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Podczas marcowego spotkana Grupy Twórczej Fotogram Ewa Kacperek 
przedstawi zdjęcia oraz opowie o swoich wrażeniach ze spotkania z gorylami górski-
mi mieszkającymi w górach Virunga w Demokratycznej Republice Konga.

„Tryptyk” to tytuł kolejnej zbiorowej prezentacji Grupy Twórczej Foto-
gram. Każdy z autorów pokazuje monotematyczny cykl trzech fotografii na dowolny 
temat, tworzących pewną spójną całość. Na wystawie można zobaczyć ciekawe 
i urozmaicone zestawy fotografii będące świadectwem wyobraźni, umiejętności 
zatrzymania w kadrze albo kreowania świata, a także wrażliwości autorów. Złożone 
w całość tworzą opowieść o otaczającym świecie, a także o ich zainteresowaniach 
i pasjach.

Z wizytą u krewnych

Tryptyk

Spotkanie Grupy Twórczej Fotogram

Doroczna Wystawa Fotografii Grupy Twórczej Fotogram

ND  03.03.2019
godz. 11:00

do 22.03.2019
godz. 11:00-17:00
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3MARZEC

Pierwszy w 2019 roku koncert z cyklu Swing Club na Mazowszu, który  
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach organizuje wspólnie z Mazowieckim Instytutem 
Kultury, odbędzie się 17 marca 2019 r. Warszawska Orkiestra Sentymen-
talna przeniesie słuchaczy w muzyczny świat Warszawy okresu dwudziestolecia 
międzywojennego, kiedy to stolica po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
przeżywała niebywały rozkwit, także w dziedzinie kultury. Licznie powstawały wtedy 
teatry, kabarety literackie, rewiowe. Któż nie słyszał o Qui Pro Quo, Morskim Oku 
czy Cyruliku Sewilskim? To one lansowały m.in. piosenki, które stawały się później 
szlagierami śpiewanymi przez całą Warszawę. Jednym słowem – kwitło życie to-
warzyskie. W tym czasie Warszawie niejednokrotnie przypisywano miano „Paryż 
Północy”. Warszawska Orkiestra Sentymentalna w prezentowanych utworach zna-
komicie oddaje utracone w czasach II wojny światowej piękno stolicy. Malowniczą 
architekturę jej ulic, powstających nowych dzielnic, szyk i elegancję przeplatającą 
się, jak w kalejdoskopie, z przeciwstawnościami – rozwarstwieniem społecznym, 
biedą i niedostatkiem Starego Miasta i obrzeży Warszawy. Tworzy tym samym nie-
powtarzalny klimat tamtych czasów.

Warszawska Orkiestra Sentymentalna to zespół przenoszący słuchaczy do 
czasów, w których królowały przeboje Adama Astona, Henryka Warsa czy Jerzego 

Petersburskiego. Grupa powstała z zamiłowania do dawnych, przedwojennych 
melodii i piosenek. Kontynuuje tradycję rewiowych wykonań utworów tanecznych 
i sentymentalnych zachowując przy tym ich naturalny i ponadczasowy czar.

Zespół zadebiutował w maju 2015 roku na festiwalu Programu Drugiego Polskie-
go Radia Nowa Tradycja. Rok później ukazał się debiutancki album zespołu Umówmy 
się na dziś. W październiku 2017 roku Orkiestra wydała drugą płytę Tańcz mój złoty, 
poświęconą muzyce tanecznej. W grudniu tego samego roku ukazał się Śpiewnik ko-
lędowy, w którym obok powszechnie znanych kolęd znajdują się te, które dziś można 
znaleźć jedynie w starych kantyczkach czy na płytach winylowych. W listopadzie 2018 
roku wydana została płyta Płyń Wisełko opowiadającą o codzienności ułanów, ich 
ideałach i dramatach, poświęceniu i tęsknocie, a także radości i poczuciu humoru.

