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Liderem zespołu jest charyzmatyczny akordeonista – Rafał Grząka. Posiada 
wykształcenie klasyczne i jazzowe. Jest wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warszawie. Swoje aspiracje artystyczne realizuje na wielu 
płaszczyznach – począwszy od muzyki współczesnej, eksperymentalnej, klasycznej 
i dawnej przez jazz i world music na folku i muzyce klezmerskiej kończąc.

Jego trio nawiązuje stylistycznie do muzyki wybitnego francuskiego akordeoni-
sty Richarda Galliano, a także twórcy tango nuevo, Argentyńczyka Astora Piazzolli. 
W repertuarze zespołu znalazły się takie utwory jak Tango pour Cloude, French touch, 

Valtz for Nicky, La valse a Margaoux, Oblivion i Libertango, ale także kompozycje własne, 
zakorzenione w polskim folklorze, jazzie i muzyce ambientowej.

Rafał Grząka zaprosił do swojego projektu wybitnych i bardzo uniwersal-
nych artystów, którzy wspaniale uzupełniają bogate brzmienie akordeonu. Są to 
Przemysław Skałuba – klarnet, saksofon, duduk oraz Jarosław Stokowski 
– kontrabas. Koncerty zespołu są porywające i zaskakujące, a ich najważniejszym 
i najciekawszym aspektem jest improwizacja, która stanowi czynnik formotwórczy 
zarówno repertuaru jak i samego tria.

Rafał Grząka Trio
Koncert z cyklu „Niedzielny Salon Muzyczny” ND  26.01.2020

godz. 17:00
Sala Biała MOK

ul. Pułaskiego 6
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Zapraszamy na koncert zespołu Niekompletni, podczas którego usłyszymy 
najpiękniejsze piosenki świąteczne i kolędy w autorskich aranżacjach.

ZESPÓŁ WYSTĄPI W SKŁADZIE:
Angelika Jarząbek – śpiew,

Olga Jagieło – śpiew,
Anna Koczkodaj – śpiew,

Mateusz Pieńkowski – śpiew, flet,
Mateusz Mazurek – gitara,
Maciej Turkowski – gitara,

oraz goście specjalni.

Zespół Niekompletni to projekt, w który zaangażowani są młodzi wokaliści i in-
strumentaliści, a którego założycielem i kierownikiem artystycznym jest Maciej 
Turkowski – muzyk, kompozytor, instruktor, pedagog.

W skład zespołu wchodzi grono muzyków i wokalistów, którzy wraz z zaproszo-
nymi gośćmi realizują autorskie projekty artystyczne. Zajmują się piosenką literacką, 
poezją śpiewaną i szeroko rozumianą muzyką z kręgu „krainy łagodności”. Swój 
warsztat doskonalą poprzez próby, warsztaty wokalne i uczestnictwo w przeglądach 
artystycznych reprezentując przy tym Siedlce na renomowanych ogólnopolskich 
festiwalach i konkursach.

Niekompletni kolędowo
Koncert zespołu Niekompletni

WT  14.01.2020
godz. 19:00

Sala Biała MOK
ul. Pułaskiego 6

Początek Nowego Roku to czas balów i zabaw. W dobry nastrój chcą wprawić 
Państwa wokaliści Studia Piosenki Singers i Zespołu Wokalnego Sweet 
Angels, działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach, zapraszając 
na swój nowy program zatytułowany Śpiewanie w Karnawale.

Podczas koncertu usłyszymy znane piosenki, takie jak Niech żyje bal, Łowcy gwiazd, 
Czy ten pan i pani, a także mniej popularne utwory w tanecznych rytmach.

Instruktorem zespołów jest Edyta Wójcik.

Śpiewanie w Karnawale
Studio Piosenki Singers i Zespół Wokalny Sweet Angels

WT  28.01.2020
godz. 18:00

Sala Biała MOK
ul. Pułaskiego 6
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Styczniowe koncerty w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ, Alternatywnego 
Teatru Tańca LUZ oraz Akademii Tańca LUZ ART będą z pewnością niezwykłym widowiskiem 
tanecznym, pełnym wzruszających, profesjonalnych prezentacji i barwnych kostiumów. Choreografem 
i kierownikiem zespołu jest Joanna Woszczyńska.

Tancerze LUZ to jedna z najbardziej utytułowanych i utalentowanych grup tanecznych w Polsce i na świe-
cie. Reprezentując nasze miasto oraz kraj sięgnęli w 2019 roku po najwyższe laury, zdobywając m.in.:
-  Grand Prix dla najlepszego zespołu Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Shock” w Wilnie
- 1. miejsce w kategorii „Formacje dzieci contemporary” na Międzynarodowym Festiwalu Tańca 
„Shock” w Wilnie
- 1. miejsce w kategorii „Formacje seniorów contemporary” na Międzynarodowym Festiwalu Tańca 
„Shock” w Wilnie
- 1. miejsce w kategorii „Contemporary” – solo Ewa Stecewicz na Międzynarodowym Festiwalu Tańca 
„Shock” w Wilnie
- 1. miejsce w kategorii „Contemporary” – solo Wiktoria Prokurat na Międzynarodowym Festiwalu Tańca 
„Shock” w Wilnie
- 1. miejsce w kategorii „Formacje dzieci free dance” na Międzynarodowym Festiwalu Tańca „Shock” w Wilnie
- 2. miejsce w kategorii „Formacje juniorów free dance” na Międzynarodowym Festiwalu Tańca „Shock” w Wilnie
- 2. miejsce i tytuł Wicemistrza Świata w kategorii „Formacje dzieci ballet/point”
- 2. miejsce i tytuł Wicemistrzów Polski w kategorii „Mini formacje dzieci modern”
- 2. miejsce i tytuł Wicemistrzów Polski w kategorii „Formacje dzieci ballet/point”
- 2. miejsce i tytuł Wicemistrzów Polski w kategorii „Duet dzieci modern”

