czerwiec 2012

£AWK A REZER WOWY CH
„Ławka Rezerwowych” to zabawna komedia, z przymrużeniem oka ukazująca naszą reprezentację poza
boiskiem. Życie zawodników to przecież nie tylko gra! Zabawne dialogi i komiczne sytuacje wzbogacone
nowymi aranżacjami znakomitych przebojów Andrzeja Zauchy (m.in. „Baby, ach te baby”, „Już taki jestem
zimny drań”, „Wymyśliłem Ciebie”, czy „CzarnyAlibaba”).
Polscy fani piłki nożnej to chyba najbardziej wierzący kibice na świecie. Niestrudzenie wierzą w zdolności
zawodników, w skuteczny trening, bezproblemowe eliminacje, wyjście z grupy, zwycięstwa, medale, puchary.
Mają też nieskończone pokłady nadziei – że może tym razem się uda, że tym razem to biało - czerwoni będą
niepokonani. Jak się zazwyczaj kończy – nie trzeba nikomu wyjaśniać.
Poznajmy zatem najlepszych z najlepszych, wybranych z setek, wybitnych i niestrudzonych wojowników
o honor polskiej piłki – zawodników reprezentacji. Jędrek to pewny siebie, potężny obrońca bramki.
Nie wiedzieć czemu gardzi butami, woli grać boso. Do tego panicznie boi się terrorystów, ma na ich punkcie
prawdziwą obsesję – dla niego każda podróż samolotem, czy wejście na boisko to prawdziwe wyzwanie.
Gerard jest „gwiazdą” ligi francuskiej. Mimo, że ciągle grzeje ławkę rezerwowych, pręży się jak paw
i dumnie opowiada o francuskich standardach i profesjonalizmie. Kopyto to prawdziwy taran. Nokautuje
bramkarzy i kolekcjonuje czerwone kartki. Bezwzględny patriota, gra dla naszego papieża. Piotruś –
nowicjusz, który naiwnie wierzy w sukces i ma największą motywację do gry. Niestety słabo radzi sobie
z problemami i ze wszystkim kieruje się do mamy. Gwiazda drużyny, grający w reprezentacji od lat – kapitan
Romek ma lekkie problemy miłosne,ale zato świetnie prezentuje się na zdjęciach jako lider.
Udział biorą:

Marcin Kołaczkowski, Jacek Lenartowicz, Michał Piela, Maciej Makowski,
Zbigniew Fil, Paulina Andrzejewska, Anna Janikowska
Kierownictwo muzyczne - Andrzej Perkman
Scenariusz i reżyseria - Marcin Kołaczkowski
Produkcja - Sztukoteka

16 czerwca, godz. 17.00, cena biletu 25 z³
Akcja finansowana z bud ¿etu M iasta i pod patronatem P rezydenta Miasta Ostr o³êki

Wydawca: OSTROŁĘCKIE CENTRUM KULTURY
Dyrekcja, Dział Marketingu i Promocji, Dział Obsługi, Księgowość - ul. Inwalidów Wojennych 23,
tel. 29 7664589, fax 29 7664591; Galeria OSTROŁĘKA - Plac Gen. J.Bema 14, tel. 29 7643954, fax29 7644864
Klub OCZKO - ul. Gen. W.Sikorskiego 6, tel. 29 7642171; Kino JANTAR - ul. Inwalidów Wojennych 23,
tel. 29 7642163, fax 29 7644302; www.ock-ostroleka.pl; e-mail: ock@ock-ostroleka.pl,
promocja@ock-ostroleka.pl, kinojantar@ock-ostroleka.pl, oczko@ock-ostroleka.pl
Fo to: K. Mostył, B. Pilchowska. Druk: Drukarnia Waldemara Gnatowskiego

polecam i zapraszam...
1 VI (piątek)