Wykonawcy:
Warszawska Orkiestra Sentymentalna

Gabriela Mościcka – śpiew, akordeon,
Lena Nowak – klarnet, śpiew,

Kazimierz Nitkiewicz – trąbka,
Krzysztof Baranowski – mandolina, gitara,
Mateusz Kowalski – perkusjonalia, śpiew,

Jakub Fedak – wibrafon,
Łukasz Owczynnikow – kontrabas,

Adam Ferch – prowadzenie koncertu, autor koncepcji artystycznej

Warszawska Orkiestra  
Sentymentalna
Swing Club na Mazowszu
ND  17.03.2019
godz. 18:00

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK
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Od dziecka wiedziała, że kiedyś pojedzie na Syberię. Nie musiała planować tej 
wyprawy, nie uczyła się języka, nie kupowała map. Wszystkie miejsca, które chciała 
odwiedzić, znała z rodzinnych opowieści, widziała je oczami wyobraźni. Trasę po-
dróży zaplanował dla niej Stalin w 1951 roku. Wtedy właśnie jej dziadek, Staszek, zo-
stał zesłany do gułagu w Kazachstanie, a babcię Jankę przesiedlono z rodziną w głąb 
Syberii. „Zielona sukienka” to opowieść o miłości i pamięci oraz o współczesnej, 
samotnej wyprawie w głąb Rosji śladami rodzinnej historii. Przeszłość miesza się 
tu z teraźniejszością, a dzisiejsza Rosja przegląda się w złowrogim obliczu ZSRR. Jest 
w tej opowieści kolej transsyberyjska, buriacki szaman i morze samogonu, a także 
młodzi Rosjanie nieznający historii i kazachska bohema, której marzy się Zachód.

Małgorzata Szumska – jest absolwentką szkoły teatralnej, nauczycielką jogi, pisar-
ką, podróżniczką i przewodnikiem. Ciekawa świata i ludzi, z niezwykłą lekkością opowiada 
o miejscach, w których była, przenosząc słuchacza w odległe, fascynujące krajobrazy.

Spektakl Dzieci Powstania ’44 Alternatywnego Teatru Tańca LUZ  
18 marca 2019 roku wystawiony będzie aż trzykrotnie w Domu Kultury Polskiej 
w Wilnie na Litwie. To niesamowite i wzruszające widowisko musicalowe prze-
noszące widza w świat dzieci, którym wojna brutalnie przerwała dzieciństwo. Spek-
takl został stworzony z serca i z wielkim sercem jest tańczony przez dzieci.

Inspiracją dla autorki były prawdziwe historie i wspomnienia z Powstania War-
szawskiego. To kontrowersyjne przedstawienie wojny, widzianej oczami dziecka oraz 
współczesnej trzynastoletniej dziewczynki, ukazane za pomocą tańca współczesne-
go i piosenek walczącej Warszawy. Sceny spektaklu zmieniają się jak w kalejdosko-
pie, obrazując całe spektrum dramatu młodych 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.

Premiera spektaklu odbyła się 14 listopada 2014 roku w Siedlcach, a 3 listopada 
2015 r., z inicjatywy Stowarzyszenia Dzieci Powstania 1944 oraz Jerzego Mireckiego, 
spektakl został wystawiony w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Patronat honorowy: Muzeum Powstania Warszawskiego  
oraz Stowarzyszenie Dzieci Powstania Warszawskiego 1944.

Zielona sukienka. Przez Rosję 
i Kazachstan śladami 
rodzinnej historii

Dzieci Powstania ‘44 w Wilnie

Wykład Małgorzaty Szumskiej dla słuchaczy SUTW

Spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ

ŚR  27.03.2019
godz. 11:00, 14:00

PN  18.03.2019
godz. 10:00, 12:00, 18:00

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK
ul. Sienkiewicza 63
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Gdzie jesteś… Ewo?  to spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ, który 
jest ukłonem w stronę wszystkich kobiet. Piękne i zagubione, skażone poczu-
ciem winy i grzechem Ewy, ale wciąż poszukujące swej prawdziwej drogi i misji… 
Kobiety… Spektakl jest opowieścią o Nich, o ich delikatności i zagubieniu, ich 
marzeniach i życiowych rolach. Jest wędrówką do istoty kobiecego serca, ukazaną 
poprzez poezję i taniec współczesny, który najlepiej oddaje głęboko skrywane 
uczucia i emocje.

Gościnne wystąpi wokalistka Iwona Kobylińska, znana z zespołów  
Orkiestra Dni Naszych i Wolni Jak Motyle.

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 musicalowych m.in. Katharsis, Dziwny jest ten świat, Jesteśmy wolni, Wyobraźnia 
kontra komp, Nasza klasa w PRL-u, Szkło, The Nature of Dance, Dzieci Powstania ’44  
i Polskie DNA – wolność tańcem malowana. 