Koncerty FTN LUZ, ATT LUZ i Akademii Tańca LUZ ART
Leksykon niewidocznych skarbów

LUZtracja 2019

CZ  30.01.2020 godz. 17:00
PT  31.01.2020 godz. 17:00

CZ  30.01.2020 godz. 19:00
PT  31.01.2020 godz. 19:00

sala widowiskowa „Podlasie” MOK
ul. Sienkiewicza 63

sala widowiskowa „Podlasie” MOK
ul. Sienkiewicza 63

- 3. miejsce w kategorii „Formacje dzieci modern”
- 3. miejsce w kategorii „Duety dzieci modern”
- 5. miejsce w finale Mistrzostw Świata w kategorii „Formacje dzieci modern”
- 5. miejsce w finale Mistrzostw Świata w kategorii „Mini formacje dzieci modern”

18 marca ATT LUZ na zaproszenie litewskiej Polonii oraz organizacji Erdve Menui wystąpił aż trzy-
krotnie z wielkim sukcesem ze spektaklem Dzieci Powstania ’44 w Wilnie na Litwie. To niezwykłe 
widowisko w reżyserii i choreografii Joanny Woszczyńskiej zostało niezwykle ciepło przyjęte przez 
widzów zgromadzonych w Domu Kultury Polskiej, wśród których znaleźli się przedstawiciele Instytutu 
Polskiego w Wilnie oraz ambasady Polskiej na Litwie.

6 kwietnia odbyła się premiera nowego spektaklu ATT LUZ pt. Gdzie jesteś… Ewo? w reżyserii 
i choreografii Joanny Woszczyńskiej. Spektakl  jest ukłonem w stronę wszystkich kobiet. Jest opowie-
ścią o Nich, o ich delikatności i zagubieniu, ich marzeniach i życiowych rolach. W spektaklu występują 
również wokalistka Iwona Kobylińska oraz Irena Frank.

4 czerwca tancerze i wokaliści ATT LUZ, razem z zespołem Ambitus, wzięli udział w niezwykłym 
wydarzeniu na Placu gen. Sikorskiego, zatytułowanym „O Polsce w rytmie rocka!”, upamiętniającym 
rocznicę pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych.

W czerwcu gościliśmy w naszym mieście zespół taneczny Kihou z Hamamatsu w Japonii w ramach Pol-
sko-Japońskich Międzynarodowych Spotkań Artystyczno-Kulturalnych. Ich punktem kulmi-
nacyjnym, wpisującym się w obchody 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Japonią 
i Polską, były koncerty Polsko-japońskie konfrontacje taneczne KIHOU&LUZ w wykonaniu gości 
grupy Kihou i gospodarzy Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ w sali widowiskowej „Podlasie” MOK.
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Barbara Maksymiuk SGL „Witraż” MOK - Nagroda Specjalna za wiersz o Siedl-
cach w 42 Konkursie Literackim „Limesu” - grudzień 2019

***

moje miasto

piszę do ciebie
list

adres
(nie)znany
bo
gdzie mam szukać
dziecięcego śmiechu
łez
zamkniętych w małych
szklanych sekretach

czas
zabrał tajemnice ciemnych bram
i brukowanych podwórek

nawet ławka
przytulona do pachnącej lipy
zniknęła
zachowując dla siebie
smutki dziewczęcych rozterek

pozostały mury starych kamienic
które pilnie strzegą
rodzinnych tajemnic
radości
i dramatów
pustymi oczodołami okien
patrzą ze smutkiem
na wysokie „bloki”
i bezimiennych ludzi
zamkniętych
w małych szufladkach pudełek

smutno mi
ale tęsknię
więc piszę do ciebie

ten listopad
moje miasto…

Turniej jest imprezą o charakterze konkursowym dla młodzieży szkół śred-
nich i dorosłych, otwartą dla publiczności. Turniej obejmuje dwie kate-
gorie: recytacji i poezji śpiewanej.

Prezentowane mogą być teksty pisane prozą i poetyckie, polskie lub obce w pol-
skim tłumaczeniu, których tematyka porusza problemy religii we wszystkich jej prze-
jawach i formach. W konwencji naszego konkursu mieszczą się także utwory filozo-
ficzne, poszukujące sensu egzystencjalnych dylematów istnienia; poezja poszukująca 
odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące bytu. Prezentowane mogą być 
utwory z dowolnego okresu – klasyczne, awangardowe, współczesne, tradycyjne. 
Recytator lub śpiewający poezję prezentuje dwa teksty (oddzielnie lub połączone 
w formę tzw. wykonania łącznego). Czas występu nie może przekroczyć dziesięciu 
minut. Recytator lub śpiewający poezję ma możliwość wykorzystania pozasłownych 
i pozamuzycznych środków wyrazu artystycznego, jeżeli służą one wzbogaceniu 
interpretacji utworów. Wykonawcy śpiewającemu poezję może towarzyszyć zespół 
muzyczny do 5 osób. W Turnieju nie może brać udziału laureat I miejsca (w obu kate-
goriach) w poprzedniej edycji konkursu.