DZIECIAKI WA¯NIAKI
koncer t z okaz ji Dnia Dziecka

Przed Państwem ostatni numer „Bywalca”
przed zbliżającymi się wakacjami.
Zanim jednak zaczniemy żyć w rytmie letniego
wypoczynku, proszę o zainteresowanie się
naszymi propozycjami na czerwiec.
W tym roku już po raz piąty,
po kilkunastoletniej przerwie, Ostrołęka będzie
gospodarzem finału 57. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego.
Jest to najbardziej prestiżowy konkurs tego
rodzaju w naszym kraju. Jego laureatami jest
wiele dzisiejszych gwiazd teatru i filmu.
W dniach trwania OKR-u warto zajrzeć do
Klubu „Oczko”, aby przekonać się jak wysoki
poziom aktorstwa prezentują uczestnicy
tej imprezy.
W ramach akcji „Nastroje we dwoje”
zapraszamy na spektakl, który wpisuje się
w najważniejsze tegoroczne wydarzenie, czyli
EURO 2012. „Ławkę rezerwowych” można
potraktować jako idealne uzupełnienie
telewizyjnych transmisji, nie rozstając się
oczywiście ani na chwilę z piłką nożną.
Przygotowania do koncertu jubileuszowego
zespołu De-eM trwają od wielu miesięcy.
Obserwując zaangażowanie trenerów i tancerzy
wiem, że zapowiada się bardzo interesujący
spektakl taneczny. Sympatyków tańca
współczesnego i przyjaciół zespołu zapraszam
na koncert, a De-eMkom życzę wielu sukcesów.

Bogdan Piątkows ki
Dyrektor
Ostrołęckiego Centrum Kultury

W koncercie piosenki dla dzieci śpiewać będą:
Arkadiusz Czartoryski, Janusz Kotowski, Bogdan
Piątkowski, Dariusz Maciak, Mariusz Mierzejewski,
Grzegorz Płocha, Maria Rochowicz, Ewa Waszkiewicz Sznyter, Kinga Sawicka i Ewa Krupka z
córkami, Iwona Choroszewska Zyśk, Edyta Luchcińska, Aleksandra Kowalewska. Wykonawcom
towarzyszyć będzie zespół pod kierunkiem Tadeusza
Kowalewskiego. Podczas koncertu będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na leczenie Olivii Akahoshi
(4 lata) z Ostrołęki. W maju 2011 roku zachorowała
na rzadko występującą odmianę nowotworu
złośliwego MPNST. Dziewczynka jest po operacji
i przeszła już dziewięć seansów chemioterapii. Niestety, przeprowadzone badania wykazały, że regresja
guza nie następuje. Wręcz przeciwnie, nowotwór
zaatakował także kręgosłup dziewczynki. Szansą na
wyleczenie Olivki jest nowoczesna, ale bardzo kosztowna metoda naświetlania protonami. Każdy, kto
chce pomóc Olivce może wpłacić darowiznę na
specjalne konto bankowe: Fundacja Zdążyć z Pomocą KRS: 00000 37904 z dopiskiem „16982Akahoshi
Olivia”. Nr konta, na które można wpłacać darowizny: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem
„16982 Akahoshi Olivia - darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia” lubwpłacić przy wejściu na salę.
sala widowiskowa OCK, godz. 17.00

2, 3 VI (sobota/niedzie la)

MAZOWIECKI FESTIWAL TEATRÓW
AMATORSKICH - fina³
Do udziału w finale Mazowieckie Centrum Kultury
i Sztuki zaprasza laureatów przeglądów rejonowych
i laureatów Festiwalu Srebrna Maska w Siedlcach.
W festiwalu biorą udział zespoły prezentujące różne
formy (m.in. małe i większe formy teatralne, teatry
dźwięku, światła, ruchu). Zespoły oceniane są w kat.
teatrów dziecięcych (szkoła podstawowa) i kat.
teatrów młodzieżowych (gimnazja,licea).
sala widowiskowa OCK, godz. 9, wstęp wolny

5 VI (wt orek)

FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
mi lusiñsc y œpiewa j¹
Jak co roku, na scenie przy Kupcu spotkają się
najmłodsi soliści i zespoły z ostrołęckich przedszkoli. Wszyscy otrzymają dyplomy oraz nagrody
ufundowane przez dyrektora OCK i Centrum Nauki
i Biznesu ŻAK; scena Kupiec,godz. 10

3

Informacja: tel. 29 7664589
tel. 29 7664591

z ap r as zam y
10 VI (nie dziela)

