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Robert Makłowicz – dziennikarz, publicysta, autor książek i progra-
mów telewizyjnych o tematyce kulinarnej, kulturowej i historycznej. W swoich 
historyczno-kulinarnych gawędach przybliża słuchaczom najdalsze i najbardziej 
tajemnicze zakątki świata, które odwiedza. Czy człowiek rzeczywiście jest tym co 
je? Co o nas mówi zawartość naszego talerza? Dlaczego warto dbać o kulturę stołu? 
Co ma wspólnego kotlet schabowy z PRL-em? Co jest wyznacznikiem dobrej 
restauracji? I dlaczego warto zacząć zwiedzanie świata dosłownie „od kuchni”? 
Na te i wiele innych pytań Robert Makłowicz odpowie w czasie rozmowy 
z Sebastianem Gumińskim.

Spotkanie organizowane w ramach projektu „Daj się złapać w sieć kultury”, dofinanso-
wane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu „Kultura w sieci”.

Spotkanie 
z Robertem Makłowiczem

ND  11.10.2020
godz. 12:00

Kanał YouTube MOK:
youtube.com/moksiedlce

DAj SiĘ ZłaPAć
W sIeĆ
KUlTurY
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Zostań gwiazdą piosenki! Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w dzie-
wiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki dla Dzieci i Młodzieży 
„Debiut”. Na zgłoszenia czekamy do 9 października 2020 r. Szczegółowy regulamin 
dostępny na stronie mok.siedlce.pl w zakładce DEBIUT.

Wyciąg z regulaminu:
Konkurs jest imprezą otwartą, w której mogą brać udział dzieci i młodzież. Kon-

kurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
•  I kategoria – Szkoły Podstawowe klasy I-III
•  II kategoria – Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
•  III kategoria – Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII
•  IV kategoria – Szkoły Średnie
W poszczególnych kategoriach wiekowych laureaci konkursu otrzymają nagrody 

pieniężne oraz dyplomy, a zdobywca Grand Prix statuetkę i nagrodę pieniężną.
Solista, duet lub zespół wokalny (do 5 osób) prezentuje w konkursie jedną pio-

senkę w języku polskim. Akompaniament: półplayback, akompaniator lub zespół 
(do 4 osób). Wyklucza się udział grup tanecznych. Mile widziany mniej znany reper-
tuar oraz nowe interpretacje i opracowania.

Trzyosobowa komisja artystyczna oceniać będzie: walory głosowe, możliwości 
wokalne, muzykalność, własną interpretację piosenki, indywidualność artystyczną, 
dobór repertuaru dostosowany do wieku,

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem i numerami telefonów:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 63, 08-110 Siedlce;

Kierownik artystyczny konkursu - Iwona Jastrzębska, Tel: 25 794 31 25;

Debiut
Ogólnopolski Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży przesłuchania:

PT  23.10.2020, godz. 09:00
koncert laureatów:

SB  24.10.2020, godz. 15:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK

ul. Sienkiewicza 63
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W październikowym koncercie Kwartet Smyczkowy Aleksandria zapre-
zentuje utwory oparte na tradycyjnej muzyce Stanów Zjednoczonych, czyli coun-
try czy blue grass. Nie zabraknie znanych standardów musicalowych, piosenek 
Georga Gershwina i hitów filmowych. Do tej mieszanki dodamy garść muzyki 
irlandzkiej i angielskiej, która przecież ma swoje miejsce w „amerykańskim tyglu”.

K WA R TE T  S M YC ZKOW Y  A LEK S A NDRIA :

Piotr Grabowicz – kierownik artystyczny, I skrzypce
Dariusz Rytel – II skrzypce

Katarzyna Wasińska – altówka
Edyta Koć – wiolonczela

American Dreams
Koncert Kwartetu Smyczkowego Aleksandria ND  18.10.2020

godz. 17:00
Sala Biała MOK

ul. Pułaskiego 6
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Drugi tegoroczny koncert z cyklu Swing Club na Mazowszu będzie szczegól-
nym wydarzeniem. Jego tytuł, Św. Jan Paweł II – Przesłanie i Inspiracje, 
nawiązuje bezpośrednio do ustanowionego przez Sejm RP roku 2020 – Rokiem 
Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 r. obchodziliśmy stulecie urodzin Karola Woj-
tyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, „naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce 
o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu” – głosi uchwała. Z kolei 11 paździer-
nika będziemy obchodzić XX Dzień Papieski.

Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. W Jego 
nauczaniu znajdujemy to, co w naszych dziejach najważniejsze. Był człowiekiem po-
koju i nadziei. Z niespotykaną pogodą i miłością, ale i niezwykłą siłą i pewnością 
wskazywał całemu światu, wszystkim ludziom, każdemu człowiekowi, jak czynić 
życie bardziej ludzkim.

W Y KON AWC Y :
Halina Łabonarska – recytacje

Laura Raab – śpiew
Maciej Strzelczyk – skrzypce

Bogdan Hołownia – fortepian
Piotr Rodowicz – kontrabas 

Wybitni artyści polskiej sceny, zainspirowani nauczaniem Świętego Jana Pawła 
II, stworzyli program koncertu pt. Św. Jan Paweł II – Przesłanie i Inspiracje, którego 
istotą są teksty – fragmenty wypowiedzi św. Jana Pawła II adresowane do młodzieży 
przy różnych okazjach i w różnym czasie Jego pontyfikatu. Ojciec Święty szczególną 
troską darzył młodzież stanowiącą o przyszłości naszego narodu, i jej wychowanie. 
W scenariuszu koncertu dominują fragmenty wypowiedzi św. Jana Pawła II kierowa-
ne do młodzieży w trakcie polskich pielgrzymek, na Światowych Dniach Młodzieży 
we Francji oraz na spotkaniu ekumenicznym w Asyżu. Pomimo upływu wielu lat 
słowa Świętego Jana Pawła II są nadal aktualne i bardzo ważne dla nas. Mówią 
o uniwersalnych zagadnieniach i problemach tyczących człowieka: o sensie życia, 
o wolności, o prawdzie, o pracy, o dobru człowieka, o tolerancji, o kulturze współ-
czesnej, o poszanowaniu drugiej osoby i innych rudymentarnych wartościach. 

