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6 stycznia, godz. 12.30, Kościół pw. Zbawiciela Świata
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20 - 22 stycznia - godz. 14.00 
-  "nieMasowe wytwory" zajęcia plastyczne 
 dla młodzieży w wieku od 12 lat  i dorosłych   
 - masa papierowa 
 - prowadzi: Grażyna Kulesik
warsztaty wspiera STORA ENSO

26 - 28 stycznia 2015 - godz. 10.30 
- "W cooltowym rytmie" zajęcia ruchowe 
 z elementami zumby i fitness dla dzieci
 w wieku od 8 lat 
 -  prowadzi: Ewelina Pawelczyk

19 - 23 stycznia  godz. 10 - 13 
- warsztaty teatralne dla dzieci 7 - 13 lat 

- prowadzi aktorka teatralna i filmowa, 
Marta Dylewska 

 
19 - 23 stycznia godz. 14 - 17  

- warsztaty teatralne dla młodzieży pow. 13 lat 
- prowadzi aktor teatralny i filmowy, 

Fabian Kocięcki 
zapisy na warsztaty do 16 stycznia

19 - 23 stycznia godz.10-12
- zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci w wieku 7-11 lat
 prowadzi: Iwona Kowalczyk
- zajęcia fotograficzno-plast. dla dzieci w wieku 8-12 lat
 prowadzi: Jolanta Góralska
26 - 30 stycznia godz. 9.30-11.30
- zajęcia plastyczne malarstwo i rysunek 
 dla dzieci i młodzieży
 prowadzi: Ireneusz Żerański
 godz. 12-14
- zajęcia plastyczne – techniki malarskie 
 dla młodzieży w wieku 13-16 lat
 prowadzi: Irena Łoniewska
zajęcia płatne 50 zł/tydzień

Pracownia plastyczna OCK 
ul. Inwalidów Wojennych 23 tel. 29 7664589

26 - 30 stycznia godz.10-12
- zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci 

 w wieku 10-13 lat (zapisy od 29 grudnia)
 prowadzi: Grażyna Kulesik ilość miejsc ograniczona

zajęcia płatne - 50 zł/tydzień

20 stycznia - Gang Wiewióra   86’

21 stycznia - Tarzan król dżungli  88’

22 stycznia - Pszczółka Maja  88’

27 stycznia - Siedmiu krasnoludków ratuje 

       Śpiącą Królewnę  78’

28 stycznia - Piorun i magiczny dom   85’

29 stycznia - Wielka Szóstka   78’

***

31 stycznia maraton horroru

godz. 22.30  Gość    99’

godz. 0.15 DIABELSKIE NASIENIE 89’

godz.   1.50 REC 4: APOKALIPSA  ’96’



 Informacja, że od stycznia rozpoczynamy 
nowy cykl pod nazwą „Strefa Muzy” 

rozeszła się bardzo szybko. 
To dobrze. Znaczy to, że nowa propozycja 

kulturalna wzbudziła zainteresowanie. 
Cały czas jednak pozostaje pytanie, czy młoda 

publiczność, do której jest on skierowany, będzie 
przychodziła na kolejne koncerty? 

Niestety, nie jest to takie oczywiste. 
Mimo, że kalendarz wydarzeń kulturalnych 

jest naprawdę bogaty i różnorodny, hasło: 
„w Ostrołęce nic się nie dzieje”, pada ze strony 
nastoletnich mieszkańców miasta dość często. 

Według naszych obserwacji i prowadzonych 
badań okazuje się, że propozycje w postaci 

różnorodnych koncertów, spektakli, recitali, 
wystaw, konkursów, festiwali, spotkań autorskich, 

klubów dyskusyjnych, warsztatów, 
zajęć artystycznych są często oceniane 

przez to środowisko jako nudne, nietrafione, 
w najlepszym razie brak obecności 

tłumaczy się niewiedzą. 
Cały czas próbujemy sobie odpowiedzieć 

na pytanie, czy te imprezy są rzeczywiście mało 
wartościowe, czy też takie określenia są tylko 

sposobem wytłumaczenia braku potrzeby 
uczestnictwa w kulturze?

