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koncert

14 grudnia, godz. 17, cena biletu 25 zł

Andrzej Sikorowski - urodzony w Krakowie w 1949 roku, absolwent  filologii 
polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Piosenki pisze od 40 lat. Od 1977 
lider zespołu Pod Budą. Autor wszystkich jego tekstów, większości kompo-
zycji. Współpracuje także z innymi wykonawcami.
Ma w dorobku m. in. 4 analogowe single, 4 płyty analogowe i 15 płyt kom-
paktowych nagranych z zespołem Pod Budą i antologię wydaną na 30-lecie 
zespołu. Nagrał również dwie płyty solowe („Moje piosenki”, „Zmowa z ze-
garem”), trzy albumy z Mają Sikorowską („Kraków-Saloniki”, „Śniegu 
cieniutki opłatek”, „Sprawa rodzinna”), wspólną płytę z Grzegorzem 
Turnauem („Pasjans na dwóch”). 
Dokonał wielu nagrań dla archiwum Polskiego Radia. Napisał muzykę do 
ponad 20 filmów animowanych dla dzieci. Jego teksty piosenek zostały 
wydane w tomikach poetyckich „Lecz póki co żyjemy” i „Moje piosenki”.  
Wrażliwy poeta, biegły muzyk i niepowtarzalny śpiewak - artysta łączący owe 
trzy talenty we własną harmonijną całość.
 
Maja Sikorowska - zadebiutowała w 1995 r. na płycie 
„Kolędy” grupy Pod Budą. W 2005 r. zaśpiewała z ojcem na ich 
pierwszej wspólnej płycie „Kraków-Saloniki”. Wykonała na 
niej utwory w języku polskim i greckim. Płyta ta została 
w 2006 r. nominowana do Fryderyka 2005 w kat. „Album Roku 
Piosenka poetycka”. Od 2003 r. do 2010 r. była członkiem 
grupy Pod Budą. Aktualnie koncertuje z zespołem „Kroke” 
i Tatą.
  
Jacek Królik - fantastyczny gitarzysta, muzyk sesyjny, 
członek zespołu Grzegorza Turnaua oraz grup muzycznych 
Królik, Kreszendo, Śrubki, do 2009 członek zespołu Brathanki; 
członek Akademii Fonograficznej ZPAV
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ANDRZEJ SIKOROWSKI  



 Festiwal „Filmowe Zwierciadła” udowadnia, 
że aby robić interesujące filmy nie zawsze po-
trzebny jest drogi sprzęt i dyplom szkoły reżyser-
skiej. Czasami wystarcza po prostu dobry pomysł, 
zwykła, amatorska kamera i … talent. Wśród 
kilkudziesięciu filmów zakwalifikowanych w tym 
roku do pokazów konkursowych na pewno nie 
zabraknie obrazów, w których uważny widz będzie 
mógł bez trudu dostrzec zadatki na wielkie kino.
 Serdecznie namawiam do wzięcia udziału 
w koncercie z cyklu „Nastroje we dwoje”. Grupy 
Pod Budą i Andrzeja Sikorowskiego nie trzeba 
przedstawiać szczególnie nieco starszej widowni. 
Myślę jednak, że  zasada Sikorowskiego brzmiąca: 
„piosenka ma być mądra i przebojowa bez względu 
na gatunek do jakiego zaklasyfikują ją krytycy”, 
zachęci także młodszą część naszych odbiorców 
i salę, jak zwykle, wypełnią wielbiciele dobrej mu-
zyki i niebanalnych artystów.
 Wkraczamy już w okres przedświąteczny, stąd 
oczywiście nasza propozycja koncertów kolęd 
i piosenek świątecznych. Zapraszamy do wspólne-
go śpiewania, co na pewno pomoże w przygoto-
waniu się do jakże pięknych świąt - Bożego 
Narodzenia. W imieniu wszystkich pracowników 
Ostrołęckiego Centrum Kultury życzę Państwu, 
aby przyniosły one wytchnienie i spokój, by pod 
choinką każdy odnalazł wiarę, nadzieję i miłość.