Słowo i muzyka tworzą w koncercie integralną całość. Teksty recytowane przez 
Halinę Łabonarską osadzone są w warstwie muzycznej stanowiącej połączenie 
nurtów zarówno klasycznych, sakralnych, jak i jazzowych. Zaprezentowana zostanie 
m.in. muzyka Fryderyka Chopina, sakralna (Ave Maria) oraz współczesne pieśni 
kościelne (Panie dobry jak chleb, Abba Ojcze, Barka) w autorskim, jazzowym opraco-
waniu wykonawców.

Św. Jan Paweł II – Przesłanie i Inspiracje
Swing Club na Mazowszu ND  04.10.2020

godz. 18:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK
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Tożsamość uchodźcy - czy coś takiego istnieje? Czy bycie uchodźcą może być 
wyborem? Gdzie jest granica pomiędzy byciem imigrantem i uchodźcą? Czy ktokol-
wiek z nas chciałby opuścić swój dom bez gwarancji, że odnajdzie drugą przystań?
A co jeśli okazałoby się, że koniec podróży po nowy dom to dopiero początek podróży ku 
byciu zaakceptowanym? Gdzie jest granica pomiędzy brakiem asymilacji, a potrzebą zacho-
wania podstaw własnej tożsamości? Agresja jest przyczyną czy skutkiem bycia wykluczonym? 
Czy oni są wykluczeni? Czy my jesteśmy wykluczeni? Czy w ogóle są jacyś oni i jesteśmy jacyś 
my? Czy człowiek może być nielegalny?

Spektakl Homesick | Sick Home to zaproszenie do rozważań na tematy dotyczące 
uchodźców, imigrantów oraz wielokulturowości. To próba zobrazowania tych zagadnień 
poprzez ruch, który jest najszczerszym, bo też najbardziej pierwotnym środkiem naszego 
przekazu. Bo może to właśnie wtedy, kiedy nie jesteśmy zasypani subiektywnym ogromem 
informacji, jesteśmy w stanie spojrzeć na tak kompleksowe treści z wielu perspektyw.

C H O R E O G R A F I A : Bartek Woszczyński
K O M P O Z Y T O R Z Y :  ATMO (Giulio Donati & Simone Donati)
T A N C E R Z E :  Beniamin Citkowski, Szymon Osiński, Dominika 
Stróżewska, Urszula Woszczyńska, Bartek Woszczyński
R E Ż Y S E R I A  Ś W I A T Ł A :  Artur Wytrykus

Homesick | Sick Home
Spektakl B’cause Dance Company PN  19.10.2020

godz. 19:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK 

ul. Sienkiewicza 63

Spektakl realizowany w ramach programu Teatr Polska organizowanego przez 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Siedlecka Fala Bluesa wpisała się już na stałe w kalendarz wydarzeń Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Co roku, jesienią, fani dobrej bluesowej muzyki 
mają okazję wysłuchać w sali „Podlasie” niezwykłych koncertów w wykonaniu sie-
dleckich zespołów. Podczas tegorocznej edycji zagrają dwa z nich: Iwona Koby-
lińska & Wolni Jak Motyle oraz Blues Project.

Oba zespoły są już doskonale znane naszej publiczności. Regularnie występują 
podczas Siedleckiej Fali Bluesa czy Gitariady. W swoim repertuarze mają autorskie 
aranżacje rockowych i bluesowych standardów polskiej i zagranicznej muzyki, a tak-
że własne kompozycje.

IWON A KOBY LIŃ S K A &  WOLNI  J A K  MOT Y LE :

Iwona Kobylińska – śpiew
Wioletta Skup – flet, instrumenty klawiszowe

Jerzy Politowski – gitara basowa
Piotr Franczuk – gitara

Mateusz Mazurek – gitara
Piotr Sidorowicz – perkusja

B LUES  PROJEC T:

Agnieszka Skup – śpiew
Michał Skup – gitara

Jacek Zdanowski – gitara basowa
Grzegorz Baran – perkusja

Siedlecka Fala Bluesa
Koncert Iwony Kobylińskiej & Wolni Jak Motyle oraz Blues Project PT  09.10.2020

godz. 19:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK 

ul. Sienkiewicza 63
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Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza na spektakl Dzieci Powsta-
nia ’44 Alternatywnego Teatru Tańca LUZ. To niesamowite i wzruszające 
widowisko musicalowe przenoszące widza w świat dzieci, którym wojna brutalnie 
przerwała dzieciństwo. Spektakl został stworzony z serca i z wielkim sercem jest 
tańczony przez dzieci.

Inspiracją dla autorki – Joanny Woszczyńskiej – były prawdziwe historie 
i wspomnienia z Powstania Warszawskiego. To kontrowersyjne przedstawienie 
wojny, widzianej oczami dziecka oraz współczesnej trzynastoletniej dziewczynki, 
ukazane za pomocą tańca współczesnego i piosenek walczącej Warszawy. Sceny 
spektaklu zmieniają się jak w kalejdoskopie, obrazując całe spektrum dramatu mło-
dych ludzi i towarzyszących im emocji.

Obsadę spektaklu stanowi kilkudziesięcioosobowa grupa utalentowanych 
tancerzy, aktorów i wokalistów Alternatywnego Teatru Tańca LUZ w wieku 8-18 lat, 
którzy doskonale wcielają się w role małych bohaterów z Powstania.

