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www.ock-ostroleka.pl

promocja kalendarza i koncert 20 XII, godz. 15.30, sala widowiskowa OCK

Mam na imię Dobrusia, a tak naprawdę to Dobrawa.
Urodziłam się 29 lipca 2014 r. w ostrołęckim Szpitalu 
Specjalistycznym z dość dużym hukiem! Jak już 
opadł kurz to rozpoczęła się moja wędrówka.
 I tak od połowy sierpnia wędrowaliśmy po kraju 
w poszukiwaniu specjalisty, który potrafi postawić mnie 
na moje, aktualnie, końsko-szpotawe stópki i naprawi 
moje kolanka, które się wygięły w drugą stronę 
prawdopodobnie z powodu bardzo rzadkiej choroby 
- artrogypozy. I tak przez Poznań i poliklinikę prof. 
Marka Napiątka dotarliśmy do Szpitala im. A. Grucy 
w Otwocku do prof. Jarosława Czubaka i dr Marcina 
Tyrakowskiego. (...) Ogólnie lubię podróżować, dlatego 
zabieram moich rodziców na wycieczki, tak często jak 
się da. Zawsze do Otwocka! Profesor J. Czubak ogólnie 
nie traci czasu i wysłał mnie na stół operacyjny w 8. i 13. 
tygodniu życia. Była to przygoda pod tytułem 
"pierwotna rekonstrukcja uszkodzeń kończyny dolnej. 
Plastyka aparatu wyprostnego" i tzw. zabieg Ponsatiego 
na stopach. Dało to efekty, bo kolanka są zgięte w 90 
stopniach, a stopy wyprostowane w 70 stopniach! 

Koncert  -Gwiazdka dla Dobrusi

To ogromny sukces przy mojej sztywnej odmianie końsko-szpotawości. Aktualnie czekamy końca roku, ponieważ 
jestem umówiona na konsultacje w Ortopedycznej Klinice Dziecięcej w Aschau, w Niemczech. Spędzimy tam 
5 dni, podczas których będę diagnozowana. Może dowiemy się czegoś więcej o moim zdrowiu... Reszta przed 
nami... Bądźcie z nami.

Tyle od Dobrusi...  
Wiemy wystarczająco dużo, by móc zacząć działać i pomóc rodzicom, Marcie i Michałowi Napiórkowskim, 
w ich walce o zdrowie Córeczki. Potrzebne będą pieniążki na dalsze leczenie i rehabilitację Dobrusi. 
Marta Cichowska Napiórkowska jest naszą koleżanką z Ostrołęckiego Centrum Kultury. Pracuje w Klubie Oczko, 
a jej mąż pełni służbę strażaka - zawsze gotowy nieść pomoc ludziom i ich dobytkowi. 
Koncert dedykowany Dobrusi (więcej str. 5) poprzedzi wystawa połączona z promocją specjalnego kalendarza. 

„Czasem nasze życie wpada na wyboiste tory... Trzeba dużo siły, aby się na nich utrzymać. Ale czemu nie zrobić 
więcej?! Zapragnęliśmy zrobić coś dla bezpieczeństwa dzieci. Wspólnie z fundacją „Projekt życie” powstałą 
przy Radiu Nadzieja przygotowaliśmy i wydaliśmy kalendarz zawierający ostrzeżenia dotyczące zagrożeń 
czyhających na małe i te troszkę większe, dzieci w codziennym życiu. 

Przy bezinteresownej pomocy pani fotograf - Marty 
Góralskiej-Wołosz oraz gromadki fantastycznych dzieci, 
stworzyliśmt projekt pod nazwą „Duże niebezpie-
czeństwa małych dzieci”.
Pomysłodawcom zależy, by kalendarz trafił do dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz do ich 
najbliższego otoczenia – przedszkola, szkoły, świetlicy. 
Jest to dobry wstęp do przeprowadzenia 12. spotkań 
na temat zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci. 

