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Don Vasyl i Gwiazdy
Cygańskiej Pieśni

Koncert zespołu Niekompletni
WT 10.03.2020
godz. 19:00

Sala Biała MOK
ul. Pułaskiego 6

Koncert „Jedno jest niebo dla Wszystkich”
SB 14.03.2020
godz. 18:00

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK
ul. Sienkiewicza 63

Zespół Artystyczny Don Vasyl & Roma powstał w 1987 roku. „Roma”,
ponieważ trzon zespołu stanowili członkowie legendarnej grupy „Roma”, która mogła
się poszczycić licznymi tournée po całym świecie, w tym koncertami w siedzibie ONZ
w Nowym Jorku oraz w słynnej paryskiej „Olimpii”.
Z czasem Don Vasyl odkrył i wypromował utalentowane cygańskie gwiazdy:
Wasyl Junior, Elza, Dziani, Liza, Carmen, Petro i wiele innych. Zmieniła się zatem
nazwa zespołu na Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni, jednak zespół
w dalszym ciągu kultywuje artystyczne tradycje „Romy”.
Podczas koncertu usłyszymy słynne przeboje: Ore, Ore, Cyganeczka Zosia, Kocham
Cygana Jana, Powiedz tak, Bawmy się, Zabawa słowiańsko-cygańska, Gdzie nasz kolorowy
świat, Śpiew to życie, Jak świat światem, Hej! Życie nie jest złe, Jedno jest niebo dla wszystkich, Graj piękny Cyganie, Na dancingu tańczą goście, Hej, tam pod lasem.
Don Vasyl jest twórcą Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów
w Ciechocinku, który odbywa się co roku i stał się imprezą o światowej renomie.

Zapraszamy na koncert zespołu Niekompletni ze świeżo przygotowanym,
wiosennym repertuarem. Zespół wystąpi w nowym składzie: Daria Bielecka,
która w Niekompletnych śpiewała na samym początku funkcjonowania zespołu;
Olga Jagieło i Anna Koczkodaj (śpiew) – występujące już podczas poprzedniego koncertu; debiutująca wokalistka Karolina Maciejuk; na instrumentach
perkusyjnych akompaniować będzie Łukasz Dymowski, a na gitarach Mateusz
Mazurek i Maciej Turkowski, pod opieką którego zespół Niekompletni działa
przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach.

marzec
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Renata Przemyk i Mężczyźni
Goście: Czesław Mozil, Leski, Buslav

ND 22.03.2020
godz. 18:00

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK
ul. Sienkiewicza 63

Podczas koncertu usłyszymy najbardziej znane i najciekawsze piosenki
Renaty Przemyk w specjalnie zaaranżowanych wersjach, w duetach
z mężczyznami.
Autorka i wykonawczyni niezmienna w swojej zmienności, niestrudzona poszukiwaczka form i stylistyk, świadomie i kunsztownie przekuwająca na scenie to,
co intymne, w to, co wyzwala zbiorowe emocje. Renata Przemyk, obecna w naszych uszach, oczach i wyobraźni od trzech dekad, z okazji jubileuszu zaprosiła
na scenę Mężczyzn. Premiera płyty 20 marca 2020!
Idea jest oczywista jak status artystki, którą zesłał Bóg, na polskiej scenie
piosenki artystycznej: trzynaście ikonicznych utworów w trzynastu nowych
aranżacjach, często znacząco odmiennych od oryginałów. Przygotowanych przez
przedstawicieli elity młodego pokolenia producentów i autorów, a zaśpiewanych
wspólnie z Renatą Przemyk przez dżentelmenów w różnym wieku.

fot. Sylwia Makris

Podczas koncertu w Siedlcach razem z Renatą Przemyk wystąpią:

Czesław Mozil, Leski i Buslav.
Towarzyszył im będzie zespół w składzie:
Piotr Wojtanowski – bas,
Grzegorz Palka – gitara,
Sławek Puka – perkusja,
Krzysztof Pająk – klawisze,
Kamil Błoniarz – akordeon.
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Fotogram 2020

fot. Robert Zalweski

do 20.03.2020
godz. 11:00-17:00

Galeria Fotografii Fokus MOK
ul. Pułaskiego 7

fot. Jarosław Kurzawa

fot. Henryk Oleszczuk

Doroczna Wystawa Fotografii Grupy Twórczej Fotogram

Doroczna wystawa Fotogram 2020 nie jest wystawą jubileuszową i okazją do
podsumowań, wspomnień, refleksji, omawiania sukcesów, wyliczania statystyk. Jest
wystawą miłośników fotografii, osób, które łączy wspólna pasja zajmowania się tą dziedziną sztuki. W ciągu dziewiętnastu lat istnienia Grupa Twórcza Fotogram skupiała
pasjonatów fotografii na różnym poziomie zaawansowania, chcących doskonalić swoje
umiejętności. Organizowane są wystawy, plenery, pokazy prac, prelekcje. Podczas spotkań odbywają się prezentacje prac członków Grupy oraz omawiane są sprawy związane z jej działalnością. Bardzo często organizowane są spotkania z twórcami i krytykami
oraz wykłady z różnych dziedzin fotografii. W ostatnim czasie gośćmi Grupy Twórczej Fotogram byli m.in.: Robert Dejtrowski, Ewa Kacperek, Michał Ludwiczak, Dariusz Szubiński,
Tadeusz Późniak, Andrzej Kościuczyk.
Dotychczas odbyły się trzydzieści dwie wystawy zbiorowe i osiemnaście plenerów
edukacyjnych. Wydawane są katalogi tychże wystaw, a prace członków Grupy drukowane są w albumach i kalendarzach. Na szczególne wyróżnienie zasługują autorzy wystaw
prezentowanych w ostatnim roku w Galerii „w Bramie”: Lech Iwiński Gdzieś w Polsce
oraz Barbara Biarda, Magdalena Kasprzykowska, Lena Skarus i Adam Krasuski sLOVEnia –
po słonecznej stronie Alp. W Małej Galerii Sztuki MOK swoją wystawę Bo siła jest kobietą pokazała Agnieszka Król. Pierwsze miejsce w konkursie Zdjęcie z Tatą zajął Aleksander Skums.
Osiągnięcia członków Grupy Twórczej Fotogram, ich zaangażowanie i pasja,
oraz działania Miejskiego Ośrodka Kultury na rzecz upowszechniania fotografii cieszą
się uznaniem wśród osób zainteresowanych tą dziedziną. Niemal co miesiąc dołączają
do nas adepci oraz ci, którzy mają już pokaźny dorobek i sprecyzowane zainteresowania
fotograficzne. Grupa Twórcza Fotogram jest jednym z najbardziej aktywnych środowisk
twórczych naszego miasta.
Andrzej Ruciński

marzec
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Niedzielny Salon Muzyczny
Koncert Aliny Mleczko & Tango Attack

ND 29.03.2020
godz. 17:00

Sala Biała MOK
ul. Pułaskiego 6

A lina M l ec z ko

Pierwsza kobieta, która ukończyła klasę saksofonu w Akademii Muzycznej
w Warszawie w klasie Davida Pitucha i Krzysztofa Herdera. W 1995 r. zadebiutowała
w Filharmonii Narodowej wykonując Fantazję na saksofon sopranowy i orkiestrę
smyczkową Heitora Villa-Lobosa.
Wydała pięć solowych płyt. Dwie z nich nominowane były do nagrody fonograficznej Fryderyk. Nagrodzona przez magazyn Classique we Francji za płytę Siesta.
Otrzymała także wyróżnienie „Rewelacja Audio Video” za płytę Fiesta. Jej ostatni
solowy album zawierający sonaty otrzymał znakomite recenzje m.in. w magazynie
Gramophone w Wielkiej Brytanii. Amerykańskie pismo muzyczne Saxophone Journal
poświęciło jej artykuł, w którym przedstawia ją jako jedną z najlepszych i najbardziej interesujących saksofonistek świata.
Jako solistka koncertuje z orkiestrami m.in. Capella Istropolitana, Narodową
Orkiestrą Ukrainy, Duńską Orkiestrą Radiową, a także z najlepszymi polskimi orkiestrami m.in. Symfonią Varsovią. Z równym powodzeniem wykonuje utwory z klasycznego repertuaru na saksofon jak i muzykę współczesną. Koncertuje w wielu krajach
Europy i USA.
Jednym z ostatnich takich projektów jest spektakl Saksofon na podstawie powieści Wiesława Myśliwskiego. Tekst interpretowany przez Mariusza Bonaszewskiego
ilustruje muzycznie własnymi improwizacjami.