Zgłoszenia na Turniej na kartach uczestnictwa (dostępne na stronie MOK) nale-
ży przesłać do 5 lutego 2020 r. zwykłą pocztą lub elektroniczną dołączając tek-
sty i nagranie wykonywanych utworów. Decyzja o kwalifikacji do Turnieju zapadnie 
do 10 lutego 2020 r. i zostanie przekazana drogą e-mailową.Uczestnicy repre-
zentujący Siedlce biorą udział w Eliminacjach Miejskich 7 lutego 
2020 r. w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 
6 lub dostarczają nagranie jak wszyscy uczestnicy z kraju.

W każdej kategorii w Finale Komisja Artystyczna przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia.

ZGŁOSZENIA PRZESYŁAMY POD ADRES:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, 

ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
Halina Tunkiewicz (sala widowiskowa „Podlasie”)

tel. 25 794-31-24, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl
www.mok.siedlce.pl
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Tradycyjne polskie kolędy i pastorałki w niezwykłej odsłonie usłyszymy w wy-
konaniu naszych słuchaczek z Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które 
swoją pasję do śpiewania realizują w Zespole Wokalnym Art Styl. Jak co roku, 
ucieszą nas piękną aranżacją i wykonaniem.

Zespół Wokalny Art Styl w rozpoczynającym się roku będzie obchodził 
5-lecie działalności. Zespół pracuje pod kierunkiem Urszuli Chruściel i Mar-
cina Chojeckiego. Usłyszymy kolędy w wykonaniu: Ireny Frank, Danuty 
Marynowskiej, Jadwigi Zgódki, Wiesławy Chaleckiej, Liliany Bielak, 
Marty Głozak, Elżbiety Kieliszek, Teresy Sikorskiej, Ewy Zborow-
skiej-Buczek.

Najpiękniejsze kolędy…
Koncert Zespołu Wokalnego Art Styl

ND  19.01.2020
godz. 17:00

sala widowiskowa „Podlasie” MOK
ul. Sienkiewicza 63

Zapraszamy w daleką podróż do krajów Ameryki Łacińskiej na spotkanie z ich 
kulturą muzyczną, ciekawą, egzotyczną, ale mało u nas znaną. Odmienność i wielo-
barwność muzyki latynoamerykańskiej ma swoje źródło w różnych tradycjach mu-
zycznych, jakie tu występują i na siebie oddziałują, wynika z połączenia hiszpańskich 
elementów melodycznych, indiańskiego instrumentarium i afrykańskich wpływów 
rytmicznych. Tym, co ją wyróżnia, jest właśnie bogactwo rytmów i mnogość tańców 
– żywiołowych, namiętnych, wyrażających wielkie emocje i temperament miesz-
kańców tej części świata. Samba, rumba, tango zrobiły zawrotną karierę nie tylko 
na parkietach tanecznych, ale i w muzyce artystycznej, zachwyciły wielu kompozyto-
rów ze Starego Kontynentu, czego dowody znajdziemy w proponowanym programie.

Dla odmiany w koncercie dla dzieci prym będą wiodły melodie, które pozbiera-
my z różnych zakątków świata. Czy uda się nam odgadnąć, skąd one pochodzą? W ja-
kim powstały kraju? Przed wiekami, czy może niedawno? Warto się o tym przekonać.

Spotkania z muzyką. 
Małe Filharmonie
„W kręgu muzyki latynoamerykańskiej” 
i „Skąd pochodzisz, melodio”

CZ  23.01.2020
godz. 08:30, 09:30, 10:30, 11:30

Sala Biała MOK
ul. Pułaskiego 6
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Fotografia wykorzystywana jest najczęściej do rejestracji widoków, które nas 
zachwyciły. Jeszcze bardziej fascynującym wydaje mi się poszukiwanie obrazów foto-
graficznych, których nasz wzrok nie mógł ogarnąć. Trzy cykle zaprezentowane na wy-
stawie proponują właśnie takie przekraczanie możliwości percepcji naszego oka.

Cykl Światowidy powstaje konsekwentnie od 2003 roku. Mamy możliwość zoba-
czyć budowle, drzewa w sposób oderwany od naszej codziennej perspektywy zbież-
nej. Jeśli pradawny Światowid patrzył na cztery strony świata równocześnie – tutaj 
my patrzymy na niego z tych wszystkich kierunków naraz.

Granica. Rekonesans wizualny to pierwszy w Polsce projekt dotyczący wizualnych 
poszukiwań przedwojennej granicy polsko-niemieckiej, temat dość szybko pod-
chwycony przez innych. Za pomocą okularów 3D możemy interaktywnie przenosić 
się z jednego miejsca na drugie. W zależności które oko przymkniemy – widzimy 
granicę z jednej, bądź z drugiej jej strony.