„Strefa Muzy” ma być cyklem koncertów 
skierowanym przede wszystkim do takiej 

publiczności. Do współpracy zaprosiliśmy 
nastolatków, którzy będą pomagać w doborze 

wykonawców, poprowadzą koncerty i akcje 
promocyjne. Godzina i miejsce są atrakcyjne, 

a bilety bardzo tanie. 
„Strefa Muzy” jest dla Was.

                                        Bogdan Piątkowski
                                             DYREKTOR
                                  Ostrołęckiego Centrum Kultury

5 I (poniedziałek)

KOLĘDY POSPIESZALSKICH
na koncert zaprasza Prezydent Miasta

Pospieszalscy to jedna z najbardziej znanych mu-
zycznych rodzin. Dwa pokolenia muzyków, raz do 
roku, około Bożego Narodzenia występują wspólnie, 
tworząc orkiestrę złożoną z 14 osób o tym samym 
nazwisku. Najpiękniejsze pastorałki i kolędy zabrz-
mią w autorskich opracowaniach, od wysmako-
wanych klasycznych wersji, przez folkowe klimaty, 
do żywiołowych jazzowych i rockowych aranżacji. 
sala widowiskowa OCK, godz. 18.30, 
wstęp-wejściówki (do odebrania w kasie Kina Jantar)

6 I (wtorek)

ORSZAK TRZECH KRÓLI
Orszak to inicjatywa ponad podziałami, skupiająca 
różne środowiska i osoby zaangażowane w działania 
społeczne, religijne i kulturalne. Każdy może wziąć 
w nim udział, a organizatorzy szczególnie zachęcają 
do udziału rodziców z dziećmi. Hasło tegorocznego 
Orszaku to „Radość i pokój w rodzinie. Proszę. 
Dziękuję. Przepraszam”. Zapraszamy do wspólnego 
kolędowania i uczestnictwa w Orszaku. Orszak 
poprowadzą za Gwiazdą Betlejemską Trzej Królo-
wie symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję 
i Afrykę. Przy trasie przemarszu dzieci i młodzież 
przedstawią scenki teatralne przygotowane przez 
szkoły i OCK. Oddamy pokłon Świętej Rodzinie (na 
tyłach hali), a po nim w hali będzie msza św. 
koncelebrowana przez JE Biskupa, Janusza 
Stepnowskiego. Po uroczystościach organizatorzy 
zapraszają na ciepły posiłek. 

Trasa orszaku przebiegać będzie ulicami: Brata Z. 
Żebrowskiego, Steyera, 11 Listopada, Bogusławs-
kiego, Kurpiowską, aż do hali widowiskowo-
sportowej im. Arkadiusza Gołasia.
Honorowy patronat nad Orszakiem objęli: 
JE Ksiądz Biskup Łomżyński - Janusz Stepnowski 
Prezydent Miasta Ostrołęki - Janusz Kotowski
Kościół pw. Zbawiciela Świata, godz. 12.30
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15 I (czwartek)

Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej
wernisaż wystawy

Po raz kolejny Galeria Ostrołęka organizuje spot-
kanie ze sztuką ostrołęckich twórców. Organizując to 
biennale zależy nam, by nie tracić kontaktu z artys-
tami tworzącymi w naszym mieście. Są to osoby, dla 
których twórczość plastyczna jest czymś wyjątko-
wym, jest sposobem, czasami potrzebą wyrażania 
siebie. Przegląd to także okazja do konfrontacji 
własnej twórczości z pracami innych, coraz częściej 
także z twórczością absolwentów kierunków 
artystycznych wyższych uczelni.
Galeria Ostrołęka, godz. 19, wstęp wolny

16 I (piątek)

THE DUMPLINGS
piątkowe koncerty  w Strefie Muzy

Koncertem zespołu The DUMPLINGS rozpoczyna-
my cykl comiesięcznych koncertów skierowanych 
do młodzieży pod nazwą „Strefa Muzy”.
Chcemy, by zestaw artystów był trafiony, więc liczy-
my na Waszą pomoc w ich wyborze. Zapewniamy 
bezpieczeństwo i to, że imprezy będą stały na 
dobrym poziomie artystycznym i technicznym.
Dzięki patronatowi Prezydenta Miasta i jego decyzji 
o finansowaniu, bilet na koncert w ramach akcji 
„Strefa Muzy” kosztuje tylko 15 zł.
Na dobry początek ferii zimowych wystąpi zespół, 
o którym media piszą: „fenomen internetowy, który 
przerodził się w największą sensację muzyczną 
w Polsce”, czyli Justyna Święs i Kuba Karaś tworzą 