Środki zebrane ze sprzedaży kalendarza w całości 
zostaną przekazane na leczenie Dobrusi. 
Adres i nr konta fundacji:
Fundacja PROJEKT ŻYCIE
ul. Sadowa 1/12, 18-400 Łomża
25 8762 0009 0008 8327 2000 0010 
w tytule przelewu napisz DOBRUSIA

kup kalendarz 

Koncert Gwiazdka dla Dobrusi -

Przekaż 1% podatku - KRS 0000309499 Dobrawa Napiórkowska



„Bywalec” trafia do Państwa w czasie , 
gdy trwają już przedświąteczne przygotowania. 

Coraz częściej myślimy o nadchodzącym 
Bożym Narodzeniu, choince i prezentach. 

Wpisując się w ten klimat Ostrołęckie Centrum 
Kultury także chciałoby coś Państwu podarować.

Pierwszy prezent,  to nowa jakość w systemie 
sprzedaży naszej oferty filmowej i koncertowej. 

Od 1 grudnia na stronie internetowej OCK pojawi 
się możliwość kupowania biletów 

w systemie on-line. Mamy nadzieję, że ta 
aplikacja zyska uznanie widzów i ułatwi Państwu 

korzystanie z naszego programu kulturalnego.
Drugi upominek kierujemy do ostrołęckiej 

młodzieży. Po ogromnym sukcesie 
frekwencyjnym akcji „Godziny dla rodziny” 

i „Nastroje we dwoje”, już w styczniu rusza cykl 
koncertów pod nazwą „Strefa muzy”. 

Doboru wykonawców będziemy dokonywać 
wspólnie z Wami, po to, by raz w miesiącu hala 

im A. Gołasia rozbrzmiewała muzyką 
przez Was słuchaną i lubianą. 

Wszystkie akcje będą odbywały się 
pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki, 

a dofinansuje je ostrołęcki samorząd, 
dzięki czemu bilety będą w przystępnej cenie.

Mamy nadzieję, że nasze propozycje przypadną 
Państwu do gustu. Bardzo na to liczymy.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 

życzę Państwu wszelkiego dobra.

                                        Bogdan Piątkowski
                                             DYREKTOR
                                 Ostrołęckiego Centrum Kultury

5 XII (piątek)  

BOY-SŁÓWKA - Mikołajki z pieprzykiem
 wieczór poetycki

Słuchaczki Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku pod kierunkiem Wojciecha Kraszewskiego 
zapraszają na wieczór z Boyem. Wystąpią: Teresa 
Starczewska, Grażyna Grzyb, Mariola Grabowska, 
Anna Suchcicka, Maria Dłuska, Ela Napiórkowska, 
Krystyna Fornalik.  
Klub Oczko, godz. 18,  wstęp wolny

6, 7 XII (sobota, niedziela)

 16. FILMOWE ZWIERCIADŁA
Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich

Filmy zakwalifikowane do Przeglądu oceniać będzie 
jury :  Nata l ia  Soł tys ik  
(reżyser teatralny), Wojciech 
Solarz (aktor) ,  Hubert  
Gotowski (reżyser). 
Czeka nas wiele godzin 
ciekawych filmów krótkich, 
animowanych, dokumen-
talnych czy fabularnych - 
5 bloków filmowych w godz. 
11.40 - 20.30. 

Kino Jantar, otwarcie godz. 11.30, wstęp wolny
niedziela, godz. 12.45 - ogłoszenie wyników

11 XII (czwartek)

 PLENER MALARSKO-LITERACKI  
wystawa poplenerowa

Zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa uczest-
ników VIII Kurpiowskiego Pleneru Malarsko-Lite-
rackiego. Obrazy 18 autorów powstały na plenerze 
w Łęgu Starościńskim w lipcu br. Podczas wernisażu 
wysłuchamy także ekfrazy ostrołęckich literatów - 
uczestników pleneru.
Galeria Ostrołęka, godz. 19, wstęp wolny

12 XII (piątek)

33. ROCZNICA STANU WOJENNEGO
recital Huberta Bojarskiego

Twórca utworów z gatunku poezji śpiewanej i pio-
senki literackiej poświęconych głównie wydarze-
niom historycznym. Zdobywca pierwszej nagrody 
i Grand Prix na tegorocznym „Turnieju Bardów”. 
Usłyszymy piosenki Jacka Kaczmarskiego i własne. 
Klub Oczko, godz. 17, wstęp wolny