                                        Bogdan Piątkowski
                                             DYREKTOR
                                  Ostrołęckiego Centrum Kultury

7, 8 XII (sobota/niedziela) 

15. FESTIWAL FILMÓW AMATORSKICH

FILMOWE ZWIERCIADŁA
pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki

Od kilku miesięcy do sekretariatu OCK napływały 
masowo filmy z Polski i spoza niej. Do udziału 
w Festiwalu zgłoszono 145 filmów.
Do prezentacji konkursowych zakwalifikowano 33 
filmy.
Co roku do udziału w festiwalu zapraszamy ciekawe 
osoby reprezentujące środowisko filmowe. Są to 
twórcy, krytycy, dziennikarze oraz wykładowcy 
i studenci szkół filmowych. Jurorami Filmowych 
Zwierciadeł do tej pory byli m.in.: Sławomir Fabicki, 
Katarzyna Rosłaniec, Maciej Cuske, Leszek Dawid, 
Filip Marczewski, Tomasz Lengren, Janusz 
Tylman... W jury tegorocznego Festiwalu zasiądą: 
Krzysztof Kornacki – dr hab. profesor nadzwy-
czajny Uniwersytetu Gdańskiego, filmoznawca, 
Hubert Gotkowski – polski niezależny filmowiec, 
reżyser, scenarzysta, montażysta; Marcin Kabaj 
m.in. aktor, ostrołęcka publiczność zna go z filmów 
Koperta i STiUDENT.
Podczas festiwalu oprócz prezentacji konkursowych 
obejrzymy m.in. film zrealizowany przez jurorów 
pt. Bobry. Reżyseria: Hubert Gotkowski. Scenariusz: 
Hubert Gotkowski, Marcin Kabaj.
Program Festiwalu 
sobota, 7 grudnia 2013
11:45 - otwarcie festiwalu i bloki filmowe
ok. 21:00 - zakończenie pierwszego dnia festiwalu

niedziela, 8 grudnia 2013
11:00 - rozpoczęcie drugiego dnia festiwalu 
13:00 - zakończenie festiwalu, wręczenie nagród
sala widowiskowa, wstęp wolny
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www.ock-ostroleka.pl

14 XII (sobota)

ANDRZEJ SIKOROWSKI
koncert w Nastrojach we Dwoje

Zapraszamy na koncert wspaniałego trio: Andrzeja 
Sikorowskiego, jego córki - Mai Sikorowskiej 
oraz gitarzysty, Jacka Królika.
sala widowiskowa OCK, godz. 17, bilet 25 zł

15 XII (niedziela)

WYPRAWA NA RATUNEK ŚW. MIKOŁAJA
spektakl teatralny

Bajka o przygodach Psotnika - zwariowanego 
skrzata, który rusza na pomoc Św. Mikołajowi. By go 
uwolnić będzie musiał wypełnić zadania stawiane 
mu przez kolejno napotkane postacie. Oczywiście 
sam sobie z tym nie poradzi, więc będą mu musiały 
w tym dopomóc dzieci. Wiele śmiechu i dobrej za-
bawy wynikającej z komicznych pomyłek i barw-
ności występujących postaci oraz świetne wyko-
nanie aktorskie zawodowych aktorów musicalowych 
grających na co dzień na deskach polskich teatrów, to 
główne atuty tego przedstawienia. 
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

16 XII (poniedziałek)

ZAGADKOWY MARATON CZYTELNICZY
spotkanie z książką

Zapraszamy na finisz pierwszego etapu Zagadkowe-
go Maratonu Czytelniczego, podczas którego mali 
czytelnicy popiszą się znajomością twórczości Grze-
gorza Kasdepke. Maraton ma na celu propagowanie 
czytania jako wartościowego treningu dla szarych 
komórek. Inicjatywa składa się z kilku etapów, 
z których każdy poświęcony będzie twórczości 
innego autora. Maraton skierowany jest do zarówno 
do dzieci, jak i wszystkich dorosłych, którzy pragną 
motywować najmłodszych do sięgania po książkę 
i są gotowi zaangażować się w ich przygotowania do 
konkursu. Regulamin i informacja o maratonie jest 
umieszczona na www.ock-ostroleka.pl
Organizatorzy: Kultownia OCK i Filia nr 6 MBP w 
Wojciechowicach. Patronat: www.xiegarnia.pl
Sponsorem trofeów dla zwycięzców Zagadkowego 
Maratonu Czytelniczego jest STORA ENSO.
Biblioteka przy ul. Gomulickiego 13, godz. 11
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7 XII (sobota)