muzykę elektroniczną bez kompleksów, za to z sil-
nym pierwiastkiem autentycznych emocji. Poszuku-
jąc swojego brzmienia zahaczają o eksperymenty 
rytmiczne, ale nie zapominają o harmonii na linii 
wokal – bity. Strefę Muzy rozpocznie występ 
ostrołęckiej wokalistki, Aleksandry Dzwigały. 
Organizator - OCK - ogłasza konkurs na logo Strefy 
Muzy. Szczegóły na fb i str. OCK. Współorganizator: 
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych 
i Infrastruktury Technicznej.

9 I (piątek)

BAL W OPERZE
spektakl teatralny

Po listopadowym sukcesie przedstawienia zaprasza-
my ponownie na spektakl wg Juliana Tuwima w wy-
konaniu Ostrołęckiej Sceny Autorskiej w reżyserii 
Wojciecha Kraszewskiego. Występują: Iza Gąska, 
Ania Kamińska, Klaudia Kołodziejczyk, Julia 
Małkowska, Alicja Mirowska, Klaudia Witkoś, Ewa 
Wnuk oraz Piotr Puch.
Opracowanie muzyczne: Tadeusz Kowalewski.
Klub Oczko, godz. 18, wstęp wolny

11 I (niedziela)

GALA KOLĘDOWA
koncert

Ostrołęckie Chóry: Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, PSM I st. Cantiamo, PSM II st., Ars Longa 
z ZS 5, Ostrołęcki Chór Kameralny zapraszają do 
wspólnego kolędowania.
Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu, godz. 16.45

14 I (środa)

RYMY I RYTMY
spotkania z muzyką

Dzieciom proponujemy zabawę. Wiersze polskich 
poetów i ilustracyjne utwory muzyczne pomogą nam 
znaleźć odpowiedzi na pytania: czy rymować można 
tylko słowa czy także i dźwięki? gdzie należy szukać 
rytmu? Podczas koncertu odwiedzimy również niez-
wykły ogród zoologiczny. Zwierzęcy bohaterowie 
znani z wierszy Jana Brzechwy i Ludwika Jerzego 
Kerna nie tylko będą ryczeć, syczeć i skrzeczeć, ale 
odezwą się także dźwiękami instrumentów. Przywo-
łają w ten sposób inne stworzenia, straszne tylko na 
pozór, których jednak nie trzeba się bać.
Wykonawcy koncertu: Cezary Nowak - aktor, Piotr 
Ptak/Jacek Dziołak (klarnet), Grzegorz Mańkowski/ 
Adam Woch - gitara. Usłyszymy kompozycje m.in.: 
Wolfganga Amadeusza Mozarta, Fryderyka Chopi-
na, Henryka Wieniawskiego, Felixa Mendelssohna. 
sala widowiskowa OCK, godz. 13.15, bilet 5 zł

4



Katarzyna Dąbrowska, Krzysztof Kowalewski.
Wyjazd do Teatru Współczesnego w Warszawie
o godz. 16 z parkingu OCK. Cena biletu 103 zł
Autokar teatralny sponsorują:

18 I (niedziela)

DZIADEK DO ORZECHÓW
spektakl taneczno-baletowy

Przedstawienie zimowe, w którym dziewczynka 
Klara dostaje pod choinką dziadka do łupania orze-
chów. W nocy w jej śnie ta zabawka i inne ożywają 
i tańczą. Będziemy mogli podziwiać słynny Taniec 
Śnieżynek z udziałem tancerzy zawodowych oraz 
dzieci ze szkoły tańca, Walkę Króla Myszy z elemen-
tami akrobatyki oraz zasmakować magii.
Całość uzupełniają barwne kostiumy i wzruszająca,
ponadczasowa muzyka Piotra Czajkowskiego.
Reżyseria i choreografia: Anna Wujkowska 
sala widowiskowa OCK, godz. 12 
cena biletu: 5 zł - dziecko, 10 zł - dorosły

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

23 I (piątek)

BABCIU, JAKIE ZNASZ BAJKI?
          program artystyczny
Z okazji święta Babci i Dziadka, 
słuchaczki Ostrołęckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku zapraszają na spektakl 
oparty na fragmentach bajek i wierszach 
dla dzieci.
   Klub Oczko, godz. 18, wstęp wolny

Akcja finansowana z Budżetu Miasta 
i pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki

hala im. A. Gołasia, godz. 19, bilet 15 zł; kasa Kina 
od 9 stycznia, a w dniu koncertu, na hali od godz. 17. 