Choreograf i autorka spektaklu, Joanna Woszczyńska, scenariusz oparła 
na prawdziwych wspomnieniach dzieci z książek: Jerzego Mireckiego pt. Dzieci ’44, 
Joanny Papuzińskiej pt. Asiunia i Bogumiła Janusza Żórawskiego pt. Kamienie też 

czasem płaczą. Dzięki wspaniałej choreografii, której towarzyszą również piosenki 
przygotowane pod fachowym okiem Adriany Pogody-Kołodziejak, spektakl 
trafia do serca widza w każdym wieku oraz skłania i pobudza do refleksji.

3 listopada 2015 r., z inicjatywy Stowarzyszenia Dzieci Powstania 1944 oraz Je-
rzego Mireckiego, autora książki Dzieci ’44, spektakl został wystawiony w Muzeum 
Powstania Warszawskiego. 

Premiera spektaklu odbyła się 14 listopada 2014 roku w Siedlcach. Przedstawie-
nie wystawione było już ponad sto razy w Siedlcach, Warszawie, Sokołowie Podla-
skim i Białej Podlaskiej. Fragmenty grane były również dla Polonii w Monachium 
oraz podczas Pucharu Świata w Pradze. 18 marca 2019 roku spektakl wystawiony 
był aż trzykrotnie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie na Litwie.

Dzieci Powstania ’44 to ponad 60-minutowa, wspaniała i wzruszająca lekcja histo-
rii i patriotyzmu.

PATRONAT HONOROWY: MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
ORAZ STOWARZYSZENIE DZIECI POWSTANIA 1944.

Dzieci Powstania ‘44
Spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ PT  16.10.2020

godz. 9:30, 11:30, 19:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK

ul. Sienkiewicza 63
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Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza do Sali Białej na jesienny koncert 
zespołu Niekompletni. W specjalnie przygotowanym, nowym programie usłyszymy 
piosenki zarówno polskie jak i obcojęzyczne.

Zespół Niekompletni to projekt, w który zaangażowani są młodzi wokaliści i instru-
mentaliści, a którego założycielem i kierownikiem artystycznym jest Maciej Turkowski 
– muzyk, kompozytor, instruktor, pedagog, laureat nagrody Prezydenta Miasta Siedlce 
„Wawrzyn Siedlecki 2008”. W skład zespołu wchodzi grono muzyków i wokalistów, którzy 
wraz z zaproszonymi gośćmi realizują autorskie projekty artystyczne.

ZES PÓ Ł  NIEKOMPLE TNI:

Olga Jagieło – śpiew
Karolina Maciejuk – śpiew
Anna Koczkodaj – śpiew

Gabriela Wnorowska – śpiew
Mateusz Mazurek – gitara

Paweł Rymuza – bas
Maciej Turkowski – gitara

Niekompletni nie tylko jesiennie
Koncert zespołu Niekompletni

CZ  22.10.2020
godz. 19:00

Sala Biała MOK
ul. Pułaskiego 6

Zapraszamy na pierwszy w tym roku Wieczór muzyczny przy organach 
Wagnera w domu Biskupa Siedleckiego w ramach festiwalu Organowe Siedlce 
2020. Dla siedleckiej publiczności wystąpi poznański duet: Katarzyna Hołysz – so-
pran i Elżbieta Karolak – organy.

W programie: C.Ph.E. Bach, G. Persiani, V. Bellini.

Organizatorzy:
Kuria Diecezjalna w Siedlcach
Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

Festiwal dofinansowany jest przez Miasto Siedlce.

Organowe Siedlce 2020
Wieczory muzyczne przy organach Wagnera

ND  18.10.2020
godz. 19:00

Dom Biskupa Siedleckiego
ul. Cmentarna 17
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Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół średnich i dorosłych z regionu 
siedleckiego. Jedną szkołę może reprezentować najwyżej trzech uczniów w każdej 
kategorii. Prezentowane mogą być wyłącznie utwory nieżyjących współczesnych 
pisarzy polskich (poetów i prozaików) napisane po 1945 roku.

Zaduszki będą przeprowadzone w dwóch turniejach:
Turniej Recytatorski:

• repertuar obejmuje dwa utwory recytowane (pisane prozą lub wierszem), któ-
rych łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut (temat dowolny).

• recytatorska prezentacja utworów może być wzbogacona o środki teatralne: 
gest, ruch, światło, muzykę, elementy scenograficzne - jeżeli służą one twórczej 
interpretacji tekstu.

• w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator może poprosić o recytację tylko 
jednego utworu

Turniej Poezji Śpiewanej:
W odniesieniu do formy muzycznej obowiązują następujące zasady:
• najwyżej oceniane są utwory z muzyką nowoskomponowaną lub w nowej aranżacji
• do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument lub mały zespół 

muzyczny (do trzech osób).
• repertuar obejmuje dwa utwory śpiewane

Zgłoszenia i teksty utworów należy przesyłać do 23 października 
2020 r. pod adres: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach , ul. Pułaskiego 6, 08-110 
Siedlce, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl

Organizator powoła Jury, które przyzna najlepszym wykonawcom nagrody rzeczowe.

Konkurs dedykowany zmarłemu 27 czerwca 2009 r. Andrzejowi Meżeryckiemu.

Zaduszki
Jubileuszowe XXX Spotkania Recytatorów 
i Śpiewających Poezję

CZ  05.11.2020
godz. 10:00

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK
ul. Sienkiewicza 63

Konkurs odbywa się w ramach obchodów XX Dnia Papieskiego pod hasłem „Totus Tuus”.
Prezentacje konkursowe przeprowadzone będą w trzech kategoriach wiekowych: mło-

dzież klas VII-VIII szkół podstawowych, młodzież szkół średnich, dorośli.
Adresatami konkursu są przede wszystkim recytatorzy z Siedlec, ale dopuszczamy możli-

wość udziału recytatorów ze szkół powiatu siedleckiego oraz gości.
Każdy z uczestników powinien przygotować jeden utwór poetycki lub prozatorski napi-

sany przez Karola Wojtyłę (Jana Pawła II) lub utwór poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi 
II. Można powiedzieć fragment dłuższego utworu lub dokonać kompilacji tekstów, z tym 
że łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.