Tango Attack

W skład zespołu wchodzą wirtuozi w swoich dziedzinach: Grzegorz Bożewicz
– bandoneon i akordeon, Piotr Malicki – gitara akustyczna i elektryczna oraz
Hadrian Filip Tabęcki – fortepian i aranżacje.
Zespół nowoczesnego tanga, czerpiący inspirację zarówno z tradycji jak i awangardy tanga argentyńskiego na świecie. Sprawnie poruszając się we wszystkich
nurtach związanych z tangiem, sprawiają, że każdy ich koncert jest sugestywnym
i pełnym poezji, tańca i muzyki spotkaniem z archetypami dobra i zła, życia i śmierci, okraszonym brawurowymi popisami instrumentalnymi. Repertuar wyznaczony
jest jedynie granicami wyobraźni – od klasycznego tanga w nowych aranżacjach
po tangowe remake’i utworów popularnych i specjalne autorskie kompozycje. Zespół na stałe współpracuje z najlepszymi w Polsce tancerzami tanga argentyńskiego
(para mistrzowska Anna Iberszer i Piotr Woźniak), a także z wybitnymi postaciami
piosenki z całego świata (Andres Martorell – Urugwaj, Olga Avigail – Izrael, Chris
Schittulli – Francja, Katarzyna Jamróz, Olga Szomańska).
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Dzieci Powstania '44
Spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ

Spektakl Dzieci Powstania ’44, 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 młodych ludzi
i towarzyszących im emocji.
Obsadę spektaklu stanowi kilkudziesięcioosobowa grupa utalentowanych tancerzy, aktorów i wokalistów Alternatywnego Teatru Tańca LUZ, którzy doskonale wcielają się w role małych bohaterów 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

PT 20.03.2020
godz. 09:30, 11:30, 19:00

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK
ul. Sienkiewicza 63

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 Jerzego Mireckiego, autora książki Dzieci ’44, spektakl został wystawiony w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Premiera spektaklu odbyła się 14 listopada 2014 roku w Siedlcach. Przedstawienie wystawione było już ponad sto razy w Siedlcach, Warszawie, Sokołowie Podlaskim 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 historii i patriotyzmu.
Patronat honorowy: Muzeum Powstania Warszawskiego
oraz Stowarzyszenie Dzieci Powstania Warszawskiego 1944.

marzec
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Gdzie jesteś... Ewo?
Spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ

PT 06.03.2020
godz. 09:30, 11:30, 19:00

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK
ul. Sienkiewicza 63

Gdzie jesteś… Ewo? to spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ, który jest
ukłonem w stronę wszystkich kobiet. Piękne i zagubione, skażone poczuciem 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.
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 młodych,
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 wicemistrzów Polski. Jako
ambasadorzy polskiej kultury reprezentowali nasz kraj i Siedlce nie tylko na prestiżowych festiwalach i zawodach tanecznych, ale również 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 – Joanna Woszczyńska
Śpiew – Iwona Kobylińska
Tancerze:
Wiktoria Prokurat, Magdalena Czmoch, Anna Solka, Wiktoria Uziębło, Katarzyna
Garbarczyk, Julia Szot, Julia Sawicka, Julia Słowińska, Klaudia Uchmańska, Emilia
Owsianko, Katarzyna Łuka, Ewa Stecewicz, Patrycja Popiel, Magdalena Filimoniuk,
Nadia Błaszczyk, Zuzanna Gozdek, Fabian Prochenka
Narracja – Danuta Marynowska, Irena Frank