3



14 XII (niedziela)

GARGAMEL I SMERFY
spektakl teatralny

W Godzinach dla Rodziny Teatr Studio Mobile 
z Krakowa opowie dzieciom historię przygód 
niebieskich skrzatów: Zgrywusa, Ciamajdy, Waż-
niaka, Smerfetki, Papy Smerfa i ich odwiecznego 
prześladowcy - Gargamela.
cena biletu: 5 zł dziecko, 10 zł dorosły
sala widowiskowa OCK, godz. 12

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

14 XII (niedziela)

WOJNA I POKÓJ
autokar teatralny

Zapraszamy do Teatru Powszechnego na spektakl wg 
Lwa Tołstoja. Reżyseria: Marcin Liber. 
Dla twórców spektaklu powieść stałą się punktem 
wyjścia do opowieści o okrucieństwie wojny i rosyj-
skich tęsknotach imperialnych, a jednocześnie mate-
riałem do patrzenia na nasze polskie wyobrażenia o 
potężnym sąsiedzie ze Wschodu. Będzie to próba 
opowiedzenia w kostiumie historycznym o konflik-
tach trawiących nas współcześnie i o powrocie tego 
brzydkiego słowa na „w”, jak eufemistycznie piszą 
niektóre media, na europejskie salony. 
Występują m.in.: Paulina Chruściel, Mariusz Benoit, 
Anna Moskal, Piotr Ligienza, Andrzej Mastalerz, 
Katarzyna M. Zielińska. 
Wyjazd 14 grudnia 2014 (niedziela) o godz. 14.00 
z parkingu przy OCK, ul. Inwalidów Wojennych 23. 
Rezerwacja biletów - tel. 29 7664591
Sponsorzy Autokaru Teatralnego:

4

13 XII (sobota)

HANNA BANASZAK
koncert

(...) wprost z zakamarków wnętrza wyznaję, iż jestem 
osobą skłonną do nadmiernej powagi. Codziennie się 
zastanawiam nad istotą życia, jakby to miało dla 
niego jakieś znaczenie. Poza tym uparcie szukam 

prawdy. Jestem typem samotnika, ale też nie 
wyobrażam sobie żyć bez innych. Samotność jest mi 
potrzebna do skupienia, tworzenia i odpoczynku od 
hałasu świata. Jednak prędzej, czy później gna mnie 
do ludzi. Mam szczęście, że oni wciąż przy mnie 
trwają. (...) Staram się rozróżniać dobro od zła 
i próbuję być coraz lepszym człowiekiem... ze 
skutkiem wciąż jednak marnym, a kiedyś podobno 
nawet śmiertelnym. www.hannabanaszak.pl
Pozdrawiam moją wspaniałą Publiczność i do zoba-
czenia na koncertach - Hanna Banaszak.
W Ostrołęce artystce towarzyszy zespół:
Jacek Szwaj (fortepian), Zbigniew Wrombel 
(kontrabas), Krzysztof Przybyłowicz (perkusja), 
Andrzej Mazurek (instrumenty perkusyjne).
sala widowiskowa OCK, godz. 17, bilet 25 zł

Akcja finansowana z Budżetu Miasta 
i pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki www.to.com.pl
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17 XII (środa)

O CUDOWNYCH DZIECIACH
spotkania z muzyką

Z pewnością takimi muzycznymi geniuszami byli 
W.A.Mozart (1756-1791), F. Chopin (1810-1849), 
F. Mendelssohn (1809-1847) i H. Wieniawski (1835-
1880). Opowieściom o małych muzykach, ich zaba-
wach, pierwszych sukcesach i zdobywaniu muzycz-
nego świata, towarzyszyć będą zarówno utwory 
dziecięce, jak i napisane w dojrzałym wieku 
mistrzowskie kompozycje tej wielkiej czwórki. 
Piosenki i pieśni, utwory fortepianowe i skrzypcowe 
stworzą bogaty program, którym chcemy przypo-
mnieć, że wielcy też kiedyś byli mali. Wykonawcy: 
Agata Marcewicz-Szymańska (sopran)/Katarzyna 
Pawłowska (mezzosopran), Joanna Okoń/Patrycja 
Szymańska (skrzypce), Robert Skiera/Piotr 
Szymanowicz (fortepian).
sala widowiskowa OCK, godz. 13.15, bilet 5 zł