Szkoła podstawowa może zgłosić dwóch uczestników – uczniów z klas VII-VIII, szkoła 
średnia – trzech uczestników, wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych. Reprezentantów 
szkół należy zgłosić w formie pisemnej: imię i nazwisko recytatora, tytuł utworu, autor oraz 
nazwisko nauczyciela przygotowującego. Karty zgłoszenia szkoły otrzymują wraz z regulami-
nem pocztą elektroniczną; są też dostępne na stronie mok.siedlce.pl.

Elektronicznie zgłoszenie i skan zgody RODO można przesłać na adres e-mailowy: 
halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
W kategorii 1 i 2 zostaną przyznane po trzy nagrody książkowe. W kategorii dorosłych 

liczba nagród zależy od liczby zgłoszeń. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, 
a nauczyciele przygotowujący uczniów specjalne podziękowania. Dopuszczamy również 
przyznanie wyróżnień.

Uwaga! W zależności od sytuacji epidemiologicznej istnieje możliwość realizacji konkur-
su w wersji on-line.

Słowo – dar i tajemnica
XVIII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II

CZ  15.10.2020
godz. 09:00

Sala Biała MOK
ul. Pułaskiego 6

Możliwe konsultacje repertuarowe i warsztatowe w MOK – Halina Tunkiewicz, budynek „Podlasie”, tel. 25 794 31 24, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl.



11PAŹDZIERNIK

Jesienny Festiwal Piosenki Przedszkolnej organizowany jest z myślą 
o dzieciach z przedszkoli publicznych i niepublicznych w Siedlcach i powiecie sie-
dleckim. Głównym założeniem Festiwalu jest popularyzacja dorobku artystycz-
nego młodych twórców, wspieranie ich twórczości artystycznej oraz rozwijanie 
zdolności wokalnych.

Usłyszymy utwory pełne uśmiechu i jesiennych promieni słonecznych, które 
pokażą zgromadzonej publiczności, że jesień wcale nie musi być szara.

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie MOK - www.mok.siedlce.pl
Tegoroczny Festiwal odbędzie się zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOK i wytycznych GIS.

IV Jesienny Festiwal 
Piosenki Przedszkolnej

koncert laureatów:
PT  20.11.2020, godz. 18:00

przesłuchania konkursowe:
PT  13.11.2020, godz. 10:00

Sala Biała MOK
ul. Pułaskiego 6

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach oraz Filharmonia Narodowa w Warszawie za-
praszają na kolejny cykl koncertów pt. Spotkania z muzyką. Małe filharmonie 
w roku szkolnym 2020/2021. Jest to całoroczny program edukacji muzycznej prze-
znaczony dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych w wykonaniu Arty-
stów Filharmonii Narodowej w Warszawie. 29 października zapraszamy na koncerty 
pt. Muzyka na dworze Jagiellonów i Wizyta u królowej Bony.

Niewątpliwą atrakcją naszych programów z muzyką dawną jest prezentacja 
instrumentów historycznych, charakterystycznych dla danej epoki. Lutnia, viola 
da gamba, pomort to instrumenty, które występowały często w muzyce XVI wieku. 
W czasy polskiego renesansu przeniesie nas zespół specjalizujący się w wykonaw-
stwie muzyki dawnej. Poznamy popularne wówczas formy muzyczne – od ilustracyj-
nych miniatur, poprzez modne tańce, aż do pieśni. Będą to utwory kompozytorów 
działających w czasach panowania Jagiellonów. Dwór królewski szczycił się muzyką 
na najwyższym europejskim poziomie, a muzyczny gust władców przejmowali też co 
znaczniejsi magnaci, utrzymujący własne kapele. Małych melomanów zapraszamy 
na Zamek Wawelski. Przy dźwiękach dworskiej kapeli będziemy spacerować po kró-
lewskich komnatach, odkrywając tajemnice królowej Bony.

Terminy kolejnych koncertów:
26 listopada, 17 grudnia, 14 stycznia, 18 lutego, 18 marca, 29 kwietnia, 13 maja, 

10 czerwca

Małe Filharmonie
Koncerty „Muzyka na dworze Jagiellonów”
i „Wizyta u królowej Bony”

CZ  29.10.2020
godz. 08:30, 09:45, 11:00, 12:15

Sala Biała MOK
ul. Pułaskiego 6
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Rozstrzygnięty został Konkurs Fotograficzny Siedlce w czasie pandemii 
COVID-19 zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury Siedlcach. Celem jego 
organizacji było upowszechnianie fotografii, zainspirowanie uczestników do twór-
czych poszukiwań oraz ukazanie jak w tych trudnych czasach wyglądają ulice na-
szego miasta, życie kulturalne, uprawianie sportu, życie w domach, czy codzienne 
życie zawodowe.

W konkursie oceniono 43 prace 12 autorów.