/luz.siedlce
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Rytmy
Otwarcie wystawy fotografii Anny Worowskiej
Natura stworzyła nieskończoną mnogość form, ale jakby na dodatek swej hojności sprawiła, że każdy kształt uwikłany jest w czas i przestrzeń, że nigdy nie zobaczymy go dwa razy tak samo.
Wiktor Zin
Powyższe zdanie ośmiela do nowej odsłony fotografii z cyklu Rytmy.
Najcudniejszą sztukę tworzy natura, jej harmonia i różnorodność, jej rytm
i zmienność, powtarzalność i niepowtarzalność. Zdjęcia na wystawie wykonano w północno-wschodniej Polsce. Pejzaże, brzeziny i łąki w Dolinie Biebrzy
i Dolinie Narwi, inne – gdzieś po drodze.
Anna Worowska – mieszka i pracuje w Białymstoku, z wykształcenia
biolog, dr nauk przyrodniczych. Fotografik – zrzeszona w Związku Polskich
Artystów Fotografików i w Fotoklubie RP. Autorka i współautorka albumów
i książek. Współorganizatorka i uczestniczka plenerów, warsztatów i spotkań fotograficznych. Laureatka nagród i wyróżnień w ponad pięćdziesięciu
konkursach fotograficznych. Autorka filmowych etiud przyrodniczych w TVP
Białystok. Jej fotografie inspirowane są bliskim sercu światem przyrody, jego
pięknem i pięknem człowieka.
Jest autorką albumów: Wieś Podlaska, Podlaskie krainy, Ziemia Zabłudowska,
Rytm Drzew, Sen drewna i jawa życia, Brzoza, Drzewo życia....
Wystawy indywidualne: Rytmy, Bliskie krajobrazy, Podlaskie..., Krajobraz
i przyroda Podlasia, Pośród łąk, Ogólnopolska Plenerowa Prezentacja Fotografii
Artystycznej STODOŁA, Rytm drzew, Brzoza, Narew.
Wystawy zbiorowe/pokonkursowe (wybór): Sacrum w krajobrazie polskim,
Zima – czas na podlaskie, Światłoczuli, Wołkow w obiektywie przyjaciół, Tatry
i Podhale Jana Kasprowicza, Zaginione niebo, Fotograficy A.D 2013, Przestrzeń wyobraźni, Fotografia ojczysta, Pejzaż Polski, Zabytki, Przestrzeń życia, Witajcie kochane góry, Postać ludzka w pejzażu, Krzyże i kapliczki przydrożne, Morze w krajobrazie
Pomorza, Śladami Leona Wyczółkowskiego, Parki Narodowe.

marzec
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CZ 26.03.2020
godz. 18:00

Galeria Fotografii Fokus MOK
ul. Pułaskiego 7

10

Kobietom siedleckim w podzięce
Koncert Zespołu Artystycznego „Seniorynki”
SB 07.03.2020
godz. 17:00

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK
ul. Sienkiewicza 63

Sandra Chmielak jest członkinią Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż” MOK
od czterech lat. Uczy się w Szkole Podstawowej nr 1 w Siedlcach. Wiersze publikowała w almanachu poezji „Witraża” oraz „Pocztówkach poetyckich”. Pięknie recytuje
i prezentuje swoje wiersze podczas wieczorów poezji oraz w ramach inscenizacji
poetycko-muzycznych. Skromna, pracowita, zawsze „smutnie uśmiechnięta”. Pilnie
uczestniczy w spotkaniach i warsztatach literackich (szkolnych, „Witrażowych” i ponadlokalnych).

Zespół Artystyczny „Seniorynki” przez 15 lat działalności zrealizował
wiele koncertów podkreślających historię i rozwój Siedlec. Koncert, na który zapraszamy 7 marca, poświęcony będzie zasługom i osiągnięciom kobiet w życiu naszego
miasta. Wspomnimy tę najbardziej znaną – księżną Ogińską, ale i te współczesne,
zajmujące ważne i eksponowane stanowiska. Program wzbogacony będzie historią,
poezją i piosenkami – standardami światowymi.
Wszystko to wykonane sercem przez zespół w składzie: Jadwiga Stachowska
– prowadzenie, Elżbieta Drabarek, Krystyna Piekart, Grażyna Bednarzak, Jolanta Puszkarska, Marzena Sałata, Wanda Włodek, Janina
Kałużna, Renata Połaska, Krystyna Janiak, Elżbieta Rzewuska, Danuta Wróblewska, Ziuta Izdebska, Zbigniew Żebrowski, Zbigniew Troć,
Kazimierz Jurzyk, Marian Leśniak, Stanisław Omelańczuk oraz kapelę:
Antoni Perz – akordeon, Marek Mężyński – instrumenty klawiszowe, Andrzej Dmowski – gitara basowa, Jarosław Miler – gitara akustyczna, Władysław Matejko – klarnet i saksofon, Adam Pleskacz – instrumenty perkusyjne.
Wizualizacje – Dariusz Rzewuski.
Koncert realizowany pod patronatem honorowym i przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Siedlce.