19 XII (piątek)

KOLĘDUJMY PÓKI CZAS
Koncert kolęd w wykonaniu wokalistek Studia 
Piosenki pod kierunkiem Tadeusza Kowalewskiego
Klub Oczko, godz. 18, wstęp wolny

20 XII (sobota)

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
Wigilia miejska

Prezydent Miasta Ostrołęki i Rada Miasta zapraszają 
wszystkich ostrołęczan. O godz. 13 życzenia świą-
teczne mieszkańcom Ostrołęki złoży Prezydent 
Janusz Kotowski. W godz. 10-16 będzie można oglą-
dać żywą szopkę ze zwierzętami (lamy, alpaka, mini 
kozy alpejskie, koziołki), wystąpią m.in. wokalistki 
Studia Piosenki z Klubu Oczko OCK; szopka będzie 
również czynna 21 XII (niedziela) w godz. 11-16.
scena przy Kupcu

20 XII (sobota)

GWIAZDKA DLA DOBRUSI
koncert charytatywny i promocja kalendarza

Koncert ma cel - zebranie pieniędzy na leczenie 
i rehabilitację Dobrusi Napiórkowskiej - córeczki 
naszej koleżanki z OCK. Liczymy na hojność 
naszych widzów. Wystąpią: Zespół Tańca Ludowego 
„Ostrołęka” z solistkami: Kaliną Luchcińską, 
Amelią i Aleksandrą Szkopińską, Magdaleną Kubeł, 
Izabelą Kiernozek oraz wokalistki Studia Piosenki: 
Agata Mieszała, Justyna Mrozek, Aneta Królicka, 
Monika Batogowska, Agnieszka Wesołowska, 
Klaudia Miłoszewska, Aleksandra Rutka, Justyna 
Walczuk, Katarzyna Nurczyk, Agata Miłoszewska, 
Aleksandra Mieszała.

Koncert poprzedzi wernisaż wystawy fotografii 
Marty Góralskiej-Wołosz promujący kalendarz 
„Duże niebezpieczeństwa małych dzieci” wydany 
wspólnie z fundacją „Projekt życie” powstałą przy 
Radiu Nadzieja. Środki zebrane ze sprzedaży 
kalendarza (20 zł za egz.) w całości zostaną 
przekazane na leczenie Dobrusi.
sala widowiskowa OCK, godz. 15.30

21 XII (niedziela)

WŚRÓD NOCNEJ CISZY
koncert

Ostrołęcki Chór Kameralny pod kierunkiem Bożeny 
Harasimowicz Pęzy zaprasza na przedświąteczny 
koncert kolęd.
Klub Oczko, godz. 16, wstęp wolny

Zapowiedzi
Do 12 XII czekamy na zgłoszenia prac na Ostrołęcki 
Przegląd Twórczości Plastycznej. 
Szczegóły na naszej stronie www.ock-ostroleka.pl 



GDZIE JEST MIKOŁAJ
2-4 XII godz. 16 

Prod. Holandia, Szwecja 2013, familijny/przygod, 
81 min. Reżyseria: Lourens Blok. Obsada: Dennis 
Reinsma, Derek De Lint, Jelka van Houten. 
Max jest przekonany, że tegoroczne Święta będą 
wyjątkowo nudne. Wszystko się jednak zmienia, gdy 
pewien łoś rozbija się o dach jego domu.

IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSOGŁOS cz. I 
2-4 XII godz. 17.45 

Prod.  USA 2014, akcja, dramat, przygod., 130 min. 
Reżyseria: Francis Lawrence. 
Obsada: Liam Hemsworth, Josh Hutcherson...
Katniss z matką i siostrą mieszka w legendarnym, 
podziemnym dystrykcie trzynastym, który, wbrew 
kłamliwej propagandzie, przetrwał zemstę Kapitolu. 
Z nowymi przywódcami na czele, rebelianci 
przygotowują się do rozprawy z dyktatorską władzą. 

GŁUPI I GŁUPSZY BARDZIEJ
2-4 XII godz. 20 

Prod. USA 2014, komedia, 120 min. 
Reżyseria: Bobby Farrelly, Peter Farrelly. 