ZAKOCHANY MIŒ
teatrzyk dla dzieci
To opowieść o sympatycznym Misiu, który skrywał
swoje uczucia, bo nie wierzył, że może być kochany
i lubiany. W dniu urodzin przyjaciele przygotowują
dla niego niespodziankę, którą jest inscenizacja
znanej bajki. Z przedmiotów i mebli znajdujących się
w pokoju bohatera tworzą scenografię teatralną.
Czy piegowaty Miś z grubym brzuszkiem może
zyskać sympatię przyjaciół i miłość pięknej Lali?
W spektaklu wykorzystano plan żywy - aktorski
(aktorzy w maskach), lalkowy i teatr dłoni. Podczas
wspólnej zabawy z aktorami dzieci dowiedzą się
wielu ciekawych rzeczy o teatrze m.in.: jak działają
reflektory w teatrze, po co są gongi i czym jest uwertura oraz jak można wykorzystać do zabawy w teatr,
przedmioty codziennego użytku. Spektakl jest pełen
melodyjnych piosenek i zabawnych sytuacji.
Obsada: Anna Wdowiak, Maria Gudejko, Mieczysława Dyrda, Witold Łuczyński, Włodzimierz
Wdowiak. Dwuaktowy spektakl skierowany dodzieci
w wieku 3-9lat. Czas trwania 75 min.
sala widowiskowa OCK, godz. 12, bilet 5 zł dziecko,
10 zł dorosły.
GODZINY

DLA RODZINY

Akcja f in ansowana ze œrodków Samorz¹du Miasta,
pod patron atem Rady Miastai Prezydenta Miasta Ostro³êki

14 - 17 VI

57. OGÓLNOPOLSKI KONKURS
RECYTATORSKI - FINA£ K RAJOW Y
Po raz 5. będziemy gościć najlepszych recytatorów
z całego kraju. O nagrody i tytuły walczyć będą
w kategoriach: „turniej recytatorski” i „wywiedzione
ze słowa”. Zostanie także przyznana Nagroda im.
Pawła Opęchowskiego dla najmłodszego instruktora. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów
odbędzie się w niedzielę o godz. 12.
Klub Oczko, wstęp wolny, szczegóły na afiszach

15 VI (pią tek)

ZEGRZE 365 DNI
wernisa¿ wystawy Lenki Krych
Autorka jest mieszkanką Zegrza, miłośniczką
przyrody, Słońca i kolorowego nieba. Z wykształcenia psycholog, z zamiłowania fotograf i entuzjastka amatorskiej astronomii. Jest członkiem Polskiego
Towarzystwa Miłośników Astronomii i wnikliwą
obserwatorką nocnego nieba oraz naszej dziennej
gwiazdy. Właścicielka kilku lunet, radzieckiego
Zenitha xp i równie wiekowego Nikona F4.
Udowadnia sobie, że w XXI wieku można fotogra4

fować i uprawiać hobbystycznie astronomię nie
mając cyfrowego sprzętu. Fotografuje od 2010 roku.
Jej prace przedstawiają liczne kolory nieba wytworzone przez naturalne światło w kontakcie z ziemską
atmosferą.
hall Kina Jantar,godz. 18.15, wstęp wolny
Uwagauczestnicy konkursufotograficznego:
o godz. 18 nastąpi podsumowanie konkursu fotograficznego pod patronatem Przewodniczącego Rady
Miasta „InQbator 2012”, w ręczenie nagród
laureatom i prezentacja nagrodzonych zdjęć.

do 25 VI
w Ga lerii Ostrołęka czynna będzie wystawa „Woda” w ramach FestiwaluSztu ki 3M
materiał,med iumme tafora.
16VI ( sobota)

£AWKA REZERWOWYCH
pi³karski spektakl muzyczny
To zabawna komedia, z przymrużeniem oka ukazująca naszą reprezentację poza boiskiem... info. str.2
sala widowiskowa OCK, godz. 17.00, bilet 25 zł

Ak cja fi nan sowana z bud¿et u Miasta
i pod patr onatem Prezyd enta Mia sta Ostro³êki

20VI ( środa)

