseria: Alan Taylor.
Obsada: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom
Hiddleston, Jaimie Alexander, Idris Elba.
Thor próbuje zaprowadzić porządek w kosmosie, ale
starożytna rasa, dowodzona przez Malekitha
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Repertuar może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Kina Jantar - przepraszamy; zdjęcia i informacje: stopklatka.pl, filmweb.pl, wp.pl; * - premiera

2, 3 XI godz. 12 2D, godz. 14 3D
5 - 7 XI godz. 16

powraca, by zepchnąć wszechświat w ciemność.

PRZESZŁOŚĆ
Repertuar może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Kina Jantar - przepraszamy; zdjęcia i informacje: stopklatka.pl, filmweb.pl, wp.pl; * - premiera

17, 19 - 21 XI godz. 20
Prod. Francja 2013, dramat, 130 min.
Reżyseria: Asghar Farhadi. Obsada: Bérénice Bejo,
Tahar Rahim, Babak Karimi, Ali Mosaffa.
Ahmad przylatuje do Paryża, by zakończyć sprawę
rozwodową. Na miejscu okazuję się, że jego żona nie
min. Reżyseria: Francis Lawrence. Obsada: Jennifer
Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson.
Po powrocie do Dwunastego Dystryktu sprawy się
komplikują - postawa Katniss podczas igrzysk
bardzo nie spodobała się władzom. Komplikuje się
także jej życie osobiste.

Z MIŁOŚCI DO...
29, 30 XI godz. 16 grany do 5 XII
radzi sobie z córką.

RYSIEK LWIE SERCE 3D
22, 24 XI godz. 14 26 XI godz. 16.30
27, 28 XI godz. 16
Prod. Hiszpania 2013, przygodowy, animacja, 92
min. Reżyseria: Manuel Sicilia
Justin od zawsze marzył, by stać się rycerzem, jednak
ojciec wybrał mu już inną przyszłość. Natchniony
historią o bohaterskim dziadku chłopak ucieka, by

Prod. Wlk. Brytania 2012, dramat, komedia, 93 min.
Reżyseria: Paul Andrew Williams.
Obsada: Gemma Arterton, Christopher Eccleston,
Vanessa Redgrave, Terence Stamp.
Bohaterem jest Arthur, zrzędliwy starszy pan, którego
żona Marion śpiewa w chórze prowadzonym przez
młodą nauczycielkę. Kiedy u Marion zostaje
zdiagnozowany rak, Arthur musi zaangażować się
w pasję żony.

kkn
_

Klub
Kina
Niezależnego

spełnić swoje marzenie.

IGRZYSKA ŚMIERCI:
W PIERŚCIENIU OGNIA* 3D
grany do 5 XII
22, 24, 27 - 30 XI godz. 18 i 20.30
23 XI godz. 20 26 XI godz. 18.30 i 21
Prod. USA 2013, akcja, dramat, science-fiction, 137
8

zaprasza

18 listopada o godz. 1900
na film dokumentalny pt. BYĆ KOPTEM
realizacja: Maciej Grabysa, Michał Król
Film ukazuje dramatyczną sytuacje Koptów w Egipcie
po rewolucji w 2011 roku, gdzie dochodzi do bezprecedensowych prześladowań chrześcijan przy milczeniu
międzynarodowej opinii publicznej.

(wstęp wolny)

bilet na jeden film - 11 zł; karnet na miesiąc (4 filmy) - 30 zł
Działalność DKF REJS
współfinansowana jest ze środków
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

4 listopada godz. 18

IDA

Prod. Polska 2013, dramat, 80 min. Reżyseria: Paweł
Pawlikowski. Obsada: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,
Dawid Ogrodnik, Joanna Kulig
Bohaterką jest Anna, sierota od dawna wychowywana
w klasztorze. Zanim dziewczyna przyjmie śluby i zostanie
zakonnicą spotyka Wandę, która mówi Annie, że jest Żydówką.
Obie kobiety rozpoczynają podróż nie tylko by odkryć
tragiczną historię rodziny...

godz. 20

CHCE SIĘ ŻYĆ

Prod. Prod. Polska 2013, dramat, 107 min.
Reżyseria: Maciej Pieprzyca. Obsada: Dawid Ogrodnik,
Helena Sujecka, Dorota Kolak, Arkadiusz Jakubik
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, poruszająca,
emanująca optymizmem i humorem, historia niepełnosprawnego Mateusza, który - mimo trudności w komunikacji
ze światem zewnętrznym i licznych przeciwności losu udowadnia, jak wiele może zdziałać siła ludzkiego ducha.
W roli głównej znany z „Jesteś Bogiem” Dawid Ogrodnik, który
stworzył jedną z najniezwyklejszych i najbardziej wzruszających kreacji w polskim kinie ostatnich lat.