Alternatywny Teatr Tańca LUZ – założony w 1999 roku skupia mło-
dych, uzdolnionych ludzi, wywodzących się z Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ,  
dla których taniec jest prawdziwą życiową pasją. Tancerze LUZ to wielokrotni  
mistrzowie świata i Europy oraz zdobywcy kilkuset tytułów mistrzów i wice-
mistrzów Polski. Jako ambasadorzy polskiej kultury reprezentowali nasz kraj  
i Siedlce nie tylko na prestiżowych festiwalach i zawodach tanecznych, ale rów-
nież podczas ważnych uroczystości związanych z kulturą i Polską. Podbili serca 
publiczności na trzech kontynentach, występując w takich krajach jak: Rosja, 
Kanada, USA, Słowenia, Niemcy (m.in. w Monachium na Festiwalu Kultury  
Polsko-Niemieckiej), Austria, Słowacja, Włochy, Ukraina, Czechy, Norwegia,  
Francja, Węgry, Gibraltar i czterokrotnie w Japonii.

 

Scenariusz, reżyseria, choreografia, teksty piosenek – Joanna Woszczyńska
Muzyka – Marek Matwiejczyk

Reżyseria światła – Artur Klepacki
Wizualizacje – Sebastian Gumiński

Gdzie jesteś... Ewo?
Spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ
PT  08.03.2019
godz. 19:00 - prapremiera
ŚR  13.03.2019
godz. 11:00, 14:00 - SUTW

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK
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Zapraszamy w daleką podróż, aby usłyszeć tradycyjne i współczesne chińskie 
melodie. Czy wiecie, że wystarczy tylko pięć dźwięków, aby stworzyć harmonijną 
muzykę? Zaśpiewajmy je razem!

Wykonawcy:
Joanna Lalek – śpiew i prowadzenie,

Chang Qinke – śpiew,
Piotr Łabanow – instrumenty strunowe,
Łukasz Szulc – instrumenty perkusyjne.

Piotr Gajewski jest absolwentem Liceum Plastycznego w Mińsku Mazowiec-
kim. Mieszka we wsi Kupce w powiecie węgrowskim. Wychowanie i dorastanie 
na wsi ma bezpośredni wpływ na to, co maluje. Od dzieciństwa radość sprawiało 
mu przedstawianie wizerunków zwierząt na papierze i w figurkach z gliny. Techniki, 
które najbardziej lubi to malarstwo olejne na płótnie, pastel suchy, rzadziej rysunek 
ołówkiem i akwarela. Od kilku lat szlifuje techniki rzeźbiarskie, głównie w drewnie. 
Temat malarski, na który kładzie największy nacisk od dłuższego czasu, to sceny wiej-
skie, mające na celu podtrzymanie pamięci o sposobie życia ludzi na wsi.

Wystawa czynna do 29 marca 2019 r.

W chińskim ogrodzie Kilka wspomnień dawnej wsi
Smykofonia na Mazowszu Wystawa malarstwa Piotra Gajewskiego
ND  17.03.2019
godz. 12:00

CZ  07.03.2019
godz. 18:00 - wernisaż

Sala Biała MOK
ul. Pułaskiego 6

Mała Galeria Sztuki MOK
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Z okazji dziesięciolecia płyty Mów mi dobrze, czwartej w dyskografii  
Happysad, a pierwszej, która zyskała status platynowej, w lutym 2019 r. nakładem 
Mystic Production ukaże się jej edycja winylowa w nowej, zremasterowanej przez 
Leszka Kamińskiego wersji. Dziesięcioleciu Mów mi dobrze zespół Happysad po-
stanowił zadedykować także najbliższą trasę koncertową, podczas której 24 marca 
po raz kolejny zawita do Siedlec.

- Moment pracy nad tym materiałem to absolutny wystrzał energii, jaką dała 
nam wtedy praca z nowym wydawcą, Mystic Production, nowy muzyk - Daniel Po-
morski, nowa, podwarszawska, chłodna, ale przytulna sala prób, której stworzenie 
było naszym marzeniem i priorytetem oraz wiosna po długiej, nieprzyjemnej zimie. 
Wpuszczenie jej do próbowni było dla nas zastrzykiem endorfin i haustem weny. 
Chyba nigdy tak łatwo i szybko nie pracowaliśmy świadomie nad płytą” - podsumo-
wuję powstawanie płyty Łukasz Cegliński, gitarzysta Happysad.