***
Ludzie wiszą
na cienkich sznurkach
Przeżarci nienawiścią
odcinają je po kolei
aby wreszcie
bezwładnie opaść
Skrywają głęboko uczucia
a w ich oczach
jedynie obojętność
Błądzą po korytarzach
zbierając odłamki
dawno zniszczonego życia

***
Nie udało mi się
zagłuszyć świata
w gorzkiej herbacie
chociaż nie był najgłośniejszy
Kotwica
zakopała się w mdłym
fałszywym życiu
Zaczęłam liczyć
przedawkowane kostki cukru
które z impetem wpadały do filiżanki
Dzisiaj zrozumiałam
herbata była
za mało aromatyczna

marzec
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Spotkania z muzyką.
Małe Filharmonie
„Kunszt dawnego tańca – barok”
i „Na dworze Króla Słońce”
CZ 19.03.2020
godz. 08:30, 09:30, 10:30, 11:30

Sala Biała MOK
ul. Pułaskiego 6

Tym razem program z udziałem artystów Baletu Dworskiego Cracovia Danza
poświęcimy sztuce tanecznej epoki baroku. Na najwyższy poziom wzniosła się
ona we Francji, w otoczeniu Ludwika XIV. Władca, który sam był znakomitym
tancerzem i zatrudniał na swoim dworze najwybitniejszych choreografów tego
czasu, uczynił z tańca i muzyki nie tylko ulubioną dworską rozrywkę, ale także
narzędzie propagandy. Podczas koncertu zaprezentujemy najważniejsze barokowe tańce, które królowały na wystawnych balach i w przedstawieniach baletowych - najpierw w Wersalu, a następnie na wszystkich europejskich dworach.
Do podparyskiej rezydencji Króla Słońce udamy się też z dziećmi. Opowiemy im o modnych strojach i tańcach, o dworskiej etykiecie oraz przybliżymy
fascynującą postać Ludwika XIV, który zmienił oblicze francuskiej sztuki i całego
swojego kraju.
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siedlecki uniwersytet trzeciego wieku
Miłosna Osiecka
Koncert Katarzyny Żak
ŚR 04.03.2020
godz. 11:00, 14:00

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK
ul. Sienkiewicza 63

Język polski
okuty na cztery kopyta
Wykład Urszuli Kowalczuk
ŚR 18.03.2020
godz. 11:00, 14:00

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK
ul. Sienkiewicza 63

Katarzyna Żak, wspaniała aktorka i wokalistka, w zupełnie nowy sposób
zinterpretowała teksty Agnieszki Osieckiej, tworząc z nich kompozycję 14 utworów
zatytułowaną Miłosna Osiecka. Na płycie znalazły się znane i lubiane utwory,
jak również dwa całkiem nowe teksty, udostępnione aktorce przez Fundację Okularnicy: Miłości potrzebna jest epika oraz Sprzedam cię. Teksty dotąd nie śpiewane,
otrzymały muzyczne brzmienie dzięki muzykom i kompozytorom Witoldowi Cisło
i Hadrianowi Tabęckiemu. Liryczna, romantyczna i nostalgiczna odsłona, jest z jednej strony upamiętnieniem Poetki, z drugiej zaś - osobistą refleksją Katarzyny Żak,
która mówi tak o płycie: Wszystkie teksty o miłości, bo przecież nikt tak pięknie o niej nie
pisał jak Agnieszka Osiecka. Miłość była dla Agnieszki najważniejsza. Chyba i ja jestem już
w takim momencie życia, kiedy na pewno wiem, że to miłości pragniemy najbardziej.
Towarzyszył jej będzie zespół w składzie: Hadrian Filip Tabęcki – fortepian,
Piotr Malicki – gitara, Bartłomiej Krauz – akordeon, Witold Cisło – gitara
basowa i perkusja.