25 listopada godz. 18
AKTOR ODNALEZIONY:
MARIAN DZIĘDZIEL
Prod. Polska 2013, biograf., 54 min. Reżyseria: Marta Węgiel
Charakterystyczny aktor filmowy i teatralny, uhonorowany
nagrodą Polskiej Akademii Filmowej Orzeł oraz nagrodą na
FPFF w Gdyni za Najlepszą Pierwszoplanową Rolę Męską.
Za występ w filmie „Dom zły", otrzymał Złotą Kaczkę. Rodowity
Ślązak, urodzony 5 sierpnia 1947 roku w Gołkowicach,
ukończył krakowską PWST.

godz. 19
PIĄTA PORA ROKU
Prod. Polska 2012, dramat, 96 min.
Reżyseria: Jerzy Domaradzki. Obsada: Ewa Wiśniewska,
Marian Dziędziel, Andrzej Grabowski, Natalia Rybicka.
Z pozoru wszystko ich dzieli - doświadczenie, wrażliwość
i stosunek do świata, połączy zaskakująca podróż...
Zapraszamy na spotkanie z reżyserem dokumentu,
Martą Węgiel i bohaterem filmu, Marianem Dziędzielem.
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kurier kulturalny
Jury IX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Małych Igła 2013:
Ziuta Zającówna - aktorka, PWST im. L.Solskiego w Krakowie,
Jacek Jarzyna - aktor, reżyser, Jan Zdziarski - ZG TKT
po obejrzeniu w dniach 27-28 IX 2013 roku, (6 przedstawień
w kat. monodram i 10 przedstawień w kat. teatr), postanowiło
przyznać: w kat. monodram - Złotą Igłę - Nagrodę ufundowaną
przez Prezydenta Miasta Ostrołęki Bartoszowi Mazurkiewiczowi z Teatru KOD z Dębnowskiego Ośrodka Kultury za spektakl
„Koniec”, zaś w kat. teatr - Złotą Igłę - Nagrodę ufundowaną
przez Prezydenta Miasta Ostrołęki Teatrowi „PiiiP” z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury za spektakl „Piaskownica”.

Turniej pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki
sponsorowali: Zakłady Mięsne PEKPOL SA,
Hotel KORONA, Piekarnia ROGALIK, Firma GRODA.

Od 3 X w wielu miejscach naszego miasta można było obejrzeć
wystawy fotograficzne w ramach V Ostrołęckiego Festiwalu
Fotografii. Wystawiali: Grażyna Myślińska i Sławomir Olzacki,
Tomasz Lendo, członkowie Ostrołęckiego Towarzystwa

Sponsorami i fundatorami IX IGŁY byli: Prezydent Miasta
Ostrołęki, Bank Gospodarki Żywnościowej, Gmina Kadzidło,
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO HESTIA,
Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki.

28 IX w hali im. A.Gołasia o Złotą Podwiązkę walczyło ok. 200
par z całej Polski podczas 29. OTTT. Najwyższe trofeum w kat.
pow. 15 lat ST kl. A wywalczyła para z KTT FAN: Dawid Kamrat,
Klaudia Laskowska. Trenerem pary jest Jarosław Śliwowski.
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Fotograficznego, Filip Ćwik, członkowie PUAP Kolektyw.
Galeria Bezdomna tym razem znalazła miejsce na „starym”
basenie przy ul. Piłsudskiego.

www.ock-ostroleka.pl
7 X Dyskusyjny Klub Filmowy REJS rozpoczął kolejny sezon.
Kierownik kina, Jarosław Pasztaleniec i Basia Cichoń, szefowa
DKF przywitali licznie przybyłych miłośników X Muzy.
Tradycyjnie był tort i losowanie karnetów. Na inauguracji
obejrzeliśmy magiczny film Wesa Andersona “Kochankowie
z Księżyca”.

12 X zobaczyliśmy i usłyszeliśmy Renatę Przemyk w koncercie
Akustik Trio. Był to kameralny, inny od wszystkich, koncert.

18 X w Kultowni OCK słowem i muzyką bawili przedszkolaków
Aleksandra i Tadeusz Kowalewscy, czytając książeczkę
M. Zawadki “Mądrość z natury”.

18 X na scenie Klubu Oczko po raz ostatni (5) zagrano „Żelazną
Panią”. Trzy aktorki: Ewa Krupka, Edyta Kuśmierczyk, Małgorzata Suchta brawurowo zagrały swoje role. Zabawną historię
wzbogacił incydent ze szpilką, która unieruchomiła nogę
aktorki między deskami sceny. Reżyseria: Wojtek Kraszewski.

22 X słuchacze OUTW spotkali się ze swoją ulubioną aktorką,
Teresą Lipowską i aktorem Tomaszem Gęsikowskim.

25 X w Klubie Oczko nowy sezon kolejną premierą powitała
Ostrołęcka Scena Autorska. Bajki i jednoaktówkę „Świeczka
zgasła” Aleksandra Fredry w zaskakujący sposób reżyser
spektaklu, Wojtek Kraszewski, „skojarzył” z programami
telewizyjnymi.
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GODZINY

DLA RODZINY