6

 Obsada:  Jim Carrey, Jeff Daniels, Laurie Holden. 
Harry i Lloyd ponownie wyruszają w podróż. Tym 
razem ich celem jest odnalezienie nieślubnej córki 
Harry'ego, od której mogliby pozyskać dla niego 
nerkę do przeszczepu.

UWOLNIĆ MIKOŁAJA! *
5, 10-12, 16-18 XII godz. 16      9 XII godz. 17

7 XII godz. 14.30 i 16.30     14 XII godz. 14 i 16    
Prod. Wlk. Brytania/USA 2014, komedia, familijny. 
102 min. Reżyseria: Christopher Smith 
Obsada: Jim Broadbent, Warwick Davis, Nonso 
Anozie, Stephen Graham
Ojciec z synem znajdują w swoim garażu śpiącego 
Świętego Mikołaja, który rozbił swoje sanie i jest 
ścigany przez policję. Postanawiają uratować 
święta, jednak nie będzie to takie proste.

ZA JAKIE GRZECHY, DOBRY BOŻE?
5, 10, 11 XII godz. 18      7 XII godz. 18.30 

9 XII godz. 19 
Prod. Francja 2014, komedia, 97 min. Reżyseria: 
Philippe de Chauveron. Obsada: Christian Clavier, 
Chantal Lauby, Ary Abittan, Frederic Chau.  
Cztery piękne córki na wydaniu i jedno marzenie ich 
poukładanych, konserwatywnych rodziców – żeby 
dobrze wyszły za mąż. Ale co zrobić, gdy czterech 
zakochanych mężczyzn to Żyd, Arab, Chińczyk 
i wesoły chłopak z serca Czarnej Afryki? 

seanse mikołajkowe z niespodzianką 7 XII o 14.30 i 16.30
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Na sam dźwięk nazwiska John Wick rosyjscy mafiozi 
żałują, że nie byli rano u spowiedzi, aby pojednać się 
z Najwyższym. Emerytowany zabójca zyskał w 
półświatku przydomek Baba Jaga po tym, jak w 
pojedynkę odesłał do krainy wiecznych łowów 

wszystkich konkurentów gangstera Viggo Tarasova. 
Teraz  trzęsący Nowym Jorkiem boss sam trzęsie się 
ze strachu. Jego lekkomyślny syn ukradł bowiem 
samochód Wicka (przepięknego Mustanga 69'), 
zabijając przy okazji suczkę będącą prezentem od 
zmarłej żony... 

PIORUN I MAGICZNY DOM
19 XII godz. 16       21 i 23 XII godz. 15 i 16.40

   

Prod. Belgia 2013, animacja/familijny, 85 min.
Reżyseria: Jeremy Degruson, Ben Stassen.
Młody kot szukając schronienia przed burzą trafia 
do domu, którego właścicielem jest stary magik.

WOLNY STRZELEC
19, 20 XII godz. 18     21, 23 XII godz. 18.30

USA 2014, kryminał, dramat, 117 min.
Reżyseria: Dan Gilroy. Obsada: Jake Gyllenhaal, Bill 
Paxton, Rene Russo.
Mieszkający w południowym Los Angeles Lou Bloom 
desperacko poszukuje pracy. Chcąc zarobić na życie, 
filmuje nocne wypadki i zbrodnie, po czym sprzedaje 
materiały lokalnej telewizji. 

OBYWATEL
5, 10, 11 XII godz. 20     7 XII godz. 20.30

 9 XII godz. 21 
Prod. Polska 2014, komediodramat, 108 min
Reżyseria: Jerzy Stuhr. Obsada: Jerzy Stuhr, Maciej 
Stuhr, Gosia Dobrowolska, Sonia Bohosiewicz.  
Obywatel Jan Bratek gdziekolwiek się nie pojawi, 
ściąga na siebie lawinę niespodziewanych zdarzeń. 
Bratek bierze udział w najważniejszych wydarze-
niach swojej epoki. Ma wielkie szczęście, a może ra-
czej pecha, że zawsze znajduje się w miejscach, gdzie 
historia akurat zmienia swój bieg. Los miota nim 
zarówno w czasach komuny, jak i w nowoczesnej, 
demokratycznej Polsce...