Mów mi dobrze świetnie znosi koncertową próbę czasu. W piwnicy u dziadka, Taką 
wodą być i Nie ma nieba, osiadły w koncertowym repertuarze zespołu niemal na sta-
łe. Tym razem, z okazji okrągłej rocznicy jej nagrania, będzie można usłyszeć na żywo 
także rzadziej grane utwory z tego krążka.

BAiKA, czyli Banach i Kafi. 
Ich muzyka to szeroko rozumiany rock, od reggae i bluesa, przez elektronikę do 

punk rocka. Zespół tworzą Piotr Banach – założyciel i lider zespołów m.in. Hey 
i Indios Bravos, pomysłodawca i główny kompozytor pierwszej solowej płyty Kata-
rzyny Nosowskiej Puk, puk; Katarzyna Sondej „Kafi” – wokalistka, grająca rów-
nież na gitarze i instrumentach klawiszowych, wcześniej związana z grupą StandBy.

W koncercie, podczas którego usłyszymy m.in. arię Jontka Szumią Jodły z opery 
Halka i arię Stefana Cisza dokoła... z opery Straszny dwór Stanisława Moniuszki, wystą-
pi pianistka Małgorzata Marczyk i tenor Nazarii Kachala.

Małgorzata Marczyk – absolwentka Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina. 
Swoje umiejętności z zakresu pianistyki, zarówno solowej, jak i kameralnej, doskona-
liła na licznych kursach mistrzowskich i seminariach pianistycznych w Polsce i za gra-
nicą, współpracując z wieloma artystami światowej pianistyki. W 2013 roku brała 
udział w międzynarodowym projekcie orkiestrowym „I, Culture Orchestra”, zrzesza-
jącym młodych muzyków z Europy Wschodniej, w ramach którego koncertowała 
pod batutą Łukasza Borowicza i Kirilla Karabitsa w Polsce, Szwecji, Danii, Estonii, 
Ukrainie, Islandii oraz podczas Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Działając 
na polu kameralistyki, którą darzy szczególnym zainteresowaniem, uczestniczy w licz-
nych festiwalach muzycznych, wykonując głównie utwory polskich kompozytorów. 
Preferencje repertuarowe pianistki kierują się ku muzyce kameralnej XIX i XX wieku.

Nazarii Kachala – tenor. Student pierwszego roku studiów magisterskich 
Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, absolwent Uniwersytetu 
Muzycznego F. Chopina. Swoje umiejętności wokalne doskonalił również w Akade-
mii Muzycznej im. M. Lysenka we Lwowie. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień 
na konkursach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prowadzi ożywioną dzia-
łalność koncertową, wykonując repertuar operowy, operetkowy, oratoryjno-kan-
tatowy i pieśniarski. W sezonie artystycznym 2018/2019 zadebiutował na deskach 
Opery Novej w Bydgoszczy wcielając się w postać Rajcy I w operze komicznej Awan-
tura w Recco, czyli drzewko wolności w reżyserii Macieja Wojtyszki oraz Magdaleny 
Małeckiej-Wippich.

Koncert zespołu Happysad Moniuszko
Gość: BAiKA Niedzielny Salon Muzyczny
ND  24.03.2019
godz. 19:00

ND  10.03.2019
godz. 17:00
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To jest chore – najnowsza propozycja Kabaretu Młodych Panów, jak 
każdy ich program, dotyka kwestii społecznych, tego z czym spotykamy się na co 
dzień. To jest chore mieści się w ramach wszystkiego, co może zaistnieć w szeroko ro-
zumianych relacjach międzyludzkich, a co odbiega od normy. Idąc dalej, jest o tym, 
co nienormalne, bezsensowne i absurdalne w naszej codzienności.

Jak mawiał Zygmunt Freud „nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani” 
i ten program w pełni to potwierdza.

Zabawne skecze i zaskakujące puenty, których tutaj nie brakuje, świetne scen-
ki łączące, jak i ironiczne, mądre piosenki sprawiają, że dwie godziny mijają nam 
bardzo szybko i czujemy zdrowy niedosyt. Wszystko wykonane na najwyższym 
poziomie estradowym i z pełnym zaangażowaniem. Panowie zgrabnie łączą obiek-
tywizm z umiarkowanym realizmem, nie koncentrując się wyłącznie na zaletach, ani 
na wadach świata i ludzi. Ukazują świat we właściwych proporcjach i pochopnie 
nie uogólniają.