KOMISJA W SKŁADZIE: 
1. Sławomir Kordaczuk        2. Krzysztof Mioduszewski        3. Andrzej Ruciński

postanowiła przyznać:
I  nagrodę – Agnieszce Gołuch za prace „Dzień Komunii Świętej” i „Odwiedziny” 
II nagrodę – Dominikowi Kowalczykowi za pracę „Za mało ławek”
III nagrodę – Agnieszce Kondrackiej-Bylińskiej za prace „Drzewo rękawiczkowe”, 
„W galerii handlowej”, „Przed sklepem”
III nagrodę – Beacie Pływacz za prace „Gotowi na wszystko”, „Top trendy Wio-
sna 2020”, „Wspólna praca ubogaca”
Wyróżnienie – Stanisławowi Guzowi za pracę „Wstęp wzbroniony”
Wyróżnienie – Alinie Jurczuk za pracę „Czytanie w towarzystwie Stefana 
Żeromskiego”

Prace laureatów konkursu będzie można oglądać w Galerii „w Bramie”,
ul. Pułaskiego 7, od 9 października 2020 r.
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Siedlce w czasie pandemii COVID-19
Wyniki Konkursu Fotograficznego Wystawa czynna od

PT  09.10.2020
Galeria „w Bramie” MOK

Ul. Pułaskiego 7
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Wenecja w kamerze otworkowej Jacka Michalaka
Oko w tym mieście nabiera autonomii przypominającej autonomię łzy. Jedyną róż-

nicą jest to, że oko nie oddziela się od ciała, lecz całkowicie je sobie podporządkowuje. 
Po jakimś czasie – w trzecim, czwartym dniu pobytu – ciało zaczyna traktować samo 
siebie jako zaledwie środek transportu dla oka, jako coś w rodzaju łodzi podwodnej 
dla jego to wybałuszającego się, to mrużącego peryskopu. Rzecz jasna, choć łódź pod-
wodna ma tyle różnych celów, jej eksplozje kierują się niezmiennie przeciw niej samej: 
tonie nasze serce, czy raczej umysł – oko zawsze wyskakuje na powierzchnię. To z kolei 
bierze się z miejscowej topografii, z wszystkich tych uliczek – wąskich, wijących się jak 
węgorze – które w końcu doprowadzą nas tam, gdzie rozpościera się płastuga jakiegoś 
campo z katedrą w środku, obrośniętą małżami świętych i dumnie wydymającą swoje 
meduzopochodne kopuły. Można nie wiem jak precyzyjnie ustalać sobie cel wyprawy 
przed wyjściem z domu – prędzej czy później zawsze zagubimy się w tych długich, 
pokręconych zaułkach i pasażach, mamiących nas pozorną możliwością przeniknięcia 
ich wzrokiem, dotarcia do ich wymakającego się końca, którym jest zwykle nadbrzeże 
i woda, toteż nie można nawet nazwać ich ślepymi uliczkami.

Tak o Wenecji pisał Josef Brodski autor cytowanego powyżej fragmentu jednej 
z najpiękniejszych książek o Wenecji - „Znak wodny”.

„Gładząc Wodę” – to pierwsza publiczna prezentacja prac Jacka Michalaka. 
Urodzony w 1967 roku w Szczecinie – lekarz, chirurg naczyniowy, dr n. medycznych. 
Aktualnie pracuje w Klinice Chirurgii Naczyniowej Instytutu Hematologii i Transfuzjo-
logii w Warszawie. Zwolennik klasycznych technik operacyjnych i … fotograficznych.

Fotografowanie jest dla niego pretekstem do wzięcia urlopu. Szansą do chwili od-
poczynku i oderwania się od codzienności.

Prezentowane zdjęcia zostały wykonane w trakcie kilku jesiennych pobytów w We-
necji kamerą otworkową skonstruowaną przez Tomka Mielecha. Mimo zastosowania 
techniki fotografii otworkowej nie znajdziemy tutaj tak częstych dla niej przerysowań 
perspektywy czy zdeformowanego obrazu. Autor stosuje kamerę otworkową jak 
aparat wielkoformatowy ze specyficznym obiektywem, dzięki któremu obraz staje się 
miękki, aksamitny. Długi czas naświetlania przekłada się na poczucie upływającego 
czasu, jakby był zapisem przemijania.

Technika wymusza konieczność zatrzymania się, pozwala na zobaczenie tego co 
zwykle umyka w pośpiechu, a często jest również pretekstem do nawiązania nowych 
znajomości z przypadkowo spotkanymi ludźmi. Długie spacery z przerwą na kawę 
w miejscowej kafejce, zapach morza i wodorostów, piękne złote zimowe światło po-
zwalają na odpoczynek i chwilę oddechu.

Zdjęcia powstały na negatywach Foma 100 i Foma 200 13x18 cm. Zeskanowane 
i wydrukowane na papierze Hahnemule.

Wystawa czynna do 13 listopada 2020 roku
w Galerii Fotografii Fokus MOK, ul. Pułaskiego 7

Gładząc wodę
Wernisaż Wystawy Fotografii Jacka Michalaka i spotkanie autorskie CZ  15.10.2020

godz. 18:00
Sala Biała MOK

ul. Pułaskiego 6
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Oczywiście wiadomo, że była najsłynniejszą blondynką świata, symbolem sek-
su, ikoną, najjaśniejszą z hollywoodzkich gwiazd, że prawdopodobnie popełniła 
samobójstwo, że śpiewała prezydentowi Kennedy’emu Happy Birthday, że prawdo-
podobnie była jego kochanką, że tak pięknie podmuch wiatru unosił jej sukienkę, 
że miała najpiękniejszy uśmiech świata, że… Wielu rzeczy jednak o niej nie wiemy. 
Koncert, na który zapraszamy to sekrety wielkiej gwiazdy opowiedziane i wyśpiewa-
ne przez Sonię Bohosiewicz. Marilyn Monroe i Sonia Bohosiewicz – jakich 
jeszcze nie znamy!

Sonia Bohosiewicz zaprasza do skrywającego wiele tajemnic świata Marilyn 
Monroe. To będzie spotkanie pełne emocji. W repertuarze utwory Marilyn Monroe, 
Elli Fitzgerald czy Franka Sinatry, w tym piosenki znane publiczności z filmu Janusza 
Majewskiego „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”. W programie m.in. 
„I’ve got you under my skin” czy „I’m beginning to see the light”.