INSTRUMENTY Z DUSZ¥
spotkan ie z mu zyk¹
W koncercie dla dzieci instrumenty z maleńką, ale
bardzo gorącą, muzyczną duszą będą ze sobą
rozmawiać na dwa, trzy i cztery głosy. Wystąpi
kwartet smyczkowy „Tesseris” w składzie: Elżbieta
Fabiszak (skrzypce), Katarzyna Boniecka (skrzypce),
Justyna Marciniak (altówka), Joanna Śliwa
(wiolonczela).
sala widowiskowa OCK, godz. 13.15, bilet 5zł

Re pe rt ua r
GORYL ŒNIE¯EK w Barcelonie
2, 3, 5, 6 VI godz. 16 7 VI godz. 14 i 16
Prod. Hiszpania 2011, animacja/familijny 89 min.
Reżyseria: Andrés G. Schaer. Obsada: Elsa Pataky,
Rosa Boladeras, Pere Ponce.
Bohaterem filmu jest wyjątkowy mieszkaniec ogrodu
zoologicznego– jedyny biały goryl na świecie.

22 i 24 VI (piąt eki niedziela)

ZESPÓ£ TAÑCA WSPÓ£CZESNEGO
DE-EM - kon cert jub ileuszow y
Zespół Tańca Współczesnego DE-EM powstał w
1996 roku pod nazwą Rewia Dziecięca „Domino”.
Początkowo była to grupa rytmiki składająca się
z dzieci z ostrołęckich szkół podstawowych i przedszkoli. Od chwili powstania do dziś przewinęło się
przez zespół ponad 1000 osób. 120 osób, które
uczęszcza na zajęcia zespołu ma możliwość zapoznania się z różnymi technikami tanecznymi. Zespół
współpracuje z ostrołęckimi szkołami, ubarwiając
swoimi występami różne uroczystości szkolne, daje
pokazy i uczestniczy w imprezach organizowanych
przez OCK. Założycielką i instruktorem De-eMek
jest Małgorzata Wójcik.
sala widowiskowa OCK, 22 VI godz. 18; wstęp wolny
24 VI godz.12, wstępwolny

AVENGERS 3D
1 VI godz. 20
2, 3, 5-7 VI godz. 18 i 20.30
Prod.USA 2012,akcja/fantasy/komiksowy,155 min.
Reż: Joss Whedon. Obsada: Scarlett Johansson,
Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Chris Evans.
Superbohaterowie z uniwersum Marvela – Iron Man,
Hulk, Thor, Kapitan Ameryka, Hawkeye i Black
Widowpołączą swe siły... [godz. 18- dubbing, go dz. 20-nap isy]

koncertowe wakacje
NASTROJE WE DWOJE
14 VII godz. 17 - sala OCK, wstęp wolny
koncert zespołu Ska/Reggae PODOBAMISIÊ
11 VIII godz. 17 - sala OCK, wstęp wolny
koncert zespołu ŒWIT ¯YWYCH MUZYKÓW
(warszawski folklor miejski - “krwawy dżazz”)

ART CZWARTKI p od wie rzbą na pl. Bema
cztery kameralne koncerty o godz. 19
szczegóły na afiszach

GODZINY DLA RODZINY
8 VII godz. 16 - scena Kupiec, wstęp wolny

Wielki wyœcig w poziomkowym lesie
5 VIII godz. 16 - scena Kupiec, wstęp wolny

Czarnoksiê¿nik z Krainy Oz
szczegóły www.ock-ostroleka.pl i na afiszach

KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA 3D
8 - 10 VI godz. 14 i 16 12 - 14 VI godz. 16
Prod.Francja 2012, animacja, 80 min.
Reżyseria: Pascal Herold
Surowy świat Dzikiego Zachodu. Tu rządzi groźna
Felicity, a prawo stanowią bandy małpich piratów
i nikt nie może czuć się bezpiecznie. Kopciuszek to
zahartowana przez życie Kowbojka wykorzystywana
i wyśmiewana przez macochę i jej córki. Jak się
okazuje, również pełna wielkiego uroku. Oczywiście
jest też i Książę.
5

Reper tu a r
ROMAN BARBARZYÑCA*
NIETYKALNI
8 - 10, 12 - 15, 17, 19 - 21 VI godz. 18
Prod. Francja 2011, dramat/komedia,112 min.
Reżyseria: Olivier Nakache, Eric Toledano.
Obsada: Francois Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny.