Świetny program i fantastyczna zabawa.

Kabaret Paranienormalni zaprezentuje paranienormalny humor w ske-
czach z nowego programu VIP Tour.

Artystów zobaczymy m.in. w skeczu Kino – komedii pomyłek prezentującej iście 
czeski humor, czy fenomenalnym Porsche, gdzie z poczuciem dumy klasycznego Janu-
sza, zmierzy się sprzedawca samochodów luksusowych. Nie zabraknie także scenek 
z życia codziennego czy krzywego zwierciadła dla relacji damsko-męskich.

Na scenie wystąpią Robert Motyka i Michał Paszczyk oraz gość specjalny – Boguś 
Kudłek, który zostanie poddany humorystycznej obróbce termicznej. Czy podczas 
debiutu estradowego uda się chłopakom go ugotować czy pozostanie niewzruszony 
„jak Tommy Lee Jones w Ściganym”? Przekonacie się już 2 marca.

Występ idealny dla ludzi o mocnych mięśniach brzucha, bo Artyści zapewniają 
dziewięćdziesiąt minut nieprzerwanego śmiechu. Dlatego na chandry lekarze za-
czynają przepisywać bilety na Paranienormalnych. Występ kabaretu jest najlepszą, 
najszybszą i najtańszą z terapii… terapią śmiechem! A śmiech, to zdrowie!

Kabaret Młodych Panów Paranienormalni i Boguś Kudłek
Program „To jest chore!” Program „VIP Tour”
SB  30.03.2019
godz. 18:00, 21:00

SB  02.03.2019
godz. 17:00, 19:30

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK
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Zapraszamy na wiosenny koncert w wykonaniu zespołu Niekompletni, działa-
jącego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach pod opieką artystyczną Macieja 
Turkowskiego. Zespół podczas marcowego koncertu wystąpi w nowym składzie: 
Angelika Jarząbek, Olga Jagieło, Kinga Bancerz, Sylwia Kaczorek – 
śpiew, Mateusz Pieńkowski – śpiew i flet, Jakub Uziębło – fortepian, Ma-
teusz Mazurek – gitara, Maciej Turkowski – gitara.

W programie koncertu znajdą się utwory polskie i anglojęzyczne, zarówno nowe 
jak i starsze piosenki zespołu w nowych aranżacjach.

Justyna Wrzosek – członkini Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż” od sied-
miu lat. Prezentowała swoje wiersze podczas wieczorów poetyckich oraz regional-
nych imprez literackich. Wydała jedenaście autorskich tomików poezji. Jej wiersze 
znalazły się w almanachach poezji. Systematycznie uczestniczy w spotkaniach warsz-
tatowych „Witraża”. 

 ***
                  Piotrowi Dejnece

Powitały nas, jak zwykle witać powinny,
grymasem twarzy – zimnym, przenikliwym deszczem.
Mam dzisiaj wsiąść do autobusu – tego, nie innego,
gdy ciężkim, pełnym smogu oddycham powietrzem.
 Lament dziejów dzisiaj rozpoczyna płacz
 nad twoim, pozornym szczęściem,
 bo kiedy zza horyzontu wychyliła się miłość,
 okazało się jaki w kochaniu nieudolny jesteś.
Nikłe siły twojego przedmieścia
chcą pokrzepić śródmiejskie mury ukochane,
gdy trubadurzy już nie tworzą pieśni,
a budzik niemiłosiernie dzwoni 
o szóstej nad ranem
 Patrzą za siebie często podziwiamy
 dziejów twoich meandry osłodzone 
 deszczem letnim, lecz … cóż to za zamęt
 który nieoczekiwanym jest gościem..?

Niekompletni na nowo
Koncert zespołu Niekompletni
ŚR  20.03.2019
godz. 19:00

Sala Biała MOK
ul. Pułaskiego 6
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Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego 
autora. Mile będą widziane teksty spoza kanonu lektur szkolnych. Łączny czas ich 
wykonania nie może przekroczyć 7 minut.

Jury przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpre-
tację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Użycie pozasłownych 
środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycz-
nej. Celowość ich użycia ocenia jury.