S O N I  B O H O S I E W I C Z
T O W A R Z Y S Z Y Ć  B Ę D Z I E  Z E S P Ó Ł  W  S K Ł A D Z I E :

Michał Walczak – gitara,
Fabian Włodarek – piano,
Piotr Górka – kontrabas,
Frank Parker – perkusja.

Sonia Bohosiewicz to jedna z najciekawszych i najzdolniejszych polskich akto-
rek swojego pokolenia. Wyjątkowa osobowość i talent, obok której nikt nie może 
przejść obojętnie. Długo można wymieniać jej fenomenalne kreacje artystyczne, 
z których niemal każda to perełka. Bierze udział w licznych projektach filmowych, 
teatralnych, kabaretowych oraz muzycznych. Spontaniczna i ekspresyjna. Wyróżnia 
ją niesamowita gra emocjami, dzięki temu kreowane przez nią bohaterki są wiary-
godne i prawdziwe.

Spotkanie tylko dla słuchaczy SUTW.
Obowiązują specjalne bilety.

10 sekretów Marilyn Monroe
koncert Soni Bohosiewicz ŚR  07.10.2020

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

ul. Sienkiewicza 63

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



15PAŹDZIERNIK

Krzysztof Zanussi to jeden z najwybitniejszych reżyserów polskiego kina. Jego 
filmy charakteryzuje oryginalność, przepełnione są refleksją i trafną obserwacją. 
Problematyka moralna, psychologiczna oraz świat wewnętrzny bohaterów, to jeden 
ze składników sukcesu filmów reżysera. Zanussi w swojej książce pisze: „Życie można 
wygrać i przegrać. Nie nam sądzić całe życie innych, ale nam przychodzi oceniać 
własne życie i musimy zdawać sobie sprawę, [...], że przyjdzie rachunek sumienia, 
który powie, że to w życiu zrobiliśmy dobrze, a to źle”. Mając świadomość przemijal-
ności życia i świata reżyser mówi o życiu jako arcydziele, do którego nieustannego 
tworzenia jest zaproszony każdy człowiek.

Najważniejsze zagadnienia współczesnej kultury, kondycja człowieka początku 
XXI wieku,  jak żyć naprawdę, a nie tylko przeżyć, świat filmu i realny świat – o tym 
i o wielu innych sprawach będziemy rozmawiać z naszym gościem.

Rozmowę przeprowadzi Katarzyna Kozioł.

Spotkanie tylko dla słuchaczy SUTW. Obowiązują specjalne bilety.

Spotkanie
z Krzysztofem Zanussim

ŚR  14.10.2020
godz. 11:00, 14:00

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK
ul. Sienkiewicza 63

Już w 1639 roku zapisano, że puszcza „poczyna się od wsi Orzeszkowa”. Podróż 
z warszawskiego Dworca Śródmieście, przez Siedlce i Czeremchę, przez Wisłę i Bug, 
trwa zazwyczaj cztery godziny. Tuż przy torach tablica z napisem „Orzeszkowo”.

Nie za daleko od stacji kolejowej, nie za blisko sklepu – stoi dom. Otacza go, 
jak starych ludzi i stare drzewa, ciepłe światło nostalgii. To właśnie dom, wieś, jej 
mieszkańcy, dawni i obecni, są głównymi bohaterami tej opowieści. Polacy, prawo-
sławni Białorusini, z dziada pradziada tutejsi, mocno związani z ziemią przodków. 
A tłem jest podlaska przyroda, niepozorna, skryta, i historia – odmierzana datami 
kolejnych wojen, wysiedleń, bieżeństwa.

Anna Romaniuk – historyk literatury i  krytyk literacki, kierownik Zakładu 
Rękopisów Biblioteki Narodowej, autorka książek.

Spotkanie tylko dla słuchaczy SUTW. Obowiązują specjalne bilety.

Orzeszkowo 14.
Historie z Podlasia 
wykład Anny Romaniuk

ŚR  21.10.2020
godz. 11:00, 14:00

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK
ul. Sienkiewicza 63

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



DAj SiĘ ZłaPAć
W sIeĆ
KUlTurY

Dofi nansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci

DAj SiĘ ZłaPAć W sIeĆ kULtuRy

ODWIEDŹ NASZ KANAŁ 
YO U T U B E . C O M / M O K S I E D L C E

Daj się złapać w sieć kultury I Cezary Żak 
czyta Ączka Zajączka

Daj się złapać w sieć kultury I Spotkanie 
z Krzysztofem Zanussim

Daj się złapać w sieć kultury I Koncert 
„Piękna Pani moich marzeń”

Daj się złapać w sieć kultury I Spotkanie 
z Bożeną Wojciuk i Dariuszem Różańskim

Daj się złapać w sieć kultury I Teatr SUTW - 
spektakl „W cieniu drzewa”

Daj się złapać w sieć kultury I Koncert
Zespołu Wokalnego Sweet Angels

Daj się złapać w sieć kultury I Wirtualna wystawa 
fotografi i - „Z archiwum Grupy Twórczej Fotogram”

Daj się złapać w sieć kultury I Justyna Bacz - 
koncert „Piosenka nie tylko francuska”

Daj się złapać w sieć kultury I Agnieszka 
Zdanowska czyta Ączka Zajączka

Daj się złapać w sieć kultury I Spotkanie 
z Iloną Łepkowską

Daj się złapać w sieć kultury I Koncert zespołu 
Buty Farmera

Daj się złapać w sieć kultury I Spotkanie
z Katarzyną Zielińską

Daj się złapać w sieć kultury I Koncert 
Małej Orkiestry Dni Naszych

Daj się złapać w sieć kultury I Art Styl - koncert 
„Jeszcze w zielone gramy”

Daj się złapać w sieć kultury I Przestrzeń tańca -
Alternatywny Teatr Tańca LUZ

Daj się złapać w sieć kultury I Spotkanie 
z DJ Wiką

Daj się złapać w sieć kultury I Koncert 
Joanny Różewskiej

Daj się złapać w sieć kultury I Narodowe Czyta-
nie „Balladyny”
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Dwa złota, srebro i brąz LUZu na Krajowych Mistrzostwach IDO 2020

Formacja Tańca Nowoczesnego LUZ w niedzielę wróciła z trwających w dniach 2-6 wrze-
śnia Krajowych Mistrzostw International Dance Organization Balet, Mo-
dern, Jazz Dance Ossa 2020.