5. OSTROŁĘCKIE SLAJDOWISKO 
PODRÓŻNICZE

O swoich podróżach opowiedzą: Krzysztof 
Modzelewski - "Wielka wyprawa w Tatry 2013. 
Tatry Wysokie"; Piotr Nabiałek - "Wielka wyprawa 
w Tatry 2013. Tatry Zachodnie"; Marcin Michalik - 
"Besarabia Adventure 20112 - wyprawa samocho-
dami terenowymi przez Ukrainę Mołdawię i Rumu-
nię"; Tomasz Balicki - "Indie"; Adam Dobrzyński - 
"Do 3 razy sztuka – Matterhorn"; Łukasz Zdunek - 
"WSKą na Nordkapp"; Karolina Jarnutowska - "Rejs 
Szkoleniowy po Bałtyku". Szczegółowy program 
spotkania - na plakatach. Dodatkowo można będzie 
obejrzeć wystawę podróżniczą stworzoną przez 
uczestników. 
Klub Oczko, godz. 14, wstęp wolny

12 XII (czwartek)

KAMIANKA 2013
wernisaż wystawy poplenerowej

Zaprezentowane zostaną obrazy, rysunki i fotografie 
wykonane podczas tegorocznego pleneru, ale także 
wiersze ostrołęckich poetów napisane w trakcie war-
sztatów literackich. Plener zorganizowany przez 
Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki przy współpracy 
z Ostrołęckim Centrum Kultury i Miejską Biblioteką 
Publiczną w Ostrołęce odbył się w sierpniu br. we wsi 
Kamianka, na terenie Gospodarstwa Agroturystycz-
nego "Galanek". Plener realizowany był w ramach 
projektu współfinansowanego przez Miasto Ostro-
łęka, wyłonionego w konkursie ofert organizacji 
pozarządowych. 
Druk katalogu dofinansowała Gmina Rzekuń.
Galeria Ostrołęka, godz. 19, wstęp wolny

DLA RODZINYGODZINY



wie scenariusza Izabeli Król. W programie rozmowy 
o tradycji Świąt Bożego Narodzenia, kolędy i pasto-
rałki. Reż.: W.Kraszewski. Scenogr.: M.Suski.
Klub Oczko, godz. 18, wstęp wolny

20 XII (piątek)

WIECZÓR KOLĘDOWY
koncert

Wokaliści Studia Piosenki prowadzonego przez 
Tadeusza Kowalewskiego zapraszają na koncert 
kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych.
Klub Oczko, godz. 18, wstęp wolny

21 XII (sobota) 

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
Prezydent Miasta Ostrołęki i Rada Miasta zapraszają 
wszystkich ostrołęczan na spotkanie przedświątecz-
ne w okolice sceny przy Kupcu. O godz. 13 życzenia 
świąteczne mieszkańcom Ostrołęki złoży Prezydent 
Janusz Kotowski. W godz. 10-16 będzie można oglą-
dać żywą szopkę ze zwierzętami (lamy, alpaka, mini 
kozy alpejskie, koziołki); szopka będzie również 
czynna 22 XII (niedziela) w godz. 11-16.
scena przy Kupcu

22 XII (niedziela) 

PRZEDSTAWIENIE ŚWIĄTECZNE
autokar teatralny

Sztuka Raya Cooneya w reżyserii Krystyny Jandy w 
Och Teatrze. W spektaklu występują m.in.: Marcin 
Perchuć, Cezary Żak, Katarzyna Żak, Piotr 
Machalica, Bożena Stachura, Aneta Todorczuk - 
Perchuć. Premiera spektaklu 14 grudnia br.
Rezerwacja pod nr tel. 29 7664591. Koszt wyjazdu 
97 zł. Wyjazd o godz. 14 z parkingu OCK