W konkursie mogą wziąć udział gimnazjaliści z klas trzecich oraz uczniowie klas 
siódmych i ósmych szkół podstawowych. 

Konkurs przebiega w 3 etapach:
- eliminacje szkolne (odbywają się w szkołach do 15 marca)
- eliminacje miejskie (26 marca 2019 r., godz. 10:00, Sala Biała MOK)
- finał (9 kwietnia 2019 r., godz. 10:00, Sala Biała MOK) 

Regulamin, karta zgłoszenia i niezbędne załączniki dostępne są na stronie mok.siedlce.pl 
w zakładce Kamień Wiary. Szczegółowych informacji udziela Halina Tunkiewicz  

(tel. 25 794 31 24, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl).

Turniej jest imprezą otwartą, adresowaną do uczniów szkół średnich, studentów 
i dorosłych. Ma charakter „spontaniczny”, gdyż wystarczy w dniu Turnieju, w godzi-
nach 15:00-17:00 zgłosić swój udział w sekretariacie imprezy.

W Turnieju każdy wykonawca prezentuje jeden tekst lub montaż tekstów – wiersz 
lub prozę – dowolnej treści i dowolnego autora polskiego lub zagranicznego. War-
tość literacka i przesłanie utworów nie pozostanie bez wpływu na ocenę jurorów. 

Czas prezentacji nie może przekroczyć pięciu minut. Dopuszcza się użycie poza-
słownych środków wyrazu artystycznego, o ile służą one wzbogaceniu interpretacji 
utworu i nie utrudniają jego odbioru.

Uczestnicy Turnieju ubiegają się
o NAGRODĘ GŁÓWNĄ i tytuł MISTRZ ŻYWEGO SŁOWA.

oraz 2 tytuły WICEMISTRZ ŻYWEGO SŁOWA.

Szczegółowych informacji udziela Halina Tunkiewicz  
(tel. 25 794 31 24, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl).

Ścieżki Słów
Między Wierszami

XVIII Spontaniczny Turniej Sztuki Recytatorskiej

XV Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów

CZ  21.03.2019
godz. 17:00

WT  26.03.2019
godz. 10:00 - eliminacje miejskie
WT  09.04.2019
godz. 10:00 - finał

Sala Biała MOK
ul. Pułaskiego 6

Sala Biała MOK
ul. Pułaskiego 6
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Fotografie Izabeli Maciusowicz rejestrują przestrzeń miasta, dyskretnie naznaczoną ludzką 
obecnością. Ludzie w drodze, w przejściach, pomiędzy miejscami, zdążający w różnych kierun-
kach, w różnych porach dnia i roku zostawiają tu jedynie swoje ślady. Głównym bohaterem tych 
świetnie kadrowanych fragmentów jest rzeczywistość miejska ze swą architekturą, ulicami, klatka-
mi schodowymi, ze znikającymi poza kadrem przechodniami i ich odcinającymi światło cieniami.

Izabela Maciusowicz to artystka dojrzała, o rozpoznawalnym stylu i znakomitym warsztacie. 
Dynamiczne kompozycje, wrażenie ruchu uzyskane dzięki operowaniu kontrastami świetlnymi 
łączy ze szczególnym  napięciem przestrzeni – uzyskując w rezultacie poetycki, refleksyjny klimat 
swoich fotografii. 

Artystce udało się uchwycić nie tylko ulotność chwil i sytuacji, te wspomniane momenty „po-
między”, ale także swoistą anonimowość miejskiej przestrzeni, otwartej a jednak niczyjej, mimo 
że tak wiele tu historii. Historii, których jedynie dotyka zarejestrowanymi chwilami, a które każdy 
z nas może dopowiedzieć i opowiedzieć po swojemu.

Sławomir Ratajski

Izabela Maciusowicz jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Studiowała fotografię w Warszawskiej Szkole Filmowej. Ukończyła studia doktoranckie i uzyskała 
stopień doktora sztuki na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie 
obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki. Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka wielu 
wystaw zbiorowych.

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Kolekcjonuje albumy fotograficzne. 
Z aparatem fotograficznym eksploruje otaczającą ją przestrzeń.

Wystawa czynna do 18 kwietnia 2019 r.