16 I (piątek)

OSTROŁĘKA. PORTRET MIASTA
wernisaż wystawy

Wernisaż wystawy oraz promocja albumu foto-
graficznego pt. Ostrołęka. Portret miasta, którego 
wydawcami są: Ostrołęckie Towarzystwo Fotogra-
ficzne i Ostrołęckie Centrum Kultury. Na pełny 
portret miasta składa się nie tylko klasyczny pejzaż 
miejski, ale również to, co ciekawego w tym mieście 
się dzieje –  imprezy kulturalne, sportowe...
Wystawę tę otwarto pod koniec listopada w mieście 
partnerskim Ostrołęki – Meppen. 

Album wydano w ramach 
projektu współfinansowanego 
przez Miasto Ostrołęka wyło-
nionego w konkursie dla organi-
zacji pozarządowych oraz dzięki 
wsparciu sponsora - 

Zakładów Mięsnych  PEKPOL  Ostrołęka. 
hol OCK, godz. 18, wstęp wolny

17 I (sobota)

NAJDROŻSZY
autokar teatralny

Towarzystwo Kulturalne Bywalcy zaprasza na lekką, 
francuską komedię bulwarową Francisa Vebera (ur. 
1937). Ulubiony bohater Vebera - niezaradny życio-
wo przeciętniak, pechowiec - pojawia się tym razem 
jako bezrobotny prawnik, porzucony mąż, szukający 
sposobu na odmianę losu. Reżyseria: Wojciech 
Adamczyk. Obsada: Andrzej Zieliński, Dariusz 
Dobkowski, Sławomir Orzechowski, Leon 
Charewicz, Weronika Nockowska, Joanna Jeżewska, 
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24 I (sobota)

TERCET EGZOTYCZNY
w Nastrojach we Dwoje

Tercet Egzotyczny powstał jesienią 1963 r. we Wroc-
ławiu. Pomysłodawcą i założycielem zespołu był 
Zbigniew Dziewiątkowski, który parę lat wcześniej 
wraz z Witoldem Antkowiakiem tworzył wokalny 
Duet Egzotyczny. Po niedługim czasie Duet przero-
dził się w Tercet Egzotyczny, jako że do zespołu dołą-
czyła Izabella Skrybant - wokalistka operetkowa, 
muza i żona lidera. Muzykę do większości piosenek 
pisał sam Dziewiątkowski, a wspomagali go najlepsi 
polscy tekściarze. Błyskawiczna kariera zespołu była 
możliwa dzięki występom w bardzo popularnym 
programie radiowym „Podwieczorek przy mikro-
fonie”. W 1967 wśród utworów na pierwszym 
albumie zespołu pojawiła się piosenka Pamelo, 
żegnaj, która stała jedną z najpopularniejszych 
piosenek w ówczesnej Polsce. Sukcesem kończyły 
się także koncerty w Stanach Zjednoczonych - dobre 
recenzje otworzyły Tercetowi drzwi największych 
sal koncertowych w USA (1969-1973).