Pani Urszula to gawędziarka, opowiadaczka historii i anegdot, pasjonatka, miłośniczka języka polskiego i koni, amazonka. Te dwa, z pozoru odległe tematy, połączyła w swojej książce Koń jaki jest, każdy widzi – czyli alfabetyczny zbiór 300 konizmów, której treścią są przysłowia, porzekadła i różnego rodzaju wyrażenia istniejące w języku
polskim, a związane z końmi. Autorka nazwała je wspólnie konizmami, mówiąc przy
tym o sobie, że jest koniarą, której „konikiem” są konizmy. Trzysta z nich stało się
mottem i punktem wyjścia do trzystu felietonów stanowiących treść książki, a traktujących o języku polskim, historii, tradycjach, wierzeniach – czyli kulturze polskiej
oraz o koniach, dzięki którym te konstrukcje językowe osadziły się w języku polskim.
Na spotkaniu przytoczy anegdoty, legendy i wierzenia związane z końmi i konizmami,
wciąż żywe w naszym społeczeństwie, np. dlaczego mówimy, że „znamy się jak łyse
konie”, dlaczego czekamy na „rycerza na białym koniu” i skąd wziął się symbol pegaza jako źródła natchnienia twórczego oraz dlaczego podkowa ma przynosić szczęście.

Koncert tylko dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wykład tylko dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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Czego oczy nie widzą

Witraże pędzlem malowane

Wystawa grafiki Zofii Kiciński

Wystawa malarstwa Ewy Kurowskiej

czynna do 31.03.2020

Galeria „w Bramie” MOK
ul. Pułaskiego 7

Zofia Kiciński ukończyła Liceum Sztuk Pięknych w Lublinie i Grafikę Artystyczną 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 czarny mazak - to wystarczy do wyczarowania hipnotyzujących światów Zofii Kiciński.
Bogactwo przedstawień (od achromatycznych po pulsujące świeżymi barwami i teksturą) 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 artystyczne. 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 obcowania z jej pracami.

do 27.03.2020
godz. 09:00 - 17:00

Mała Galeria Sztuki MOK
ul. Sienkiewicza 63

Ewa Kurowska swoją działalność artystyczną rozpoczęła w latach 80-tych.
Jej pierwszą techniką było tkactwo artystyczne, jednak z czasem krosno zastąpiła płótnem i do dzisiaj tworzy w malarstwie olejnym. Dobrze czuje się w każdej tematyce. Charakterystyczny, wyraźny kontur, który stosuje, sprawia, że jej
obrazy przypominają osobliwe witraże. Była uczestniczką ponad osiemdziesięciu
międzynarodowych i ogólnopolskich plenerów malarskich m.in. w Janowie Lubelskim, Międzyzdrojach, Unieściu, Kazimierzu Dolnym, Rzeszowie, Brennej,
Szczyrku, Pile, Kuligowie, Wołominie, Krasnobrodzie, Polańczyku, Fromborku,
Tolkmicku, Wrześni oraz na Zamku Grodziec. Jej prace pokazywane były wielokrotnie na wystawach zbiorowych m.in. w Rzeszowie, Warszawie, Katowicach,
Międzyzdrojach, Poznaniu, Wrześni, Nowym Tomyślu, a także na międzynarodowej wystawie Police Art 09. i 10. w Warszawie. Przez lata należała do Klubu Twórców PASJA w Szczecinie, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów
Kultury Silesia TAK-ART w Tychach oraz Stowarzyszenia Marynistów Polskich Oddział w Rzeszowie. Obecnie jest członkiem Poznańskiego Oddziału ZAP. Jej prace
zawarte są w publikacjach: „Album Pasje 2000”, w katalogach wystaw: „Police Art
2009” i „Police Art 2010”, w katalogu „Twórców Marynistów 2015” oraz „Maryniści
Polscy 2018”. Aktualna wystawa w Siedlcach jest pierwszą wystawą dzieł artystki
w jej rodzinnym mieście.
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Koncert z cyklu
Smykofonia na Mazowszu
ND 15.03.2020
godz. 12:00