Fotografie
Wystawa fotografii Izabeli Maciusowicz
CZ  28.03.2019
godz. 18:00 - wernisaż

Galeria Fotografii Fokus MOK
ul. Pułaskiego 7
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Towarzystwo Kultury Teatralnej i Miejski Ośrodek Kultury w Siedl-
cach zapraszają do udziału w 64. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

Konkurs jest imprezą otwartą skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
oraz dorosłych. 

Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:
- środowiskowych, miejskich, gminnych,
- powiatowych – do 2 kwietnia 2019 r.,
- rejonowych – Siedlce, sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 11 kwietnia 2019 r.,
- wojewódzkich – 27 kwietnia 2019 r. Warszawa – Dzielnicowy DK Ursynów,
- spotkań finałowych.

Zgłoszenia siedlczan przyjmujemy do 3 kwietnia 2019 r. Warunki uczestnictwa:
- przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu, którego 

uczestnik nie prezentował w poprzednich edycjach OKR bądź innych konkursach,
- zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w podanym wyżej 

terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej lub w szkołach.

Regulamin, karta zgłoszenia i niezbędne załączniki dostępne są na stronie mok.siedlce.pl 
 w zakładce Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Szczegółowych informacji udziela  
Halina Tunkiewicz (tel. 25 794 31 24, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl).

64. Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski
PN  11.04.2019
godz. 10:00

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK
ul. Sienkiewicza 63
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Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach serdecznie zaprasza dzieci oraz młodzież 
z Siedlec do udziału w XXIV Miejskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej 
i Młodzieżowej Siedlce 2019. Udział w Festiwalu daje młodym, zdolnym 
siedlczanom możliwość prezentacji swojego dorobku artystycznego, popularyzacji 
swojej twórczości oraz wymiany doświadczeń i pomysłów w dziedzinie plastyki, 
piosenki, literatury, tańca i teatru.

Przesłuchania odbędą się wg harmonogramu:
• w kategorii TEATR – 25-26 kwietnia 2019 r. (zgłoszenia do 12 kwietnia),
• w kategorii TANIEC – 16 maja 2019 r. (zgłoszenia do 24 kwietnia),
• w kategorii PIOSENKA – 17 maja 2019 r. (zgłoszenia do 24 kwietnia),
• w kategorii PLASTYKA – zgłoszenia do 24 kwietnia 2019 r.,
• w kategorii TWÓRCZOŚĆ LITERACKA – zgłoszenia do 24 kwietnia 2019 r.
Przesłuchania w kategorii TEATR są jednocześnie eliminacjami do XXIV Festi-

walu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Srebrna Maska”.

Szczegółowy regulamin, elektroniczne karty zgłoszenia oraz wszelkie niezbędne 
informacje dot. Festiwalu dostępne na stronie mok.siedlce.pl w zakładce  

Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej.
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DO 22.03   |  godz. 11:00 - 17:00 DO 31.03   |  cała doba PT 01   |  godz. 12:00 SB 02   |  godz. 17:00, 19:30

CZ 14   |  godz. 18:00 ND 17 ND 17   |  godz. 12:00 ND 17   |  godz. 18:00

CZ 28   |  godz. 18:00 SB 30   |  godz. 18:00, 21:00

CZ 07   |  godz. 08:30, 09:30, 10:30 CZ 07   |  godz. 18:00 PT 08   |  godz. 19:00 ND 10   |  godz. 15:30

CZ 21   |  godz. 17:00 SB 23   |  godz. 21:40 ND 24   |  godz. 16:00 ND 24   |  godz. 19:00

Tryptyk
Doroczna Wystawa Fotografii 

Grupy Twórczej Fotogram
Galeria Fotografii Fokus MOK,  

ul. Pułaskiego 7

Pocztówka z Siedlec
Pokonkursowa wystawa fotografii

Galeria „w Bramie” MOK,  
ul. Pułaskiego 7

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Obraz „Żołnierzy Wyklętych” w literaturze, sztuce 

i filmie - prelekcja dra Rafała Dmowskiego w 
oprawie artystycznej uczniów z SP nr 3

Sala Biała MOK,  
ul. Pułaskiego 6

Paranienormalni i Boguś Kudłek
Kabaret Paranienormalni  
w programie „VIP Tour”

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,  
ul. Sienkiewicza 63

Napisałam dla Ciebie wiersz...
Wieczór poetycki 

Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”
Sala Biała MOK,  
ul. Pułaskiego 6