Droga przez wodę to pradawny bród łączący Gdańsk z półwyspem helskim pro-
wadzący przez środek Zatoki Gdańskiej. Całodzienny marsz i wszechogarniająca 
przestrzeń wody i nieba zostały pokazane w formie wielkoformatowych panoram 
pełnych detali i błękitów.

Wojciech Sternak

Wojciech Sternak

Fotograf i kulturoznawca. Adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim (doktor sztuk 
pięknych). W 2006 roku wydał pierwszy polski album o katastrofie jądrowej „Cień 
Czarnobyla”. W 2013 roku zaprezentował w Państwowym Muzeum Etnograficz-
nym w Warszawie projekt dokumentalny „Dopóki. Wisła” opowiadający o Polsce 
z perspektywy jej najdłuższej rzeki. Od 2014r. tworzy wielowątkowy cykl badają-
cy wzajemny wpływ podróży i fotografii. W roku 2019 nakładem Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi opublikował album „Siedem dróg”. Dyrektor Studium Fotografii 
ZPAF. Popularyzuje fotografię poprzez spotkania autorskie, warsztaty (m.in. technik 
szlachetnych z XIX w)  i wystawy na terenie Polski i Europy.

Granice Percepcji
Otwarcie wystawy fotografii Wojciecha Sternaka
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Granice Percepcji
CZ  16.01.2020, godz. 18:00

czynna do 14.02.2020
Galeria Fotografii Fokus MOK

ul. Pułaskiego 7

Zofia Kiciński ukończyła Liceum Sztuk Pięknych w Lublinie i Grafikę Artystycz-
ną w Wyższej Szkole Informatycznej w Łodzi. Eksperymenty z wieloma technikami 
pomogły jej zdobyć umiejętności takie jak: projektowanie graficzne, fotografia, 
obróbka graficzna, malarstwo czy ilustracja. Kartka papieru, kolorowe kredki i czar-
ny mazak - to wystarczy do wyczarowania hipnotyzujących światów Zofii Kiciński. 
Bogactwo przedstawień (od achromatycznych po pulsujące świeżymi barwami i tek-
sturą) nie znajduje ograniczeń. Każda z prac ma swój specyficzny nastrój, emanując 
ciszą, radością czy niepokojem. Określony klimat tworzony jest na wpół realnymi 
formami zamykanymi w teatralnie ustawione plany. Natura jest tylko impulsem dla 
tworzenia fantasmagorii, zjawisk na granicy jawy i snu. Nieograniczona wyobraźnia 
autorki, mieszająca światy rzeczywiste i fantastyczne, daje zadziwiające efekty arty-
styczne. Prace Kiciński powstają jakby poza wirem codzienności, z bezinteresownej 
przyjemności tworzenia. Wystawa daje możliwość rozsmakowania się w magicznych 
fantazjach Zofii Kiciński. Świeżość ujęcia tematów przez autorkę, intuicyjne wyczucie 
ładu przy bogactwie formy, daje odbiorcy dużą przyjemność i satysfakcję z obcowa-
nia z jej pracami. 

Czego oczy nie widzą
Wystawa grafiki Zofii Kiciński

 od 08.01.2020
czynna do 31.03.2020

Galeria „w Bramie” MOK 
ul. Pułaskiego 7
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Festiwal Kolęd i Pastorałek „Moje Betlejem” organizowany jest 
z myślą o uczniach siedleckich szkół podstawowych i szkół średnich (publicz-
nych i niepublicznych).

 Jest okazją do przybliżenia roli, jaką polska tradycja kolędowa ma w kształtowa-
niu narodowego ducha. Kolędowanie to jeden z najbardziej utrwalonych w naszym 
kraju sposobów świętowania Bożego Narodzenia. Pieśni opisujące narodziny Chry-
stusa, mówiące o znaczeniu tego wydarzenia dla ludzi, śpiewano już w średniowie-
czu. Niektóre kolędy, śpiewane do dziś, mają po kilkaset lat.

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wypełnienie elektronicznej karty 
zgłoszenia, którą należy przesłać do organizatora do 10 stycznia 2020 roku.

Karta zgłoszenia i regulamin dostępne na stronie mok.siedlce.pl w zakładce 
„Moje Betlejem”.

Moje Betlejem
Festiwal Kolęd i Pastorałek

ŚR  15.01.2020, godz. 10:00 - przesłuchania
CZ  23.01.2020, godz. 18:00 - Koncert Laureatów

sala widowiskowa „Podlasie” MOK
ul. Sienkiewicza 63

Celem festiwalu jest propagowanie działalności twórczej wśród dzieci w wieku 
przedszkolnym, rozwijanie umiejętności śpiewania solowego i zespołowego oraz 
pogłębianie wiedzy o tradycjach i zwyczajach obecnych w naszej kulturze narodowej.

Przedszkolaki będą prezentować jeden utwór: kolędę, pastorałkę lub piosenkę 
świąteczno-noworoczną w języku polskim lub języku obcym. Może to być występ 
solowy, w duecie lub z zespołem.  Jury będzie oceniać: poziom warsztatu wykonaw-
czego, oryginalność wykonania i ogólny wyraz artystyczny.

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wypełnienie elektronicznej karty zgło-
szenia (dostępnej na stronie mok.siedlce.pl w zakładce „Szła Kolęda”, którą należy 
przesłać do organizatora do 3 stycznia 2020 roku. Finaliści wystąpią w Koncercie 
Laureatów dnia 17 stycznia (piątek) o godz. 18.00 w Sali Białej Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 6.

ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

Miejskie Przedszkole nr 15 w Siedlcach

PATRONAT HONOROWY:
Prezydenta Miasta Siedlce Andrzej Sitnik

PATRONAT MEDIALNY:
Katolickie Radio Podlasie

Szła Kolęda
XIV Przedszkolny Festiwal Kolęd, Pastorałek 
i Piosenek Świąteczno-Noworocznych

PT  10.01.2020, godz. 10:00 - przesłuchania
PT  17.01.2020, godz. 18:00 - Koncert Laureatów

Sala Biała MOK
ul. Pułaskiego 6
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Podczas koncertu usłyszymy szesnaście kolęd i pastorałek, których teksty 
napisał Jacek Kaczmarski, zaś melodie skomponował Zbigniew Łapiński. 
Utwory składające się na program wykorzystują różne konwencje i stylistyki 
zarówno w warstwie tekstowej, jak muzycznej.

Wykorzystanie motywów polskich, ukraińskich, żydowskich, węgierskich 
czy arabskich sprawia, że kompozycje w Szukamy Stajenki zawierają dodatkowe, 
ukryte sensy oraz mimo upływu lat nie tracą swojej aktualności.

Wykonawcami koncertu są laureaci nagrody ministra kultury – Zuza Wi-
śniewska i Jakub Zuckerman. Solowa działalność artystyczna przyniosła 
im pierwsze nagrody największych polskich festiwali piosenki artystycznej i au-
torskiej, m.in Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja”, 

Szukajmy Stajenki
Najpiękniejsze kolędy Jacka Kaczmarskiego ŚR  29.01.2020

godz. 19:00
Sala Biała MOK

ul. Pułaskiego 6

Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego ,,Pamiątki”, 
Festiwalu Metamorfozy Sentymentalne, Festiwalu Szlakiem Bardów, Olsztyń-
skich Spotkań Zamkowych i wielu innych.

Na fortepianie akompaniuje im Kuba Mędrzycki, znany ze współpracy 
m.in z Margitą Ślizowską, Elżbietą Wojnowską, Krystyną Świątecką, Andrzejem 
Krzywym i Krzysztofem Cugowskim. Odpowiedzialny m.in. za oprawę muzyczną 
i akompaniament do spektaklu ,,Pastorałki nasze codzienne” w reż. Janusza Ku-
kuły emitowane w Teatrze Polskiego Radia, przez wiele lat współpracował także 
z teatrem Uniwersytetu Warszawskiego oraz z teatrem Hybrydy.
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Świąteczny czas to przestrzeń wypełniona dźwiękami kolęd i zapachem choinki. 
Do wspólnego kolędowania zapraszają nas miłośnicy żeglarskich dźwięków – Domi-
nika Żukowska i Andrzej Korycki, w których wykonaniu usłyszymy przepiękne świą-
teczne żeglarskie utwory oraz tradycyjne polskie kolędy. Pięknym tekstom będzie 
towarzyszyć mistrzowska gra na gitarach.

Dominika Żukowska i Andrzej Korycki od ponad 10 lat występują w du-
ecie wykonując piosenki autorskie, ballady Bułata Okudżawy, Żanny Biczewskiej 
i Włodzimierza Wysockiego, piosenki i kolędy żeglarskie. W ciągu roku grają kilka-
dziesiąt koncertów w różnych częściach kraju, gromadząc wokół siebie miłośników 
gitarowych dźwięków.

Koncert tylko dla słuchaczy SUTW

Kolędy żeglarskie… na cały rok

S I E D L E C K I  U N I W E R S Y T E T  T R Z E C I E G O  W I E K U

Koncert Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego
ŚR  08.01.2020

godz. 11:00, 14:00
sala widowiskowa „Podlasie” MOK

ul. Sienkiewicza 63

Potężna dawka dobrego humoru w wykonaniu kabaretu „Wióry lecą”, który 
właśnie obchodzi drugą rocznicę powstania. Aktorzy tworzący kabaret jednomyślnie 
przyznają, że sztuka kabaretowa to ciężka praca, ale z drugiej strony dużo radości 
i dobrej energii. Autorem większości scenariuszy, pomysłodawcą i kierownikiem 
kabaretu jest Mieczysław Księżpolski. 

Kabaret dotychczas wystąpił na Artystycznym Podsumowaniu Roku SUTW, 
Jackonaliach III Wieku, na Dniu Edukacji Narodowej w Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Siedlcach, na podsumowaniu projektu Fundacji DONUM „Ten cenny czas” 
oraz na XII Węgrowskich Barwach Jesieni zdobywając II miejsce, bawiąc publiczność 
swoimi skeczami.

Członkowie kabaretu są zdania, że śmiech to zdrowie. Śmieją się dużo i rozśmie-
szają innych. Zobaczymy scenki z życia seniorów i nie tylko, które charakteryzuje 
dystans, dowcip i pomysłowość.