Sala Biała MOK
ul. Pułaskiego 6

Smykofonia to sezon koncertowy dla melomaluszków, rodziców, dziadków,
wujków i cioć pod hasłem Na muzykę nigdy nie jest za wcześnie!
Program Smykofonii budujemy w oparciu o doświadczenia fundacji Muzyka jest
dla wszystkich, współpracujących animatorów, pedagogów, ekspertów oraz wybitnych
artystów. Kształt koncertów Smykofonii wynika z potrzeb i możliwości percepcyjnych
małych dzieci. Utwory są raczej krótkie i zróżnicowane, mają przejrzystą fakturę. Czas
trwania koncertu to około 40-45 minut. Wykonawcy nawiązują bliski kontakt z publicznością. Interakcji sprzyja brak dystansu i tradycyjnego podziału na scenę i widownię.
Scenografia sali również odgrywa rolę (kolorowe wykładziny i poduchy).
Kolejny koncert:
5 kwietnia 2020 r. (niedziela), godz. 12:00
Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6

16

Rockowisko dla Kacpiego!

Wystąpili:
Wokaliści Alternatywnego Teatru Tańca LUZ:
Iwona Kobylińska, Karina Szurek, Kamil Januszewski, Janusz Maleńczuk,
Zespół Ambitus:
Andrzej Maleńczuk – gitara, Krzysztof Chromiński – instrumenty klawiszowe,
Marek Matwiejczyk – gitara basowa, Robert Protasewicz – perkusja,
Tancerze Alternatywnego Teatru Tańca LUZ:
Michalina Antosik, Szymon Antosik, Weronika Arciuch, Natalia Biernacka, Nadia
Błaszczyk, Magdalena Chojecka, Iga Gałachowska, Katarzyna Garbarczyk, Daria
Głuszczak, Zuzanna Gozdek, Natalia Jarząb, Maciej Kosyl, Katarzyna Kapińska,
Marta Krasnodębska, Zuzanna Kukla, Michał Lipka, Tomasz Łęczycki, Katarzyna
Łuka, Martyna Majchrowska, Wiktoria Mazurek, Emilia Owsianko, Fabian Prochenka, Wiktoria Prokurat, Gabriela Remiszewska, Małgorzata Roman, Zofia Roman,
Julia Sawicka, Julia Siewiera, Julia Słowińska, Ewa Stecewicz, Julia Szot, Natalia
Szczerbaciuk, Klaudia Uchmańska, Arek Zebura.

fot. Sebastian Gumiński

7 lutego w sali widowiskowej „Podlasie” odbył się wyjątkowy koncert charytatywny
zatytułowany Rockowisko, podczas którego zbieraliśmy pieniądze na leczenie Kacperka Boruty, chorego na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Dzięki Państwa ofiarności
udało nam się uzbierać aż 10 563, 52 zł! Dodatkowo podczas koncertów Leksykon
niewidocznych skarbów i LUZtracja 2019 w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ, Alternatywnego Teatru Tańca LUZ i Akademii Tańca LUZ ART, które
odbyły się 30 i 31 stycznia na leczenie Kacperka zebraliśmy 7 191,75 zł!
Rockowisko to koncert powstały na podstawie musicalu Nasza Klasa w PRL-u, który
po raz pierwszy odbył się 4 czerwca na Placu gen. Sikorskiego. Usłyszeliśmy największe przeboje zespołów Republika, Perfect, Lady Pank, Lombard, Sztywny Pal Azji,
Budka Suflera, Dżem, Obywatel G.C., Maanam, Chłopcy z Placu Broni.
Scenariusz, reżyseria i choreografia – Joanna Woszczyńska.

marzec
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fot. Sebastian Gumiński

https://www.siepomaga.pl/kacpi-boruta

fot. Janusz Mazurek
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do 15.03
Podlaski Przełom Bugu 2019