W 1979 r. podczas kolejnej wizyty zespołu w Amery-
ce, Wytwórnia Sony - będąc pod wrażeniem ich wys-
tępów - dokonała nagrania albumu Tercet Egzotyczny 
z udziałem kilku czołowych polskich jazzmanów, 
m.in. z saksofonistą, Zbigniewem Namysłowskim.
Przez ponad 30 następnych lat Tercet Egzotyczny 
koncertował z powodzeniem na całym świecie, 
odwiedzając USA 49 razy. Wielokrotnie koncertował 
w Holandii, Niemczech, Szwecji, Danii i Grecji. 
Bogaty repertuar stanowiły piosenki wykonywane 
po hiszpańsku, niemiecku i angielsku, co dawało 
zespołowi wszędzie jednakowo dobry kontakt z pu-
blicznością.
W 2001 roku umiera Zbigniew Adamkiewicz, współ-
tworzący zespół przez 30 lat, a pół roku później 
odchodzi Zbigniew Dziewiątkowski.
Chociaż wydawało się że jest to koniec zespołu - tak 
się nie stało. Izabella Skrybant otrząsnąwszy się po 
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stracie męża i kolegi z zespołu, dzięki wsparciu 
bliskich i fanów postanowiła, że Tercet będzie istniał 
nadal. Zaprosiła do współpracy dwóch znanych 
muzyków: Włodzimierza Krakusa - basistę 
bluesowego i Janusza Konefała - gitarzystę 
jazzowego. Zespół stanowią: Izabella Skrybant - 
Dziewiątkowska, Katarzyna Dziewiątkowska, Anna 
Dziewiątkowska, Gaja Tyralska.
Wokalistka Izabella Skrybant została odznaczona 
Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Zasłużonej 
Kulturze Gloria Artis, które odebrała z rąk ministra 
kultury. Nie myśli też o emeryturze, czuje się 
świetnie i z optymizmem patrzy przed siebie.
W czasach PRL–u wyróżniali się nie tylko brzmie-
niem, ale także kostiumami i image'em rodem 
z Meksyku. W szarych i ponurych realiach byli 
ewenementem i fenomenem jednocześnie, rozbudza-
jąc wyobraźnię i nadając koloryt scenie muzycznej 
uginającej się pod naporem państwowych wydaw-
nictw ujednolicających muzykę na bezbarwną i bez-
pieczną politycznie papkę – tłumaczy dziennikarz 
muzyczny i bloger Dynamitri Joachim Nawrot. 
sala widowiskowa OCK, godz. 17, bilet 25 zł

25 I (niedziela)

BAJKA KOŁOWROTKA
spektakl Dziecięcego Teatru Amatorskiego

Zapraszamy na spektakl „Bajka kołowrotka” wg 
scenariusza Marii Schejbal, w reżyserii Wiolety 
Banach. Występują: Magdalena Dziełak, Daria 
Kowalska, Gabriela Laskowska, Daria Parzy-
chowska, Maja Julia Rogińska, Aurelia Śpiewak, 
Igor Trykoszko, Martyna Tymińska, Klaudia 
Waliszka, Aleksandra Wójcik, Julia Wójcik, Zofia 
Zduniak. Światła: Mateusz Grzybowski. 
Kostiumy: Irena Cholewińska
Scenografia: Grażyna Kulesik, Marek Suski
Klub Oczko, godz. 12, wstęp wolny

30 I (piątek)

PRZYPADKI I GAFY ZE STAREJ SZAFY
program satyryczny

Premiera programu opartego na tekstach 
niezapomnianej mistrzyni słowa, 

poetki i felietonistki, 
Stefanii Grodzieńskiej, 

w wykonaniu słuchaczek 
Ostrołęckiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. 
Program artystycznie 

przygotował 
Wojciech Kraszewski.

Klub Oczko, godz. 18, wstęp wolny



 HOBBIT: BITWA PIĘCIU ARMII 
1-4, 6-8 I godz. 14 (3D dubbing) 
17.15 (2D, dub.), 20.30 (3D napisy) 

(3D napisy) 9-11, 14, 15 I godz. 20   13 I godz. 20.30
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. 

PADDINGTON (2D dubbing)
9, 14-16, 20-22 I godz. 16  

10, 11, 17, 18 I godz. 14 i 16     13 I godz. 16.30
Prod. Wielka Brytania, Francja 2014, animacja, 
familijny, 95 min. Reżyseria: Paul King. 
Obsada: Nicole Kidman, Hugh Bonneville, Colin 
Firth, Sally Hawkins.

Filmowa adaptacja popularnej książki dla najmłod-
szych. Miś Paddington trafia do Londynu, na stację 
kolejową "Paddington". Ubranego w obszerny pro-
chowiec, wyposażonego w walizkę, pusty słoik po 
marmoladzie i karteczkę z napisem "Proszę zaopie-
kować się niedźwiedziem. Dziękuję", znalazła go 
i przygarnęła rodzina Brownów.