KAROLINA
12, 14, 16-18 XII godz. 18

Prod. Polska 2014,  obyczajowy/biograf., 102 min.
Reżyseria: Dariusz Regucki. Obsada: Marlena 
Burian, Barbara Duda, Karol Olszewski. 
Kaśka i Magda kończą liceum filmowe. Pomiędzy 
zabawą i korzystaniem z życia muszą jeszcze znaleźć 
czas na przygotowanie do czekającego je egzaminu 
końcowego. Mają za zadanie przygotować etiudę 
filmową. Trafia się im historia jakiejś wiejskiej 
dziewczyny sprzed 100 lat, która w bezsensowny 
sposób dała się zabić! 

JOHN WICK
12, 14, 16-18 XII godz. 20    13 XII godz. 20.15

Prod. USA 2014, akcja, thriller, 110 min.
Reżyseria: Chad Stahelski, David Leitch. Obsada: 
Keanu Reeves, Adrianne Palicki, Willem Dafoe.



KLĄTWA JESSABELLE
19, 20 XII godz. 20.15       21, 23 XII godz. 21

Prod. USA 2014, horror, thriller, 90 min.
Reżyseria: Kevin Greutert. Obsada: Sarah Snook, 
Mark Webber, Joelle Carter
Młoda kobieta po wypadku, postanawia odpocząć 
w domu ojca. Wkrótce okazuje się, że dziewczyna 
nawiązuje kontakt z dawno zmarłą matką.

HOBBIT: BITWA PIĘCIU ARMII

26-28, 30 XII godz. 14 (3D dubbing) 
17.15 (2D, dub.), 20.30 (3D napisy) grany do 15 I

Prod. USA 2014, przygodowy, fantasy, 185 min.
Reżyseria: Peter Jackson. Obsada: Martin Freeman, 
Ian McKellen, Richard Armitage, Ken Stott, James 
Nesbitt, Graham McTavish. 
Trzecia część opowieści o niebezpiecznej wyprawie 
podjętej przez krasnoludy, które wyruszają wykraść 
strzeżone przez smoka złoto. Nadszedł czas, aby 

 

R
ep

er
tu

ar
 m

oż
e 

ul
ec

 z
m

ia
ni

e 
z 

pr
zy

cz
yn

 n
ie

za
le

żn
yc

h 
od

 K
in

a 
Ja

nt
ar

 -
 p

rz
ep

ra
sz

am
y;

 z
dj

ęc
ia

 i
 i

nf
or

m
ac

je
: 

st
op

kl
at

ka
.p

l,
 f

il
m

w
eb

.p
l,

 w
p.

pl
; 

* 
- 

pr
em

ie
ra

Klub Kina Niezależnegokkn
_

Zapomniane męczeństwo
historia prześladowania 

arcybiskupa Antoniego Baraniaka
reżyseria: Jolanta Hajdasz

po filmie spotkanie z reżyserem

22 grudnia, godz. 19, wstęp wolny

zaprasza na film dokumentalny

8

strzeżone przez smoka złoto. Nadszedł czas, aby 
Bilbo Baggins wywiązał się ze swej części umowy, 
którą zawarł z towarzyszami podróży. 

godz. 19.50

 JAK DOGONIĆ SZCZĘŚCIE
Prod. Wlk. Brytania/Kanada/RPA/Niemcy 2014, 
przygodowy, dramat, komedia, 120 min.
Reżyseria: Peter Chelsom. Obsada: Simon Pegg, 
Rosamund Pike, Toni Collette, Stellan Skarsgard.
Hector, ekscentryczny i charyzmatyczny londyński 
psychiatra, przeżywa kryzys i postanawia 
odnaleźć własne szczęście.

godz. 21.55

SCENARIUSZ NA MIŁOŚĆ
Prod. USA 2014, komedia/romans, 106 min. 
Reżyseria:Marc Lawrence. Obsada: Hugh Grant, 
Marisa Tomei, Allison Janney. 
Keith Michaels był bardzo wziętym scenarzystą. 
15 lat później jest rozwiedziony, załamany, zbliża 
się do pięćdziesiątki i nie napisał hitu od lat. Na 
szczęście jego agentka znalazła mu pracę. Uniwer-
sytet w spokojnej angielskiej mieścinie szuka 
kogoś do prowadzenia kursu pisania scenariuszy. 
Keith ma nadzieję, znaleźć tutaj spokój, by napisać 
nowy, przebojowy scenariusz. Na jego drodze staje 
jednak Holly, która zmieni postrzeganie świata 
przez bohatera.