15, 17, 19 - 21, 26 - 28 VI godz. 16
23 VI godz. 14 i 16 24 VI godz. 14.15 i 16
Prod.Dania 2011, animacja/przygodowy, 89 min.
Reżyseria: Kresten Vestbjerg Andersen, Thorbjorn
Christoffersen.
Roman różni się od pozostałych wojowników ze
swojej wioski. Nie jest tak umięśniony jak oni i ma
zaniżone poczucie własnej wartości. Pewnego dnia,
kiedy Lord Volcazar porywa wszystkich barbarzyńców, toRoman będzie musiał ich uratować.

DORWAÆ GRINGO
15, 17, 19 - 21 VI godz. 20 16 VI godz. 20.15
Prod. USA 2012, komedia/akcja, 95 min.Reżyseria:
Adrian Grunberg. Obsada: Mel Gibson, Peter
Stormare, Dean Norris.

Sparaliżowany na skutek wypadku milioner zatrudnia do pomocy i opieki młodego chłopaka z przedmieścia,który właśnie wyszedł z więzienia. Zderzenie
dwóch skrajnie różnych światów daje początek szeregowi niewiarygodnych przygód i przyjaźni, która
uczyni ich... nietykalnymi!

NAD ¯YCIE
8 - 10, 12 - 14 VI g odz. 20
Prod. Polska 2012, dramat obyczajowy, 90 min.
Reżyseria: Anna Plutecka-Mesjasz. Obsada: Olga
Bołądź, Michał Żebrowski, Danuta Stenka.
Przez lata poznajesz tysiące osób, aż pewnego dnia
spotykasz kogoś, kto zmienia twoje życie. Na zawsze.
Tak było z Agatą. Odnosząca międzynarodowe sukcesy siatkarka zakochuje się bez pamięci w Jacku.
O takiej miłości marzyła przez całe życie. Wszystko
miało być jak w bajce. Po dramatycznej informacji
Agata rozpocznie wyścig z czasem. Zawalczy o
siebie, o mężczyznę, którego kocha i o dziecko,
którego pragnie nad życie.

6

Driver trafił do paki, która jest właściwie małym
ogrodzonym miasteczkiem. Nie może się tu odnaleźć.
Niespodziewanie pomoże mu w tym nowy przyjaciel,
10-letni chłopiec. Driver pokrzyżuje plany tutejszym
bandziorom i policjantom...

IRON SKY
23, 24, 26 - 28 VI godz. 18
Prod. Finlandia, 2012, komedia/fantastycznonaukowy, 93 min. Reżyseria: Timo Vuorensola.
Obsada: Udo Kier, Julia Dietze, Christopher Kirby
Gdy w 1945 roku III Rzesza chyli się ku upadkowi,
z tajnej bazy na Antarktydzie naziści wysyłają na
Księżyc misję ostatniej szansy. Wkrótce po ciemnej
stronie srebrnego globu powstanie tajna baza,
w której hitlerowcy rozpoczną realizację diabelskiego planu zemsty. W 2018 roku Ziemia stanie się
celem kontrataku imperium führera.

kas a Kina cz ynna na godz. prz ed seans em

tel. 29 7 642163

DOM W G£ÊBI LASU
22 VI godz. 20.30 23, 24, 26-28 VI godz. 20
Prod.USA 2012,horror/thriller, 105 min.
Reżyseria: Drew Goddard Obsada: Richard Jenkins,
Bradley Whitford,Jesse Williams, Chris Hemsworth
Grupa przyjaciół wybiera się na imprezowy weekend
do domku w lesie. Kiedy odczytują niepokojący fragment odnalezionego tam pamiętnika, rozpoczyna się
gra, w której ich życie staje się przedmiotem szokujących zakładów.