Spotkanie tylko dla słuchaczy SUTW

Z humorem na ty
Kabaret „Wióry Lecą”

ŚR  22.01.2020
godz. 11:00, 14:00

sala widowiskowa „Podlasie” MOK
ul. Sienkiewicza 63
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Kwartet Smyczkowy Aleksandria zaprezentuje klasyczne tańce karnawa-
łowe jakie królowały na parkietach XIX i XX wieku. Posłuchamy walca, tanga, polki, 
ale również piosenek Georga Gershwina czy Jerzego Petersburskiego, przy których 
bawiła się publiczność na początku w latach 30. XX wieku. W programie znajdą się 
również kompozycje Johanna Straussa, Carlosa Gardela, Leslie Searle’a, Scotta Jo-
plina czy urocze miniatury kompozytorów wiedeńskich.

KWARTET SMYCZKOWY ALEKSANDRIA:
Piotr Grabowicz – kierownik artystyczny, I skrzypce,

Dariusz Rytel – II skrzypce,
Katarzyna Wasińska – altówka,

Edyta Koć – wiolonczela.

Kwartet Smyczkowy „Aleksandria” powstał w 2008 roku. To jedyny taki kwartet 
w naszym mieście, który wypracował sobie własny wizerunek. Kwartet smyczkowy 
przestał być kojarzony z zespołem, który z akademicką powagą wykonuje tylko 
utwory muzyki klasycznej, choć muzycy przywiązują do klasycznego repertuaru wiel-
ką wagę i nigdy z niego nie rezygnują. Jednak główny nacisk „Aleksandria” kładzie 
na to, by podejście do muzycznej materii było żywe i twórcze, a spektrum działań 
szersze, niż ma to miejsce w przypadku innych tego typu zespołów. Dlatego też, mu-
zycy często tworzą niezapomniane programy koncertowe. Z ich udziałem powstają 
również wspaniałe koncerty plenerowe.

Taki Bal
Koncert Kwartetu Smyczkowego Aleksandria ND  02.02.2020

godz. 17:00
Sala Biała MOK

ul. Pułaskiego 6
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W konkursie oceniono 374 prace z 45 placówek oświatowych oraz 16 prac 
zgłoszonych indywidualnie. Komisja w składzie: Dorota Pikula – historyk sztuki 
(przewodnicząca komisji), Ireneusz Parzyszek – plastyk, Kamil Antolak – 
plastyk-grafik, postanowiła przyznać:

W KATEGORII „PRZEDSZKOLA”, „KLASY 0”:
I miejsce - Aleksander Piekarski - Niepubliczne Przedszkole im. „Kubusia Puchatka,
II miejsce - Maja Borkowska - Katolickie Przedszkole „Ogródek świętego Franciszka”,
III miejsce - Zofia Jastrzębska - Miejskie Przedszkole nr 22,
Wyróżnienia: Zofia Chruścicka, Oliwia Komar, Maja Troć, Jagoda Strawa

W KATEGORII „SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I – III”:
I miejsce - Natalia Bukatczuk,
II miejsce - Amelia Bohowicz - Szkoła Podstawowa nr 2,
III miejsce - Joanna Konstantynowicz - Szkoła Podstawowa nr 12,
Wyróżnienia: Gabriela Babicz, Wiktor Komar, Maja Stachurska

W KATEGORII „SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV – VIII”:
I miejsce - Julianna Jastrzębska - Szkoła Podstawowa nr 1,
II miejsce - Emilia Witkowska - Szkoła Podstawowa nr 7,
III miejsce - Karolina Zasuwik - Szkoła Podstawowa nr 10,
Wyróżnienia: Jakub Pietrasik, Marysia Boruta, Lilianna Subda

KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2019 - WYNIKI KONKURSU
W KATEGORII „SZKOŁY ŚREDNIE”:

I miejsce - Nikola Mazurczak - I LO im. Bolesława Prusa,
II miejsce - Aleksandra Bareja - IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego,
III miejsce - Ida Jastrzębska-Pypowska - Katolickie LO,
Wyróżnienia: Kamila Uziębło, Kacper Izdebski, Patrycja Gmur
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Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza na spektakl Polskie DNA – 
wolność tańcem malowana w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca LUZ. 
Jest to wychodzące poza ramy, multimedialne, taneczne przedstawienie oparte 
na technice tańca współczesnego, formie teatru alternatywnego, archiwalnych 
filmach i zdjęciach.

Polska i jej historia, aż do odzyskania niepodległości, przedstawiona jest 
w nim w sposób niekonwencjonalny, współczesny. Poprzez odpowiednio stwo-
rzoną choreografię taneczną i ruch, a także wykorzystanie materiałów z polskich 
archiwów, chcemy zachęcić, szczególnie młodzież, do poszerzenia wiedzy na te-
mat historii Polski oraz skłonić do refleksji na temat wolności i niepodległości.

Scenariusz, reżyseria i choreografia – Joanna Woszczyńska, kierownik, 
choreograf i założyciel Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ, Alternatywnego Teatru 
Tańca LUZ i Akademii Tańca LUZ ART, choreograf wielokrotnych mistrzów Polski, 
Europy i świata. Jest autorką wielu autorskich spektakli tanecznych i musicalo-
wych m.in. Katharsis, Bajkowy musical, Nasza klasa w PRL-u, Szkło, The Nature of Dan-
ce, Dzieci Powstania '44 i Nasza klasa w PRL-u II. Asystentem choreograf i reżyser jest 
Bartosz Woszczyński – tancerz oraz choreograf, absolwent londyńskiej szkoły 
wyższej Rambert School of Ballet and Contemporary Dance. Swoją przygodę 
z tańcem rozpoczął w FTN LUZ. Tworzył choreografie m.in. dla ATT LUZ, YDA | Swi-
ndon Dance, YDA | Exeter, Warsaw Ballet, Teatru Tańca Zawirowania, a obecnie 
dla B’cause Dance Company. Obsadę artystyczną stanowią utalentowani tancerze 
i aktorzy Alternatywnego Teatru Tańca LUZ.