Siedleccy artyści z Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ, której choreografem 
i kierownikiem artystycznym jest Joanna Woszczyńska, po raz kolejny potwierdzili swój 
niezwykły talent i wysoki poziom artystyczny, zdobywając dwa złote, jeden srebrny i jeden 
brązowy medal.

Złote medale i tytułu Mistrza Polski wywalczyły formacje dzieci i doro-
słych w kategorii modern. Mini formacja dzieci wywalczyła 2. miejsce i tytuł Wice-
mistrza Polski również w kategorii modern. Brązowe medale, tym razem w kategorii 
balet, zdobyła formacja dzieci. 
Oto pełne rezultaty:
1. miejsce i tytuł Mistrza Polski w kategorii formacje modern dzieci – FTN LUZ dzieci
choreografia Joanna Woszczyńska
1. miejsce i tytuł Mistrza Polski w kategorii formacje modern dorośli – ATT LUZ
choreografia Bartek Woszczyński, Joanna Woszczyńska
2. miejsce i tytuł Wicemistrza Polski w kategorii mini formacje modern dzieci – FTN LUZ 
dzieci w składzie: Maria Bruśniak, Michalina Neścior, Natalia Pędzik, Zuzanna Sawicka, Lena 
Rejenciak, Dominika Tchórzewska
choreografia Joanna Woszczyńska
3. miejsce i tytuł II Wicemistrza Polski w kategorii formacje balet dzieci – FTN LUZ dzieci
choreografia Bartek Woszczyński, Joanna Woszczyńska
6. miejsce w kategorii formacje modern juniorów –FTN LUZ juniorzy
choreografia Bartek Woszczyński, Joanna Woszczyńska
6. miejsce w kategorii solo modern juniorzy – Michał Lipka
choreografia Bartek Woszczyński
7. miejsce w kategorii mini formacje jazz dzieci – FTN LUZ dzieci w składzie: Maria Bruśniak, 
Michalina Neścior, Natalia Pędzik, Julia Kassjaniuk, Lena Rejenciak, Maja Sienkiewicz, Do-
minika Tchórzewska
choreografia Joanna Woszczyńska
7. miejsce w kategorii duety modern dzieci – Dominika Tchórzewska i Natalia Pędzik
choreografia Joanna Woszczyńska
8. miejsce w kategorii mini formacje dorosłych modern – ATT LUZ w składzie: Nadia Błasz-
czyk, Wiktoria Prokurat, Gabriela Remiszewska,  Julia Sawicka, Ewa Stecewicz
choreografia Bartek Woszczyński
8. miejsce w kategorii mini formacje juniorów modern – FTN LUZ juniorzy w składzie: Szy-
mon Antosik, Natalia Biernacka, Iga Gałachowska, Maciej Kosyl, Michał Lipka, Małgorzata 
Roman, Zofia Roman
choreografia Bartek Woszczyński, Joanna Woszczyńska
8 miejsce w kategorii duety modern dorośli – Klaudia Uchmańska i Fabian Prochenka
choreografia Bartek Woszczyński
9. miejsce w kategorii formacja jazz juniorów – FTN LUZ juniorzy
choreografia Urszula Woszczyńska, Joanna Woszczyńska
10. miejsce w kategorii duety jazz dzieci – Michalina Neścior i Maria Bruśniak
choreografia Joanna Woszczyńska
10. miejsce w kategorii duety jazz juniorów 2 – Nadia Błaszczyk i Gabriela Remiszewska
choreografia Joanna Woszczyńska

Wspaniale zaprezentowały się również nasze solistki Ewa Stecewicz i Wiktoria Prokurat 
w kategorii solo dorośli modern.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnych turniejach!
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DO PN 05.10   |  godz. 08:00-17:00

ŚR 07.10   |  godz. 11:00, 14:00

DO PT 09.10   |  godz. 11:00-17:00

CZ 15.10   |  godz. 09:00 PT 16.10   |  godz. 09:30, 11:30, 19:00CZ 15.10   |  godz. 18:00

CZ 29.10   |  godz. 08:30, 9:45, 11:00, 12:15 PT 30.10   |  godz. 18:00CZ 29.10 - PT 30.10

PT 09.10   |  godz. 18:00

ŚR 21.10   |  godz. 11:00, 14:00 PT 23.10   |  godz. 09:00CZ 22.10   |  godz. 19:00

PT 09.10   |  cała doba

DO PT 09.10   |  cała doba

ŚR 14.10   |  godz. 11:00, 14:00

PN 26.10   |  godz. 10:00

CZ 08.10 - PT 09.10

PN 19.10   |  godz. 19:00

ND 04.10   |  godz. 11:00
Powarsztatowa wystawa prac 
uczestników zajęć w Pracowni 

Rysunku i Malarstwa „Piękna 7”
Mała Galeria Sztuki MOK,

 ul. Sienkiewicza 63

Siedlecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021
Koncert Soni Bohosiewicz 

„10 sekretów Marilyn Monroe”
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Ukraina
Wystawa fotografi i Stepana Rudika

Galeria Fotografi i Fokus MOK,
ul. Pułaskiego 7

Słowo – dar i tajemnica
XVIII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy 