Prezydent Miasta Ostrołęki 
zaprasza wszystkich mieszkańców 

do wspólnej zabawy. 
Zagrają zespoły muzyczne oraz DJ. 

Nowy, 2015, Rok powitamy fajerwerkami.
Zapraszamy od godz. 22.30. 

Zabawa potrwa do 1.00

*
plac przy ul. Goworowskiej 

(vis a vis Komendy Miejskiej Policji)

SYLWESTER 
W  KINIE  JANTAR

bilet  15 zł 

SYLWESTER 
W  MIEŚCIE



DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY REJS
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bilet na jeden film - 11 zł; karnet na miesiąc (4 filmy) - 30 zł

Działalność DKF REJS współfinansowana jest ze środków 
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

29 XII godz. 18   JAK OJCIEC I SYN
      (Soshite chichi ni naru)
Prod. Japonia 2013, dramat, 120 min. Reżyseria: Hirokazu 
Koreeda. Obsada:  Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Lily 
Franky.
Ryota ma bardzo udane życie, w pracy odnosi sukcesy oraz ma 
kochającą rodzinę. Pewnego dnia wszystko się zmienia gdy 
dostają telefon, że w szpitalu wydano im złe dziecko.

godz. 20  SEN O WARSZAWIE
Prod. Polska 2014, dokumentalny, 104 min. 
Reżyseria: Krzysztof Magowski
Zmarły przed dziesięcioma laty Czesław Niemen był postacią 
ikoniczną dla kilku pokoleń Polaków. Film jest portretem 
charyzmatycznego muzyka, złożonym z unikalnych 
archiwaliów i wspomnień jego bliskich.

9

Zapraszamy miłośników ambitnego kina do DKF 
REJS. Proponujemy filmy niezwykłe, intrygujące swą 
formą i treścią, filmy nagradzane na festiwalach 
filmowych na całym świecie. Filmy, które wzbudząją 
silne emocje i nie pozostawiają nikogo obojętnym.

8 XII godz. 18 

20 000 DNI NA ZIEMI  (20 000 Days on Earth)
Prod. Wielka Brytania 2014, dramat, dokumentalny, 97 min.
Reżyseria: Jane Pollard, Iain Forsyth. Obsada: Nick Cave, 
Blixa Bargeld, Susie Bick, Arthur Cave, Earl Cave.
20 000 – tyle dni na Ziemi spędził Nick Cave, gdy zaczynał 
nagrania do najnowszej płyty Push The Sky Away. 
Spędzimy z nim jeden dzień - od chwili gdy rano przeciera 
oczy, po nocny spacer na plaży.

godz. 20    BOYHOOD
Prod. USA 2014, dramat, 163 min. Reżyseria: Richard 
Linklater. Obsada:  Ellar Coltrane, Patricia, Ethan Hawke, Evie 
Thompson.
Film realizowany ponad dekadę w latach 2002-2013. Co roku 
ekipa filmowa zbierała się i kręciła kolejną część filmu. 
To opowieść o dorastaniu. Bohatera poznajemy w wieku 6 lat, 
a w końcowej scenie stoi już u progu dorosłości.

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY REJS



5 XI tancerze z Baletu Dworskiego Cracovia Danza 
wprowadzali młodych widzów w świat karnawału weneckiego  
przy dźwiękach klawesynu i skrzypiec.

6 XI w Galerii Ostrołęka odbył się podwójny wernisaż artystów 
z Gdańska: Anny Bereźnickiej Kalkowskiej i Kazimierza 
Kalkowskiego.