Kina
_
Niezależnego
kkn
Klub

za prasza n apokaz fi lmu (wstę pwolny)

DOPÓKI ¯YJÊ. OPOWIEŒÆ O WÊGRZECH
Najnowszy film dokumentalny Ewy Stankiewicz. Jego kanwê
stanowi wielka manifestacja Wêgrów dla poparcia Victora
Orbana, bêd¹ca zapowiedzi¹ jeszcze wiêkszej demonstracji
w czasie marcowego œwiêta narodowego Wêgier. (45’)
25 czerwca 2012, godz. 19.00
Po filmie spotkanie z re¿yserem filmu

PIRANIA 3DD
29, 30 VI godz. 16 grany do 5 lipca
Prod.USA 2012,horror/komedia/thriller,83 min.
Reżyseria: John Gulager. Obsada: Chris Zylka,
Katrina Bowden, Christopher Lloyd.
Rok po krwawych wydarzeniach nad jeziorem Victoria, spragnione nowego żeru prehistoryczne piranie
przedostają się kanalizacją do basenów i świeżo
otwartegoparku wodnego„Big Wet”.

Zamknięty w sobie Fred pracuje dla rządowego
Departamentu ds. Rybołówstwa i nie może odnaleźć
życiowej drogi, tkwiąc w nieudanym małżeństwie.
Piękna i odnosząca sukcesy Harriet jest energiczną

managerką w wielkiej korporacji. Poznają się za
sprawą szalonego marzenia pewnego jemeńskiego
szejka, który chce sprowadzić ławicę łososi na…
pustynię. W sfinansowanie projektu zaangażowany
jest brytyjski rząd - władze Wielkiej Brytanii za
wszelką cenę szukają atrakcyjnej historii dla mediów. Dzięki niesamowitemu pomysłowi jemeńskiego
szejka, Fred i Harriet przypomną sobie, co oznacza
dawno przez nichzapomniane słowo "szczęście".

UWODZICIEL
29, 30 VI godz. 20 - grany do 5 lipca
Prod.Wielka Brytania 2012, dramat,102 min.
Reż. Declan Donnellan, Nick Ormerod. Obsada:
Robert Pattinson, Uma Thurman, Christina Ricci.
Bohaterem opowieści znanej w Polsce jako "Piękny
pan" jest George Duroy, biedny chłopak i młody
dziennikarz, który swoją bezwzględnością, urokiem
osobistym i romansami z najbardziej wpływowymi
kobietami Paryża, przeciera szlak do bycia jednym
z najpopularniejszych mężczyzn w stolicy Francji.

PO£ÓW SZCZÊŒCIA
W JEMENIE
29, 30 VI godz. 18 - grany do 5 lipca
Prod.Wielka Brytania 2011, komediodramat/romans
107 min. Reżyseria: Lasse Hallstrom Obsada: Emily
Blunt,Ewan McGregor, Kristin Scott Thomas.
7

kurier kulturalny
8 V w Klubie Oczko odby³ siê fina³ XXXI Ostro³êckiego
Konkursu Recytatorskiego MIEJSCE URODZENIA. Jury w
sk³adzie: Jan Zdziarski - Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Kultury
Teatralnej w Warszawie, Jaros³aw Sacharski - aktor
Bogus³awa Zawalich - OCK postanowi³o przyznaæ: Nagrodê za
kultywowanie gwary w kat. szkó³ podstawowych, Julii Go³aœ ze
SP w Zalasiu, Mateuszowi Zalewskiemu - SP nr 1 w Ostrowi
Maz., Aleksandrze Radomskiej ze SP nr 1 w Ostrowi Maz.
w kategorii gimnazjum: I miejsce Anna Kamiñska - PG
w Kadzidle i Mateusz Wojtkowski - Gimnazjum w Nowej Wsi,
II miejsce Monika Napiórkowska - Gimnazjum Nr 3
w Ostro³êce, III miejsce Klaudia Lesiñska - Gimnazjum Nr 3
w Ostro³êce. Nagrodê za kultywowanie gwary: Anna Kamiñska
- PG w Kadzidle, Klaudia Lesiñska - Gimnazjum Nr 3
w Ostro³êce, Mateusz Wojtkowski -Gimnazjumw Nowej Wsi.
10 V w Galerii Ostro³êka odby³ siê wernisa¿ wystawy
malarstwa artysty urodzonego w Ostro³êce, Mieczys³awa
Olszewskiego.