UPROWADZONA 3 *
9-11, 14-18, 20-22 I godz. 18     13 I godz. 18.30
Prod. USA 2015, akcja, sensacja, kryminał
Reżyseria: Olivier Megaton. Obsada: Liam Neeson, 
Maggie Grace, Famke Janssen, Forest Whitaker 
Bryan Mills ponownie musi wkroczyć do akcji, kiedy 
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jego ukochana żona zostanie zamordowana. Bohater 
zostaje oskarżony o morderstwo, co zmusza go do 
ucieczki. Bryan wyrusza na poszukiwania sprawcy, 
by oczyścić się z zarzutów oraz ochronić córkę. 

WKRĘCENI 2 *
16-18, 20-22 godz. 20    23, 25, 27-29 I godz. 20.30
Prod. Polska 2015, komedia, Reżyseria: Piotr 
Wereśniak. Obsada: Paweł Domagała, Małgorzata 
Socha, Marta Żmuda Trzebiatowska, Anna Mucha... 

Po ostatnich przygodach na prowincji, przyjaciele 
rozstali się i rozjechali po świecie… W rodzinnym 
mieście pozostał jedynie Szyja, czyli Tomek Zarówny. 
Pracując na autostradzie, Szyja poznaje przypad-
kiem agentkę gwiazd: Klementynę. A seksowna 
blondynka porywa go na kilka dni do Warszawy! Ale 
jego żona postanawia sprowadzić go do domu 
choćby i siłą.

WIELKA SZÓSTKA
23, 27-29 I godz. 16      25 I godz. 14 i 16  

Prod. USA 2014, animacja/akcja, 102 min. 
Reżyseria: Don Hall, Chris Williams
Najnowsza animacja Walta Disneya, powstała na 
podstawie komiksu Marvela o tym samym tytule. 
Hiro Hamada mimo młodego wieku jest specem od 
robotyki. Stworzył swojego własnego robota, którego 
nazwał Baymaxem. Oboje zostają zamieszani w plan 
który ma na celu zniszczenie miasta San Fransokyo. 

7
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Wspólnymi siłami, razem z grupą innych żółto-
dziobów postanawiają uratować miasto przed 

zagładą.

EXODUS: 
BOGOWIE I KRÓLOWIE

23, 25, 27-29 I godz. 18     24 I godz. 20.15
Prod. USA, Wlk.Brytania 2014, dramat, historyczny, 
akcja, religijny, 150 min. 
Reżyseria: Ridley Scott. Obsada: Christian Bale, 
Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Maria Valverde. 

Opowieść o losach biblijnego Mojżesza, plagach 
egipskich, rozstąpieniu się Morza Czerwonego 
i Dziesięciorgu Przykazaniach.

KRÓLOWA ŚNIEGU 2
30 I godz. 16     31 I godz. 14 i 16  grany do 5 II

Prod. Rosja 2014, animacja, przygodowy, 80 min.
Reżyseria: Alexey Tsitsilin, Dariusz Błażejewski
W Krainie Lodu odradza się zło. Orm razem z Gerdą, 
Kaiem, zbuntowaną piratką i łasiczką Zuzią staną do 
walki z Królem Śniegu. 
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19 stycznia 2015 godz. 19.00

BRAT NASZEGO BOGA
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NOC W MUZEUM:
TAJEMNICA GROBOWCA

30, 31 I godz. 18   grany do 5 II 
Prod. USA 2014, komedia, fantasy, familijny
Reżyseria: Shawn Levy. Obsada: Ben Stiller, Dan 
Stevens, Rachael Harris, Robin Williams

Bohaterem filmu jest Larryo Daleya, strażnik w mu-
zeum, w którym nocą ożywają zgromadzone w nim 
niezwykłe eksponaty. Tym razem Larry wyrusza wraz 
z synem do Londynu, by w Muzeum Brytyjskim 
przeżyć największą przygodę swego życia.