Udział Formacji Tańca Nowoczesnego 
LUZ w Międzynarodowym Festiwalu 

Tańca SHoCK Kiejdany 2019
Kiejdany (Litwa)

Smykofonia na Mazowszu
Koncert pt. „W chińskim ogrodzie”

Sala Biała MOK,  
ul. Pułaskiego 6

Swing Club na Mazowszu
Koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,  
ul. Sienkiewicza 63

Fotografie
Otwarcie wystawy fotografii Izabeli Maciusowicz 

Wystawa czynna do 18 kwietnia 2019 r.
Galeria Fotografii Fokus MOK,  

ul. Pułaskiego 7

Kabaret Młodych Panów
Kabaret Młodych Panów  

w programie „To jest chore”
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,  

ul. Sienkiewicza 63

Spotkania z Muzyką. Małe 
Filharmonie

Koncerty „Muzyczne portrety – Wojciech 
Młynarski” i „Szukając piosenki” w wykonaniu 

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

Kilka wspomnień dawnej wsi
Wernisaż wystawy malarstwa Piotra 

Gajewskiego 
Wystawa czynna do 29 marca 2019 r.

Mała Galeria Sztuki MOK,  
ul. Sienkiewicza 63

Gdzie jesteś... Ewo?
Prapremiera spektaklu tanecznego  
Alternatywnego Teatru Tańca LUZ
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,  

ul. Sienkiewicza 63

Damą być - wszystko o kobietach
Koncert w wykonaniu Zespołu Artystycznego 

„Seniorynki”
Muzeum Regionalne w Siedlcach,  

ul. Pułaskiego 1

Ścieżki Słów
Spontaniczny Turniej Sztuki Recytatorskiej

Sala Biała MOK,  
ul. Pułaskiego 6

Na scenie i estradzie
Magazyn kulturalny prowadzony przez 

pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Siedlcach

Katolickie Radio Podlasie

Pod Pegazem
Program kulturalny Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Siedlcach
TV Wschód

Koncert zespołu Happysad
Koncert w ramach trasy „Mówi mi dobrze tour” 

Gość: zespół BAiKA
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,  

ul. Sienkiewicza 63
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ND 03   |  godz. 11:00 ŚR 06   |  godz. 16:30

PN 18   |  godz. 10:00, 12:00, 18:00 ŚR 20   |  godz. 19:00

ND 10   |  godz. 17:00 ŚR 13   |  godz. 11:00, 14:00

WT 26   |  godz. 10:00 ŚR 27   |  godz. 11:00, 14:00

Spotkanie Grupy Twórczej Fotogram
Prelekcja i pokaz fotografii Ewy Kacperek  

pt. „Z wizytą u krewnych”
Galeria Fotografii Fokus MOK,  

ul. Pułaskiego 7

Zapisy do Formacji Tanecznej  
MP Dance

Nabory do grup wiekowych 4-6, 7-10  
i 11-15 lat. Zespół prowadzi Ewelina Pracz

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,  
ul. Sienkiewicza 63

Dzieci Powstania ‘44
Spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ

Dom Kultury Polskiej 
Wilno

Niekompletni na nowo
Koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu 

zespołu Niekompletni
Sala Biała MOK,  
ul. Pułaskiego 6

Niedzielny Salon Muzyczny
Koncert „Moniuszko” w wykonaniu  

Małgorzaty Marczyk i Nazarii Kachali
Sala Biała MOK,  
ul. Pułaskiego 6

Siedlecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku

Spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ  
pt. „Gdzie jesteś... Ewo?”

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,  
ul. Sienkiewicza 63

Między Wierszami
XV Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów 

eliminacje miejskie
Sala Biała MOK,  
ul. Pułaskiego 6

Siedlecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku

Wykład Małgorzaty Szumskiej pt. „Zielona 
sukienka. Przez Rosję i Kazachstan śladami 

rodzinnej historii”
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,  

ul. Sienkiewicza 63
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Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce

Sekretariat: tel./fax: 25 794 31 01; 602 377 388
Dział Organizacji i Promocji Imprez: 25 794 31 08

Dział Administracyjny: 25 794 31 07
Dział Księgowy: 25 794 31 04

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. 8:00 - 16:00,
tel.: (25) 794 31 26
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