Ostro³êka wy³onionego w konkursie ofert organizacji
pozarz¹dowych.
13 V w sali OCK odby³y siê XV Ostro³êckie Spotkania
Chóralne, w których wziê³y udzia³: Chór ZNP w Ostro³êce,
Chór SP Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostro³êce, Chór PSM
I st.im. Zygmunta Noskowskiego w Ostro³êce, Chór PSM II st.
im. Zygmunta Noskowskiego w Ostro³êce, Chór Dziewczêcy
Gimnazjum im. Józefa Pi³sudskiego w Rzekuniu, Chór
Dziewczêcy Ars Longa ZS nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostro³êce i gospodarze - Ostro³êcki Chór Kameralny pod dyrekcj¹
Bo¿eny Harasimowicz-Pêzy -pomys³odawczyni Spotkañ.
16 V zosta³ wybrany TALENT 2012 na IX Ostro³êckim Festi-

fot. J. Góralska

11 V odby³o siê wrêczenie nagród i wystawa nagrodzonych
prac w XIX Konkursie Plastycznym Miejsce Urodzenia
"Pastelami malowane". Jury w sk³adzie: Zenon Kowalczyk,
Irena £oniewska, Gra¿yna Kulesik obejrza³o 360 prac
nades³anych na konkurs i postanowi³o przyznaæ nagrody
i wyró¿nienia:
w gr. wiek. 6-9 lat: I miejsce Zuzanna Dziedzic, WOK "Hutnik",
II miejsce Partycja Krystofik, SP w Szczawinie, III miejsce
Karolina Sieczak, OCK; w gr. wiek. 10-13 lat: I miejsce Magda
Filipowicz, Wyszkowski Oœrodek Kultury "Hutnik”, II miejsce
Klaudia D¹browska, SP 10, III miejsce Karolina Ejzak, ZS nr 4;
w gr. wiek. 14-16 lat: I miejsce Dominika Kowalska, MDK
Ostrów Maz., II miejsce Katarzyna Kowalska, MDK Ostrów
Maz., III miejsce Magdalena To³wiñska, Gimnazjum nr 1;
w gr. wiek. 17-19 lat: I miejsce Dorota Mieczkowska, II LO,
II miejsce Mateusz Wagner, Gimnazjum nr 1 ZPiSdN
w Laskowcu, III miejsce Sylwia Tabaka, Bursa Regionalna
Ostro³êka. Laureatom i ich opiekunomgratulujemy.
12 V na placu gen. J.Bema, a 18 V w hallu Kina Jantar otwarto
wystawy cz³onków Ostro³êckiego Towarzystwa Fotograficznego “Inqbator ulicy - fotograficznie”. Wystawa realizowana
jest w ramach projektu wspó³finansowanego przezMiasto
10

walu Piosenki. Tytu³ „Talent 2012”, statuetkê wykonan¹
i ufundowan¹ przez Firmê LUS-AR oraz Nagrodê G³ówn¹
ufundowan¹ przez ostro³êckie apteki: Aptekê „Przy Parku”,
Aptekê „Alfa”, Aptekê „Solkovit”, Aptekê „Amicus”, Aptekê
Albiny ¯ebrowskiej, otrzyma³a Joanna Bernatowicz . Jury w
sk³adzie: Anna Rybacka - wokalistka jazzowa, Krzysztof
Kiljañski - wokalista, Bogdan Pi¹tkowski - dyrektor OCK, nie
mia³o problemu z wy³onieniem zwyciêzcy i by³o jednomyœlne.
Krzysztof Kiljañski wrêczy³ laureatce najnowsz¹ p³ytê z dedykacj¹ i zaprosi³ do wspólnego wystêpu. Fina³owa „dziesi¹tka”
otrzyma³a równie¿ statuetki od Firmy LUS-AR oraz dyplomy.
Swoje nagrody przyznali tak¿e patroni medialni: Tygodnik
Ostro³êcki - Nagrodê Czytelników TO - Joannie Damiêckiej,

w ww .ock -os trole ka.p l

zaœ Radio OKO - Klaudii Pianko. Nagrodê Publicznoœci
zgromadzonej w sali otrzyma³a Olga Malinowska. Ze swoim
recitalem wyst¹pi³ TALENT 2011 - Izabela Anna
Perczyñska z zespo³em. Mi³¹ niespodziank¹ na zakoñczenie
by³ wystêp jurorki - Anny Rybackiej - niezwykle utalentowanej, m³odej wokalistki jazzowej pochodz¹cej z naszego
miasta, która podbi³a serca publicznoœci.