17 XII (wtorek)

WIĘCEJ ŚWIATŁA...
... anielska gala

Wszystkich uczestników konkursu, a także widzów 
zapraszamy na galę wręczenia nagród III edycji 
konkursu artystycznego „Gwiazdkowy Anioł” pod 
patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Podczas 
uroczystości kolędować będzie młodzież ze Studia 
Piosenki Klubu Oczko OCK oraz Adam Wołosz 
i Wojtek Dudkowski.
Klub Oczko, ul. Sikorskiego 6 godz.12, wstęp wolny

18 XII (środa)

WSPANIAŁA RODZINKA
spotkania z muzyką

Zapraszamy na spotkanie ze wspaniałą saksofonową 
rodzinką, która wyjawi nam swoje sekrety, zabierze 
w podróż do odległych krain i przeniesie w świat 
muzycznej magii. Wystąpi Morfeus Saxophone 
Quartet a u słyszymy m.in. Johanna Sebastiana 
Bacha Arię z III Suity orkiestrowej D-dur BWV 
1068, Błękitną rapsodię George’a Gershwina, 
Różową Panterę Henry Maciniego.
sala widowiskowa OCK, godz. 13.15, bilet 5 zł

18 XII (środa)

SPOTKANIE KOLĘDOWE
koncert

Ostrołęcki Chór Kameralny pod kierunkiem Bożeny 
Harasimowicz-Pęzy zaprasza na koncert kolęd, pas-
torałek i piosenek świątecznych
Klub Oczko, godz. 19, wstęp wolny

19 XII (czwartek)

JEST TAKI DZIEŃ...
koncert

Zapraszamy na artystyczny wieczór przedświątecz-
ny w wykonaniu grupy teatralnej słuchaczy Ostro-
łęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na podsta
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KRAINA LODU  3D

6 XII godz. 14 , 16, 18   * - Mikołajki

8 XII godz. 14.30 , 16.30, 18.30*
10 XII godz.16.30 ,18.30   11-12 XII godz.16 ,18* *
13 i 17-19XII godz. 16.30    15 XII godz. 14 , 16 *

Prod. USA 2013, animacja, familijny, przygodowy, 
108 min. Reżyseria: Chris Buck 
Anna wyrusza na wyprawę, by odnaleźć swoją 
siostrę Elsę, której magiczna moc uwięziła królestwo 
Arendelle w okowach wiecznej zimy. W poszukiwa-
niach towarzyszy jej Kristoff i jego lojalny renifer 
Sven. Podczas misji zmierzą się wieloma przeciw-
nościami.

WYŚCIG
6, 11-12 XII godz.20.15   8, 10 XII godz.20.30
Prod. USA 2013, biograficzny, sportowy, dramat,123 
min. Reżyseria: Ron Howard. Obsada: Chris 
Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde
Przystojny playboy James Hunt i błyskotliwy Niki 
Lauda to dwaj najwięksi rywale. W życiu osobistym 
i na torze spychają się poza granice wytrzymałości 
fizycznej i psychicznej. Silniejsza od strachu jest 
tylko żądza wygranej.

Z MIŁOŚCI DO...
1, 3-5 XII godz.16

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. Kiedy u Marion 
zostaje zdiagnozowany rak, Arthur musi zaangażo-
wać się w pasję żony. 

IGRZYSKA ŚMIERCI:
W PIERŚCIENIU OGNIA* 3D

1, 3-5 XII godz.18 i 20.40
Prod. USA 2013, akcja, dramat, science-fiction, 137 
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.  
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  LAST VEGAS
13 i 17-19 XII godz. 18.30    15 XII godz.18

Prod. USA 2013, komedia,105 min  
Reżyseria: Jon Turteltaub. Obsada: Robert De Niro, 
Michael Douglas, Morgan Freeman, Mary 
Steenburgen, Kevin Kline.
Historia czwórki 60-letnich przyjaciół, którzy 
wybierają się do Las Vegas na wieczór kawalerski 
jednego z nich, Billy'ego. Podczas imprezy dochodzi 
do konfliktu.