Polskie DNA – wolność tańcem malowana
Widowisko taneczne Alternatywnego Teatru Tańca LUZ WT  04.02.2020

godz. 09:30, 19:00
sala widowiskowa „Podlasie” MOK

ul. Sienkiewicza 63
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W dniach 1-8 grudnia odbyły się Mistrzostwa Świata IDO Jazz Dance, 
Modern & Contemporary, Ballet/Point – Ossa 2019. Podczas tygodnia 
tanecznych zmagań na scenie rywalizowało blisko 3 tysiące tancerzy z kilkudziesięciu 
krajów z całego świata, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Republiki 
Południowej Afryki, Niemiec, Serbii.

Polskę i nasze miasto w kategoriach ballet/point i modern & contemporary 
reprezentowała Formacja Tańca Nowoczesnego LUZ z choreograf Joan-
ną Woszczyńską.

• 2. miejsce i tytuł wicemistrza świata zdobyła formacja dzieci 
w kategorii ballet/point,

• 5. miejsce w finale wśród najlepszych zespołów na świecie wywalczyła 
formacja dzieci w kategorii modern,

• 5. miejsce w finale – mini formacja dzieci w kategorii modern w składzie: 
Maria Bruśniak, Lena Mazurek, Michalina Neścior, Natalia Pę-
dzik, Lena Rejenciak, Zuzanna Sawicka, Dominika Tchórzewska. 
Zaprezentowali się najlepiej ze wszystkich zespołów z Polski. Choreografia 
Joanna Woszczyńska,

• 7. miejsce wśród 29. formacji na świecie zajęła formacja juniorów w ka-
tegorii modern.

• Do półfinałów Mistrzostw Świata doszły: formacja seniorów, mini 
formacja juniorów w składzie: Małgorzata Roman, Zofia Roman, 
Natalia Biernacka, Michał Lipka, Maciej Kosyl, Szymon Antosik, 
dwa duety dzieci: Dominika Tchórzewska i Zuzanna Sawicka oraz 
Maria Bruśniak i Michalina Neścior. Autorami choreografii są Joanna 
Woszczyńska i Bartek Woszczyński.

Wszystkim naszym młodym artystom i choreografom gratulujemy i życzymy po-
wodzenia w kolejnych tanecznych turniejach w 2020 r.!

T A N C E R Z E  L U Z  W I C E M I S T R Z A M I  Ś W I A T A !
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Wkrótce

Smykofonia na Mazowszu
ND  23.02.2020

godz. 12:00
ND  15.03.2020

godz. 12:00
ND  05.04.2020

godz. 12:00
Sala Biała MOK

ul. Pułaskiego 6

16 grudnia, podczas Sesji Rady Miasta Siedlce nasi zasłużeni tancerze 
otrzymali listy gratulacyjne z rąk Przewodniczącego Rady Miasta Henry-
ka Niedziółki i Prezydenta Miasta Andrzeja Sitnika za promowanie miasta 
na Mistrzostwach Świata IDO Jazz Dance, Modern & Contemporary, Ballet/
Point – Ossa 2019.

Jest nam bardzo miło, że nasza działalność została doceniona przez wła-
dze samorządowe.

Wielkie gratulacje i podziękowania również dla Rodziców.

T A N C E R Z E  L U Z  W I C E M I S T R Z A M I  Ś W I A T A !
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CZ 30.01   |  godz. 19:00 PT 31.01   |  godz. 17:00 PT 31.01   |  godz. 19:00
LUZtracja 2019

Koncert FTN LUZ, ATT LUZ 
i Akademii Tańca LUZ ART

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 
ul. Sienkiewicza 63

Leksykon niewidocznych skarbów
Koncert FTN LUZ, ATT LUZ i najmłodszych grup z 

Akademii Tańca LUZ ART
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

LUZtracja 2019
Koncert FTN LUZ, ATT LUZ 
i Akademii Tańca LUZ ART

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 
ul. Sienkiewicza 63

DO 05.01

ŚR 15.01   |  godz. 10:00

PT 31.01   |  godz. 18:00

ŚR 08.01   |  cała doba

CZ 23.01   |  godz. 18:00

DO 10.01   |  godz. 11:00-17:00

PT 17.01   |  godz. 18:00 ND 19.01   |  godz. 17:00

PT 10.01   |  godz. 10:00

ND 26.01   |  godz. 17:00 WT 28.01   |  godz. 18:00

PT 10.01   |  godz. 18:00

DO 07.01   |  cała doba

CZ 16.01   |  godz. 18:00

ŚR 08.01   |  godz. 11:00, 14:00

SB 25.01   |  godz. 21:40

DO 31.01   |  godz. 08:00-17:00
Podlaski Przełom Bugu

Wystawa fotografi i
Centrum Kultury w Łomży

Moje Betlejem
Festiwal Kolęd i Pastorałek

Przesłuchania konkursowe
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Otwarcie XXIV Międzynarodowej 
Wystawy Fotografi i 