ki w Warszawie po obejrzeniu 6 spektakli w kat. dzieciêcej
i 1 spektaklu w kat. m³odzie¿owej, postanowi³o do fina³u
zakwalifikowaæ: Teatr ACO! z Centrum Kultury w Troszynie ze
spektaklem “Jak myszy z kotem wojowa³y”, Teatr PROMYKI
DZIESI¥TKI ze SP Nr 10 w Ostro³êce ze spektaklem „Na
klasówce”.w kat. m³odzie¿owej - Adrianê Sadowsk¹ z grupy
teatralnej MAGNIFITO z Miejskiego Domu Kultury w
Przasnyszu zmonodramem pt. „Nie chcê waszych kwiatów”.
26 V koncertowa³ Jan M³ynarski z zespo³em w projekcie
M³ynarski Plays M³ynarski.

27 V Ostro³êcki Chór Kameralny pod dyrekcj¹ Bo¿eny
Harasimowicz-Pêzy œwiêtowa³ 15-lecie istnienia.

17 - 19 V INQBATOR RUCHU - to by³o prawdziwe œwiêto teatru
ulicznego w Ostro³êce. Wspania³e teatry z Polski, Niemiec,
Czech. Publicznoœæ. Pogoda. Wszystko sprzyja³o w tym roku,
by w imprezie mo¿na by³o uczestniczyæ i mi³o j¹ wspominaæ.
fotoreportaż str. 8-9
23 V pracownicy Ostro³êckiego Centrum Kultury œwiêtowali
Dzieñ Dzia³acza Kultury.
24 V w OCK odby³ siê pó³fina³ XII Mazowiecki Festiwal Teatrów
Amatorskich. Jury : AdamKamieñ -aktor, Katarzyna Ko³eczek aktorka Anna Miziñska - Mazowieckie CentrumKultury i Sztu11

* WAKACJE W OCK *
Galeria Ostro³êka zaprasza
2 - 6 lipca – zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci w wieku 7-13 lat, instruktor:
Iwona Kowalczyk
2 - 6 lipca – zajęcia fotograficzne „Technika szlachetna – guma”, dla
młodzieży powyżej 16 lat; instruktor: Jolanta Góralska
23 - 27 lipca – zajęcia z rysunku i malarstwa dla młodzieży od 14 lat,
instruktor: Ireneusz Żerański
30 lipca - 3 sierpnia – zajęcia „Techniki malarskie” dla dorosłych powyżej
18 lat; instruktor: IrenaŁoniewska
6 - 10 sierpnia – zajęcia z rysunku i malarstwa dla młodzieży od 14 lat,
instruktor: Ireneusz Żerański
Zapisy na wszystkie zajęcia odbywające się w Galerii Ostrołęka
przyjmujemy od 18czerwca; pl. Bema 14, tel.29 7643954
opłata za turnus (5 dni)- 50 zł

Pracownia Plastyczna OCK zaprasza
2 - 6 lipca, 9 - 13 lipca, godz. 14 - 17 – zajęcia ogólnoplastyczne
dla dzieci od 5 lat i batik; zapisy do 22 VI
instruktor: Katarzyna Dziekońska, Agata Sakowska
16 - 20 lipca, 22 - 27 lipca – zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci
od 5 lat w godz. 9 - 12; instruktor: Grażyna Kulesik
zapisydo 6 lipca; tel 29 7664589; opłata za turnus (5dni) -50 zł

Warsztaty teatral ne w Oczku
lipiec - dla dzieci od 7 do13 lat (nieodpłatne)
sierpień - dla młodzieży od 14 do 19 lat (nieodpłatne)
zapisy do 29 czerwca, tel. 29 7642171

Wakacje z bê bnami
Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” i Ostrołęckie Centrum Kultury
zapraszają na bezpłatne warsztaty perkusyjne dla młodzieży
w wieku od 13 do 19 lat
2 - 6 lipca i 30 lipca – 3 sierpnia – warsztaty dla pałkerów
9 - 13 lipca i 6 – 10 sierpnia – warsztaty dla bębniarzy
Zapisy do końca czerwca w OCK; tel. 29 7664589

Kino Jantar zap rasza na wakacyjne porank i
œrody i cz wartki – godz. 10