WENUS W FUTRZE
13, 17-19 XII godz.20.30   14-15 XII godz.20.15

Prod. Francja 2013, dramat 87 min.
Reżyseria: Roman Polański. Obsada:Emmanuelle 
Seigner, Mathieu Amalric 
Po wyczerpujących przesłuchaniach aktorek do 
głównej roli w swojej nowej sztuce, reżyser Thomas 
narzeka na znikomy talent kandydatek.
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RATUJMY MIKOŁAJA
20 XII godz.16     21-22 XII godz. 14 i 16

Prod. Wielka Brytania 2013, animacja, familijny, 
komedia. Reżyseria: Leon Joosen
Mały elf jest jedyną szansą na uratowanie Świętego 
Mikołaja. Musi przenieść się w czasie by zapobiec 
inwazji na Biegun Północny.

GRA ENDERA
20-22 XII godz. 18

Prod. USA 2013, science-fiction, akcja, przygodo-
wy,114 min. Reżyseria: Gavin Hood. Obsada: Asa 
Butterfield, Harrison Ford, Hailee Steinfeld, Petra 
Arkanian, Viola Davis 
Głównym bohaterem jest Andrew 'Ender' Wiggin, 
chłopiec, u którego odkryto niezwykłe zdolności 
wojskowe i który w związku z tym stanowi jedyną 
nadzieję dla ludzkości.

CHCE SIĘ ŻYĆ
20-22 XII godz. 20.15

Prod. Polska 2013, dramat,107 min. Reżyseria:  
Maciej Pieprzyca. Obsada: Dawid Ogrodnik, Helena 
Sujecka, Katarzyna Zawadzka, Dorota Kolak 
Oparta na prawdziwych wydarzeniach, wzruszająca 
historia Mateusza, który wbrew poważnej chorobie 
podejmuje poruszającą walkę o godność i szczęście.

7



H O B B I T
PUSTKOWIE SMAUGA*

26-29 XII godz. 13.30 , 16.30 , 20  2D 3D 3D

USA 2013, fantasy, przygodowy. Reżyseria: Peter 
Jackson. Obasada: Martin Freeman, Ian McKellen, 
Richard Armitage, Graham McTavish, James Nesbitt 
Druga część opowieści o niebezpiecznej wyprawie 
podjętej przez krasnoludy, które wyruszają wykraść 
strzeżone przez smoka złoto.   Film będzie grany do 7 I
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Klub Kina Niezależnegokkn_

2 XII godz. 19, wstęp wolny

ODWAŻNI
Prod. USA 2011, dramat, 101 min.
Reż. Alex Kendrick. 
Wyst.: Ben Davies, Alex Kendrick, Ken Bevel.
Jako oficerowie policji, Adam, Nathan i ich partne-
rzy chętnie zmagają się z wszystkim najgorszym, co 
oferuje świat, jednak pod koniec każdego dnia sta-
wiają czoła wyzwaniu, do którego tak naprawdę, 
żaden z nich nie był przygotowany - ojcostwu. 
W pracy dają z siebie wszystko, lecz szybko odkry-
wają, że tymczasem ich dzieci zaczynają się od nich 
coraz bardziej oddalać. Kiedy tragedia uderza 
blisko domu, cała czwórka pragnie odzyskać wiarę 
i nadzieję, i odnaleźć się w rolach mężów i ojców. 
Czy znajdą sposób, by ochronić najbliższych ich 
sercu? 

00
20   MIŁOŚĆ PO   
 FRANCUSKU
               Prod. Francja 2013, komedia, 92 min.

               Reżyseria: David Moreau. 