PANI Z PRZEDSZKOLA
30, 31 I godz. 20    grany do 5 II

Prod. Polska 2014, komedia, 90 min. Reżyseria: 
Marc in  Krzysz ta łowicz .  Obsada :  Adam 
Woronowicz, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, 
Krystyna Janda, Łukasz Simlat, Marian Dziędziel.
Życie znudzonego małżeństwa staje na głowie, gdy 
wkracza w nie przedszkolanka ich syna.

spektakl teatralno-filmowy wg sztuki
Karola Wojtyły w oprac. i wykonaniu 
studentów Wyższej Szkoły Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu

wstęp wolny



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 i FILMOTEKI NARODOWEJ

26 I godz. 18   CZERWONY I NIEBIESKI
      (Il Rosso e il blu)
 Prod. Włochy 2012, dramat, 98 min. 
Reżyseria: Giuseppe Piccioni. Obsada: Margherita Buy 
Riccardo Scamarcio, Roberto Herlitzka, Silvia D'Amico...

Giovanni Prezioso, nauczyciel na zastępstwie, pełen wigoru 
i ambicji mierzy się nie tylko z obojętnością klasy, 
ale i wypalonym zawodowo profesorem Fiorito.

godz. 20  ALFABET (Alphabet)
Prod. Austria 2013, dokumentalny, 90 min. 
Reżyseria: Erwin Wagenhofer
98% dzieci po urodzeniu ma wysokie IQ, ale po ukończeniu 
szkoły zaledwie 2% z nich osiąga takie same wyniki. 
Wszystkiemu winna jest przesadnie ustandaryzowana 
edukacja, oparta na współzawodnictwie i wymiernych 
ocenach, która zabija dziecięcą kreatywność i wyobraźnię, 
ucząc szablonowego sposobu myślenia. Film pokazuje, w jaki 
sposób współczesny system edukacji determinuje nasz 
sposób patrzenia na świat i kształtuje naszą osobowość. 

9

12 I godz. 18 

 LEWIATAN 
Prod. Rosja 2014, dramat, 130 min. 
Reżyseria: Andriej Zwiagincew. Obsada:  Elena Lyadova, 
Aleksey Serebryakov, Vladimir Vdovichenkov. 
Film nagrodzony Złotą Palmą na festiwalu w Cannes za 
najlepszy scenariusz. Bohaterem filmu jest Kola, zwykły 
mężczyzna żyjący wraz z rodziną w małym miasteczku. Jego 
rywalem jest Wadim, prezydent miasta, który chce odebrać mu 
działkę, na której stoi jego stary dom.

godz. 20.30    TOM (Tom a` la Ferme)
Prod. Francja/ Kanada 2013, thriller psychol. , 95 min.
Reżyseria: Xavier Dolan. Obsada: Xavier Dolan, Pierre-Yves 
Cardinal, Lise Roy.
Po śmierci kochanka młody chłopak wyjeżdża na wieś, by 
poznać jego rodziców.

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY REJS

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.



Dzieci z Kultowni, pod kierunkiem Bogumiły Ponichtery, 
wzięły udział w I Ogólnopolskim Konkursie na najciekawszą 
konstrukcję z klocków Morphun. Wraz z drużyną – jak się 
nazwali – Pomysłowych Ogrodników – podjęli wyzwanie 
i zdobyli II miejsce wśród placówek z całej Polski. Łącznie 
w konkursie wzięło udział 92 prace. Uczestnikami konkursu 
były polskie przedszkola, szkoły i osoby indywidualne. Wiek 
dzieci biorących udział w zabawie to 3 do 10 lat. 
Za zajęcie drugiego miejsca Kultownia OCK wzbogaciła się 
o kolejny zestaw klocków Morphun Junior 2 oraz Morphun 
Rainbow Junior.
28 XI w Klubie Oczko Ostrołęcka Scena Autorska brawurowo 
wystawiła “Bal w operze” Juliana Tuwima. Sala Klubu ledwo 
pomieściła widzów, a młodzież OSA pod kierunkiem 

Wojciecha Kraszewskiego zgotowała niezłą ucztę teatralną. 
29 XI w Klubie Oczko spotkali się miłośnicy przygód na do-
rocznym „slajdowisku”. Adam Dobrzyński, Igor Sajda, Anna 
Koronka, Krzysztof Modzelewski, Piotr Nabiałek opowiadali 
o swoich podróżach, wyprawach, zdobytych szczytach i cał-
kiem bliskich szlakach. Slajdowisko rozkręca się. Cieszy fakt, 
że coraz więcej jest chętnych do opowiadania podróżników, 
ale także widzów. 