„Podlaski Przełom Bugu 2019”
Bialskie Centrum Kultury

Czego oczy nie widzą
Wystawa grafi ki Zofi i Kiciński

Wystawa czynna całą dobę do 31 marca 2020 r.
Galeria „w Bramie” MOK, 

ul. Pułaskiego 7

Moje Betlejem
Festiwal Kolęd i Pastorałek

Koncert Laureatów
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Podlaski Przełom Bugu 2019
XXIV Międzynarodowa Wystawa Fotografi i

Galeria Fotografi i Fokus MOK, 
ul. Pułaskiego 7

XIV Przedszkolny Festiwal Kolęd, 
Pastorałek i Piosenek Świąteczno-
Noworocznych „Szła Kolęda 2020”

Koncert Laureatów
Sala Biała MOK, 
ul. Pułaskiego 6

Najpiękniejsze kolędy…
Koncert Zespołu Wokalnego Art Styl
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

XIV Przedszkolny Festiwal Kolęd, 
Pastorałek i Piosenek Świąteczno-
Noworocznych „Szła Kolęda 2020”

Przesłuchania konkursowe
Sala Biała MOK, 
ul. Pułaskiego 6

Niedzielny Salon Muzyczny
Rafał Grząka Trio

Sala Biała MOK, 
ul. Pułaskiego 6

Śpiewamy w karnawale
Koncert Studia Piosenki Singers 

i Zespołu Wokalnego Sweet Angels
Sala Biała MOK, 
ul. Pułaskiego 6

28. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy
Odprawa wolontariuszy

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 
ul. Sienkiewicza 63

Zdjęcie z Tatą
Pokonkursowa wystawa fotografi i

Galeria „w Bramie” MOK, 
ul. Pułaskiego 7

Otwarcie wystawy fotografi i 
Wojciecha Sternaka 
„Granice Percepcji”

Wystawa czynna do 14 lutego 2020 r.
Galeria Fotografi i Fokus MOK, 

ul. Pułaskiego 7

Siedlecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Kolędy żeglarskie… na cały rok” – koncert 
Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 
ul. Sienkiewicza 63

Na scenie i estradzie
Magazyn kulturalny prowadzony przez 

pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Siedlcach

Katolickie Radio Podlasie

Kartka Bożonarodzeniowa 2019
Wystawa pokonkursowa
Mała Galeria Sztuki MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Niedzielny Salon Muzyczny

CZ 30.01 PT 31.01
Leksykon niewidocznych skarbówLeksykon niewidocznych skarbów

PT 31.01
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www.mok.siedlce.pl
e-mail: pegaz@mok.siedlce.pl

Akademia Sztuk „Piękna 7”
ul. Pułaskiego 7, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 31 17
e-mail: asp7@mok.siedlce.pl

Budynek „Podlasie”
 ul. Sienkiewicza 63, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 31 25; 668 548 804
                                                                 
Siedlecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
tel. 25 794 31 21

Sprzedaż i rezerwacje
biletów w kasach MOK
                                                
ul. Pułaskiego 6 - od poniedziałku 
do piątku w godz. 9:00 - 16:45,
tel.: (25) 794 31 03
ul. Sienkiewicza 63 - od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:30 - 16:00,
tel.: (25) 794 31 26

INFORMATOR
K U L T U R A L N Y

ND 05.01   |  godz. 11:00

ŚR 22.01   |  godz. 11:00, 14:00 CZ 23.01   |  godz. 08:30, 09:30, 10:30, 11:30

ND 12.01   |  godz. 08:00

CZ 30.01   |  godz. 17:00

WT 14.01   |  godz. 19:00

PN 06.01   |  godz. 13:00
Spotkanie Grupy Twórczej Fotogram

Urszula Frydrych 
„Emocje światłem malowane”
Galeria Fotografi i Fokus MOK, 

ul. Pułaskiego 7

Siedlecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Z humorem na ty” – kabaret „Wióry Lecą”
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Spotkania z muzyką. 
Małe Filharmonie 

Koncerty „W kręgu muzyki latynoamerykańskiej” 
i „Skąd pochodzisz, melodio” w wykonaniu 

artystów Filharmonii Narodowej
Sala Biała MOK, 
ul. Pułaskiego 6

28. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Siedlce

Leksykon niewidocznych skarbów
Koncert FTN LUZ, ATT LUZ i najmłodszych grup z 

Akademii Tańca LUZ ART
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Niekompletni kolędowo
Koncert zespołu Niekompletni

Sala Biała MOK, 
ul. Pułaskiego 6

Orszak Trzech Króli
Największe uliczne jasełka w Siedlcach 
z udziałem Siedleckiej Grupy Literackiej 

„Witraż”
Siedlce

ŚR 29.01   |  godz. 19:00
Szukajmy Stajenki

Najpiękniejsze kolędy Jacka Kaczmarskiego 
w wykonaniu Zuzy Wiśniewskiej, Jakuba 

Zuckermana i Jakuba Mędrzyckiego
Sala Biała MOK, 
ul. Pułaskiego 6

Leksykon niewidocznych skarbówLeksykon niewidocznych skarbów