               Obsada: Virginie Efira, Pierre Niney, Gilles Cohen. 
Alice Lantins ma 38 lat. Jest piękna, ambitna i całkowicie 
oddana swej pracy - do tego stopnia, że życie prywatne dla 
niej nie istnieje. Ma w ręku wszystkie atuty, by zostać nową 
redaktor naczelną magazynu „Rebelle”. No, prawie szystkie…

4521    MILLEROWIE
               USA 2013, komedia, 110 min.

              Reżyseria: Rawson Marshall Thurber. Obsada:

              Jennifer Aniston, Emma Roberts, Ed Helms  
David Burke jest pomniejszym dealerem marihuany, który 
sprzedaje swój towar między innymi kucharzom i paniom 
domu, ale nigdy dzieciom - nie pozwala mu na to sumienie. 
Co w jego życiu może więc pójść nie tak?

4023    szampan i życzenia

30 0022  - 1  zabawa z DJ Adeem
 prowadzenie - Piotr 'Mocart' Mocarski

0024   życzenia Noworoczne 
 Prezydenta Ostrołęki, 
 Janusza Kotowskiego

 i pokaz sztucznych ogni 

31 XII  

na placu Bema

kiw nie



bilet na jeden film - 11 zł; karnet na miesiąc (4 filmy) - 30 zł

Działalność DKF REJS 
współfinansowana jest ze środków 
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

 9 XII godz. 18
    ŻYWIE BIEŁARUŚ! (Viva Belarus!) 

Prod. Polska 2012, dramat, 101 min.
Reżyseria: Krzysztof Łukaszewicz. Obsada: Dźmitry "Vinsent" 
Papko, Karolina Gruszka, Aliaksandr Malčanau.
Bohaterem historii jest muzyk rockowy Miron. Otwarcie 
kontestując system prześladujący jego rodaków, zwłaszcza 
tych, którzy mają odwagę mówić po białorusku, artysta naraża 
swój zespół na wpisanie na czarną listę. Krytykę władzy 
przypłaca przymusowym wcieleniem do wojska i ostrymi 
represjami ze strony dowódców... 

9 XII godz. 20

  PAPUSZA
Prod. Polska 2013, dramat, 131 min.
Reżyseria: Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze
Obsada: Jowita Budnik, Zbigniew Waleryś, Antoni Pawlicki.
“Papusza” to oparta na faktach dramatyczna historia 
Bronisławy Wajs, pierwszej romskiej poetki, która spisała 
swoje wiersze. „Gila” Papuszy (tak poetka nazywała swoje 
wiersze) trwale wzbogaciły polską kulturę o wgląd w cygańską 
duszę.

16 XII godz. 18

  WYPEŁNIĆ PUSTKĘ (Lemale et ha'halal) 
Prod. Izrael 2012, dramat, 87 min.
Reżyseria: Yigal Bursztyn, Rama Burshtein
Obsada: Hadas Yaron, Yiftach Klein, Renana Raz.
Film zabiera widza w najintymniejszą przestrzeń chasydzkiej 
rodziny, widzianą okiem kobiety. Reżyser, Rama Burshtein, to 
pierwsza kobieta pochodząca z tego niezwykle konserwatyw-
nego środowiska – zabraniającego członkom społeczności 
oglądania świeckich filmów i telewizji – która zrealizowała 
pełnometrażowy film dla szerokiej publiczności.

16 XII godz. 20

 DZIEWCZYNKA W TRAMPKACH (Wadjda)
Prod. Niemcy/Arabia Saudyjska, dramat, 98 min. 
Reżyseria: Haifaa Al-Mansour. 
Obsada: Waad Mohammed, Reem Abdullah
To niezwykła, poruszająca, ale i zabawna historia 10-letniej 
Wadjdy, która w kraju męskiej dominacji, postanawia walczyć 
o swoje marzenia. 
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Minęły już dwa miesiące działalności Ostrołęckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seniorzy tłumnie i chętnie 
uczestniczą we wszelkiego rodzaju zajęciach i wykładach. Są 
także częstszymi widzami na naszych imprezach. Ich 
aktywność przejawia się również w działalności artystycznej.  
W Klubie Oczko, podczas zaduszkowego wieczoru 
poetyckiego grupa słuchaczy o nazwie „Almanach” dała 
próbkę swych aktorskich możliwości, recytując wiersze 
kurpiowskich poetów. 