5 XII w Klubie OCZKO słuchaczki OUTW (grupa teatralna) pod 
kierunkiem Wojciecha Kraszewskiego wzięły na warsztat 
Tadeusza Boya Żeleńskiego i jego Słówka. 

6 i 7 XII w sali Kina Jantar odbywał się 16. Festiwal Filmów 
Amatorskich FILMOWE ZWIERCIADŁA. Jury Festiwalu: 

kurier kulturalny
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Natalia Sołtysik,  Wojciech Solarz, Sebastian Stankiewicz po 
obejrzeniu 30 filmów zakwalifikowanych do konkursu 
postanowiło przyznać:

GRAND PRIX  - Ewie Golis za film pt. Szpila,
I Nagrodę - Rafałowi Cytackiemu za film pt. Anatomia, 
II Nagrodę - Paulinie Zając za film pt. Baza azylu, 
III Nagrodę - Nikodemowi Wojciechowskiemu za film pt. 
Żelazny obłok; trzy równorzędne Nagrody Specjalne Komisji 
Antyalkoholowej otrzymali: Artur Parys za film pt. Outlier, 
Adrian Pacholec i Adrian Dulnik za film pt. W sumie, Grzegorz 
Paprzycki za film pt. Okruszki. Nagrodę Publiczności otrzymał 
Tomasz Banaszczyk i Arkadiusz Seta za film pt. Twardy sen.
4 XII rozstrzygnięto 4. Konkurs Plastyczny Gwiazdkowy Anioł 
– Anioł z przesłaniem. Na konkurs wpłynęło 430 prac z całej 
Polski. Pierwsze miejsca w swoich kat.egoriach zajęli:Kornelia 
Nawrocka (lat 6, Ostrołęka), Justyna Dworak (lat 9, Warszawa), 
Julia Żebrowska (lat 10, Ostrołęka), Klaudia Duraj (lat 10, 
Łaziska Górne), Marlena Mamińska (lat 14, Ostrołęka), 
Paulina Najmoła-Bieńkowska (dorośli, Brańszczyk). 
7 XII pary Klubu Tańca Towarzyskiego FAN, trenerem którego 
jest Jarosław Śliwowski, zdobyły wysokie miejsca w XVIII 
Mikołajkowym Ogólnopolskim TTT w Augustowie. Aż 7 par 
znalazło się w finale, a 3 z nich stanęły na najwyższym stopniu 

podium. W kategorii pary rekreacyjne: I miejsce Klara i Filip 
Radeccy; 8-9 H - I miejsce Hanna Żebrowska i Antoni 
Wawrzyński (pary otrzymały klasę taneczną G); pow. 15 A ST- 
I miejsce Natalia Podbielska i Łukasz Błaszczyk.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
11 XII w Galerii Ostrołęka odbył się wernisaż wystawy VIII 
Kurpiowskiego Pleneru Malarsko-Literackiego. 

13 XII w Nastrojach śpiewała dla nas dawno nie oglądana 
w Ostrołęce, Hanna Banaszak. Była to prawdziwa uczta dla 
melomanów. Artystce towarzyszył zespół.

14 XII mali widzowie bawili się podczas spotkania ze Smurfami 
i ich odwiecznym wrogiem, Gargamelem...

16 XII w Klubie Oczko odbyła się Gala Anielska. Były życzenia, 
podziękowania, dobre nowiny oraz piosenki w wykonaniu 
„aniołów” - tercetu dziewczęcego oraz Staszka Orłowskiego 
i Adama Wołosza. Ogłoszono tytuł Anioła 2014 - otrzymała go 
nasza koleżanka z OCK, Grażyna Kulesik - instruktor ds. 
plastyki. Anielskie przesyłki w konkursie Gwiazdkowy Anioł 
laureaci otrzymali dzięki wsparciu Grupy Energa, a nagrody za 
wyróżnienia ufundowali: Dyrektor OCK, Miasto Ostrołęka, 
MBP - filia nr 6, Dyrektor ZS nr 4, sklep z artykułami 
artystycznymi ,,Papiernia". Dziękujemy.

www.ock-ostroleka.pl
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