Karola Wojtyły – Jana Pawła II
Sala Biała MOK,

 ul. Pułaskiego 6

Dzieci Powstania ‘44
Spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,
 ul. Sienkiewicza 63

Wernisaż Wystawy Fotografi i 
Jacka Michalaka „Gładząc wodę” 

i spotkanie autorskie
Wystawa czynna do 13 listopada 

w Galerii Fotografi i Fokus MOK, ul. Pułaskiego 7
Sala Biała MOK,

 ul. Pułaskiego 6

Spotkania z muzyką. 
Małe Filharmonie 

Koncerty „Muzyka na dworze Jagiellonów” 
i „Wizyta u królowej Bony”

w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej
Sala Biała MOK, 
ul. Pułaskiego 6

Wawrzyny Siedleckie 
Uroczyste wręczenie nagród 
Prezydenta Miasta Siedlce

Sala Biała MOK, 
ul. Pułaskiego 6

Pogwarki Poetyckie... 
czyli o ich i naszej (nie)obojętności...
Impreza poetycka z udziałem Siedleckiej Grupy 

Literackiej „Witraż”
Projekt dofi nansowany przez samorząd 

Województwa Mazowieckiego
Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”

Chlewiska

Finał Konkursu Fotografi cznego 
„Siedlce w czasie pandemii COVID-19”

Galeria Fotografi i Fokus MOK, 
ul. Pułaskiego 7

Siedlecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wykład Anny Romaniuk „Orzeszkowo 14. 
Historie z Podlasia”

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,
 ul. Sienkiewicza 63

Debiut
Ogólnopolski Konkurs 

Piosenki dla Dzieci i Młodzieży
Przesłuchania konkursowe

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,
 ul. Sienkiewicza 63

Niekompletni 
nie tylko jesiennie

Koncert zespołu Niekompletni
Sala Biała MOK,

 ul. Pułaskiego 6

Pokonkursowa Wystawa Fotografi i  
„Siedlce w czasie pandemii COVID-19”

Wystawa czynna do 2 stycznia 2021 r.
Galeria „w Bramie” MOK,

ul. Pułaskiego 7

Polesie
Wystawa fotografi i Adama Krasuskiego

Galeria „w Bramie” MOK,
ul. Pułaskiego 7

Siedlecki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Spotkanie z Krzysztofem Zanussim
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Kawiarenka smartfonowa
Warsztaty dla słuchaczy SUTW realizowane 

w ramach projektu „Aktywnolatki” 
fi nansowanego ze środków 

Województwa Mazowieckiego
Mała Galeria Sztuki MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Czytamy powieści
Władysława Reymonta

Impreza poetycka z udziałem Siedleckiej Grupy 
Literackiej „Witraż” i aktorki Teresy Lipowskiej, 

w połączeniu z warsztatami poetyckimi dla 
uczniów siedleckich szkół

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
Chlewiska

Homesick I Sick Home
Spektakl taneczny 

B’cause Dance Company
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,

 ul. Sienkiewicza 63

Spotkanie 
Grupy Twórczej Fotogram

Spotkanie autorskie Ireneusza Graff a
Sala Biała MOK,
ul. Pułaskiego 6

PT 16.10PT 16.10PT 16.10

CZ 29.10
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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. Sienkiewicza 63 - od poniedziałku 
do piątku w godz. 9:00 - 16:45,
tel.: (25) 794 31 26

Podczas koncertów obowiązują obostrzenia sanitarne 
określone w zarządzeniu Dyrektora MOK, opracowanym 

na podstawie wytycznych GIS, dostępne na stronie 
www.mok.siedlce.pl

INFORMATOR
K U L T U R A L N Y

SB 24.10   |  godz. 21:40

PN 19.10   |  godz. 10:00

ND 04.10   |  godz. 18:00

ND 18.10   |  godz. 17:00

PT 09.10   |  godz. 19:00

SB 24.10   |  godz. 15:00

PN 12.10   |  godz. 10:00

PN 05.10   |  godz. 10:00

Na scenie i estradzie
Magazyn kulturalny prowadzony przez 

pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Siedlcach

Katolickie Radio Podlasie

Eko-rękodzieło
Warsztaty rękodzielnicze dla słuchaczy SUTW 

realizowane w ramach projektu „Aktywnolatki” 
fi nansowanego ze środków Województwa 

Mazowieckiego
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Koncert z cyklu Swing Club na 
Mazowszu

Koncert „Św. JP II - Przesłanie 
i Inspiracje” w wykonaniu Laury Raab, 

Macieja Strzelczyka, Bogdana Hołowni, Piotra 
Rodowicza i Haliny Łabonarskiej

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 
ul. Sienkiewicza 63

American Dreams
Koncert Kwartetu Smyczkowego 

Aleksandria
Sala Biała MOK, 
ul. Pułaskiego 6

Siedlecka Fala Bluesa
Koncerty zespołów 

Iwona Kobylińska & Wolni Jak Motyle
oraz Blues Project

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 
ul. Sienkiewicza 63

Debiut
Ogólnopolski Konkurs 

Piosenki dla Dzieci i Młodzieży
Koncert laureatów

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,
 ul. Sienkiewicza 63

Kawiarenka smartfonowa
Warsztaty dla słuchaczy SUTW realizowane 

w ramach projektu „Aktywnolatki” 
fi nansowanego ze środków 

Województwa Mazowieckiego
Mała Galeria Sztuki MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Eko-rękodzieło
Warsztaty rękodzielnicze dla słuchaczy SUTW 

realizowane w ramach projektu „Aktywnolatki” 
fi nansowanego ze środków Województwa 

Mazowieckiego
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Koncert z cyklu Swing Club na 

WYSTAWY SUTWKONCERTY INNEKONKURSY

IMPREZA
BILETOWANA

IMPREZA
NA ZAPROSZENIA

L E G E N D A