11 XI ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI koncert
Prezydent Miasta Ostrołęki i Ostrołęckie Centrum Kultury 
zaprosili na koncert z okazji Święta Niepodległości. 
Usłyszeliśmy w nim pieśni patriotyczne Fryderyka Chopina 
oraz szlagiery okresu międzywojennego w wykonaniu Moniki 
Gruszczyńskiej - sopran i Witolda Matulki - tenor. 

15, 16 XI odbyła się 29. OSPA pod patronatem Prezydenta 
Miasta Ostrołęki. Dopisali wykonawcy konkursowi zarówno 
ilością jak i poziomem wykonawczym. Jury: Elżbieta 
Jodłowska, Teresa Drozdra, Krzysztof Jaślar, Władysław 
Sikora przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Grand Prix  OSPA 2013 - Kabaret Róbmy Swoje 

                I Nagroda               II Nagroda
       Łukasz Majewski               Maria Magdalena Kośnik

             III Nagroda          Wyróżnienie 
   Sławomir Kaczmarczyk        Monika Nowogrodzka

             Wyróżnienie                 Nagroda Publiczności (1)
         Ryszard Krauze     Jarek Sobański 

   i Tomasz Łupak

Nagrodę Tygodnika 
Ostrołęckiego 
za “najlepszy tekst” 
otrzymał 

Łukasz Majewski 

Nagrodę 
Publiczności (2) 
oraz 
Nagrodę 
fotoreporterów
Firmy Kontrast
otrzymał 

Karol Wolski

kurier kulturalny
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Koncerty konkursowe prowadził Kabaret Noł Nejm, zaś koncert 
laureatów Kabaret Nowaki. Była to dziesiąta OSPA, reżyse-
rowana przez Krzysztofa Jaślara. Po raz dziesiąty był także 
jurorem. Osłodzono mu ten jubileusz kurpiowskim miodem. 
Podczas Wieczoru Gwiazd wystąpił fantastyczny Kabaret K2, 
niesamowici, kabaretyzujący muzycy z Grupy MoCarta oraz 
zielonogórscy artyści kabaretowi w spektaklu “Law, law, law”. 

    SPONSOR GŁÓWNY            FUNDATOR GRAND PRIX

22 XI po raz drugi aktorzy OSA zagrali spektakl w reżyserii 
Wojtka Kraszewskiego pt. “Spojrzyj w lustro... Fredro”

23 XI w Nastrojach wystąpił Janusz Yanina Iwański 
z muzykami, z koncertem THE BEATLES ACOUSTIC PLUS. 

www.ock-ostroleka.pl

Sponsorzy i fundatorzy nagród



wkrótce

18 I 2014 godz. 17
spektakl "Sedno nie jest jedno"
sprzedaż biletów od 15 XII, od godz.15

12 I 2014 godz. 12
„Bałwankowa kraina” 
spektakl Teatru Piccolo z Łodzi
sprzedaż biletów od 17 XII od godz. 15

6 I 2014
Orszak Trzech Króli w Ostrołęce

Wydawca: OSTROŁĘCKIE CENTRUM KULTURY  tel./fax 29 7664589, tel./fax 29 7664591 
Dyrekcja, Dział Marketingu i Promocji, Dział Obsługi, Księgowość - ul. Inwalidów Wojennych 23, ock@ock-ostroleka.pl
Galeria OSTROŁĘKA - Plac Gen. J.Bema 14, tel. 29 7643954, fax 29 7644864; galeriaostroleka@ock-ostroleka.pl
Klub OCZKO - ul. Gen.W.Sikorskiego 6, tel./fax 29 7642171; oczko@ock-ostroleka.pl
Kino JANTAR - ul. Inwalidów Wojennych 23, tel. 29 7642163, fax 29 7644302; kinojantar@ock-ostroleka.pl
KULTOWNIA - ul. I AWP 40, tel. 29 6438734; kultownia@ock-ostroleka.pl 
Redakcja: K. Mostył, B. Pilchowska. Druk: Drukarnia Waldemara GnatowskiegoOstrołęckie Centrum Kultury
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od 26 XII

HOBBIT: Pustkowie Smauga