7-8 XI odbyła się jubileuszowa, 30. Ospa pod patronatem 
Prezydenta Miasta Ostrołęki. Konkursowiczów i ich piosenki 
oceniali: Krzysztof Jaślar, Katarzyna Jamróz, Zuzanna 
Dobrucka-Mendyk i Stefan Brzozowski. Jury po wysłuchaniu 
38. piosenek podczas XXX-tych Ostrołęckich Spotkań z Pio-

senką Kabaretową OSPA postanowiło: w kategorii premierowa 
piosenka kabaretowa GRAND PRIX XXX Jubileuszowych 
Ostrołęckich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA przyznać 
Kabaretowi Świerszczychrząszcz&Muzikanty
ze Szczebrzeszyna (także Nagroda Publiczności);
- I nagrodę otrzymał Kabaret DNO z piosenką pt. „Laptop”
dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali:
- Kabaret „7 minut po” z piosenką „La Kawe”; 
- Ścibor Szpak z autorską piosenką „Obraza uczuć 
religijnych”.
Ponadto jury wyróżniło: Ewę Błachnio z piosenką 
„Zwierzyniec”, Łukasza Majewskiego z autorską piosenką 
pt. „Ballada terapeutyczna”oraz boysband Ryczytal 
Paraliryczny z piosenką „Jesteś Ty, jestem ja...”
W kategorii interpretacji piosenki kabaretowej nagrodę 
otrzymał Filip Małek.
W internetowym Plebiscycie na Piosenkę 30-lecia zwyciężyła 
ogromną przewagą głosów piosenka autorstwa Joanny 
Kołaczkowskiej, Krzysztofa Kołaczkowskiego, z muzyką 
Łukasza Pietscha, w wykonaniu Joanny Kołaczkowskiej, pt. 
“Song porzuconej”. Z laureatką Piotr Bałtroczyk przeprowadził 
rozmowę telefoniczną podczas Koncertu 30 lat OSPY.

Patronat: Prezydent Miasta Ostrołęki

Główny Sponsor:

Fundatorzy nagród i sponsorzy:

Patronat medialny:

Patronat nad Plebiscytem na Piosenkę 30-lecia:

Fundatorzy nagród w Plebiscycie:

kurier kulturalny

www.to.com.pl

Szafir
salon jubilerski
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15 XI gościliśmy znakomitą artystkę amerykańską 
Siggy Davis z zespołem, która porwała ostrołęcką, 
„nastrojową” publiczność. 

16 XI w klasztorze pw. św. Antoniego Padewskiego,
z koncertem pieśni patriotycznych wystąpił Ostrołęcki 
Chór Kameralny pod dyrekcją Bożeny Harasimowicz 
Pęzy. Chór zaśpiewał m.in. Bywaj, dziewczę zdrowe, 
O mój rozmarynie..., Marsz obozowy, Dziś do Ciebie 
przyjść nie mogę, Ojczyzno ma...

21 XI w Klubie Oczko odbył się recital i premiera 
debiutanckiej, solowej płyty Mateusza Cwalińskiego.

Fundatorzy nagród dla publiczności:

Pomogli nam:

Współorganizator: Miejski Zarząd Obiektów 
Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej.

Organizator: Ostrołęckie Centrum Kultury.

W s z y s t k i m  s e r d e c z n i e  d z i ę k u j e m y

SKLEPIK
na Hali

Kwiaciarnia

Zielona

www.ock-ostroleka.pl

Świerszczychrząszcz - Grand Prix

Kabaret DNO - I Nagroda

Ścibor Szpak - II Nagroda 7 Minut Po - II Nagroda fo
t.
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DLA RODZINYGODZINY

wkrótce

18 I godz. 12
Dziadek do orzechów
widowisko baletowe od lat 3
sprzedaż biletów od 16 XII

6 I (wtorek)  
Orszak Trzech Króli
Kościół pw. Zbawiciela Świata godz. 12.30

24 I 2015 
Tercet Egzotyczny - koncert
sprzedaż biletów od 14 XII

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 
OUTW - ul. Inwalidów Wojennych 23, tel. 29 7664589 w. 26; outw@ock-ostroleka.pl
Redakcja: K. Mostył, B. Pilchowska. Drukarnia: KBDRUK ŁOMŻAOstrołęckie Centrum Kultury
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od 26 grudnia w Kinie JANTAR