Do 20.03 | godz. 11:00-17:00
Fotogram 2020

do 27.03 | godz. 08:00-17:00
Witraże pędzlem malowane

do 31.03 | cała doba
Czego oczy nie widzą

XXIV Międzynarodowa Wystawa Fotografii

Doroczna Wystawa Fotografii
Grupy Twórczej Fotogram

Wystawa malarstwa Ewy Kurowskiej

Wystawa grafiki Zofii Kiciński

Bialskie Centrum Kultury

Mała Galeria Sztuki MOK,
ul. Sienkiewicza 63

Galeria „w Bramie” MOK,
ul. Pułaskiego 7

ND 01.03 | godz. 11:00
Spotkanie
Grupy Twórczej Fotogram

śr 04.03 | godz. 11:00, 14:00
Siedlecki
Uniwersytet Trzeciego Wieku

pt 06.03 | godz. 09:30, 11:30, 19:00
Gdzie jesteś… Ewo

sb 07.03 | godz. 17:00
Kobietom siedleckim w podzięce

Spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ

Koncert Zespołu Artystycznego „Seniorynki”

Spotkanie autorskie Krzysztofa Hejke

Koncert Katarzyny Żak „Miłosna Osiecka”

Galeria Fotografii Fokus MOK,
ul. Pułaskiego 7

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,
ul. Sienkiewicza 63

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,
ul. Sienkiewicza 63

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,
ul. Sienkiewicza 63

wt 10.03 | godz. ??:??
Koncert zespołu Niekompletni

sb 14.03 | godz. 18:00
Jedno jest niebo dla Wszystkich

Opis

Koncert Don Vasyla i Gwiazd Cygańskiej Pieśni

ND 15.03 | godz. 12:00
Smykofonia
na Mazowszu

śr 18.03 | godz. 11:00, 14:00
Siedlecki
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Sala Biała MOK,
ul. Pułaskiego 6

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,
ul. Sienkiewicza 63

Sala Biała MOK,
ul. Pułaskiego 6

Wykład Urszuli Kowalczuk
„Język polski okuty na cztery kopyta”

Galeria Fotografii Fokus MOK,
ul. Pułaskiego 7

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,
ul. Sienkiewicza 63

cz 19.03 | godz. 08:30, 9:30, 10:30, 11:30
Spotkania z muzyką. Małe Filharmonie

pt 20.03 | godz. 09:30, 11:30, 19:00
Dzieci Powstania ‘44

nd 22.03 | godz. 18:00
Renata Przemyk i Mężczyźni

śr 25.03 | godz. 17:00
Ścieżki Słów

Koncerty „Kunszt dawnego tańca – barok” i „Na
dworze Króla Słońce” w wykonaniu artystów
Filharmonii Narodowej

Spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ

Koncert Renaty Przemyk z gościnnym udziałem
Czesława Mozila, Leskiego i Buslava

XIX Spontaniczny Turniej Sztuki Recytatorskiej

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,
ul. Sienkiewicza 63

Sala Biała MOK,
ul. Pułaskiego 6

cz 26.03 | godz. 18:00
Otwarcie wystawy fotografii
Anny Worowskiej „Rytmy”
Wystawa czynna do 17 kwietnia 2020 r.
Galeria Fotografii Fokus MOK,
ul. Pułaskiego 7

sb 28.03 | godz. 21:40
Na scenie i estradzie

nd 29.03 | godz. 17:00
Niedzielny Salon Muzyczny

wt 31.03 | godz. 11:00
Only You

Magazyn kulturalny prowadzony przez
pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury
w Siedlcach

Koncert Aliny Mleczko & Tango Attack

Koncert Zespołu Wokalnego Sweet Angels

Sala Biała MOK,
ul. Pułaskiego 6

Sala Biała MOK,
ul. Pułaskiego 6

Katolickie Radio Podlasie

LE G E N D A

wt 01.04 | godz. 11:00
Międzyszkolne Potyczki Poetyckie
Spotkanie poetyckiej Siedleckiej Grupy
Literackiej „Witraż”
Sala Biała MOK,
ul. Pułaskiego 6

Sala Biała MOK,
ul. Pułaskiego 6

Sala widowiskowa „Podlasie” MOK,
ul. Sienkiewicza 63

wystawy

konkursy
Impreza
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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

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

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

