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Wystawa czynna 
do 5 grudnia 2018 r.

Wystawa czynna 
do 31 grudnia 2018 r.

Wystawa czynna 
do 11 stycznia 2019 r.

1-7 grudnia

2 grudnia
(niedziela)

2 grudnia
(niedziela)

2 grudnia
(niedziela)

5 grudnia
(środa)

8:00-17:00

Czynna 
całą dobę

11:00-17:00

-

11:00

12:00

18:00

11:00
14:00

Mała Galeria Sztuki 
MOK, ul. Sienkiewicza 63

Galeria „w Bramie” MOK, 
ul. Pułaskiego 7

Galeria Fotografii
Fokus MOK, 

ul. Pułaskiego 7

Rawa Mazowiecka

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

Wystawa obrazów olejnych 
Ireny Szlachowicz 

„Aleksandria i…”.
Wystawa organizowana 
w ramach stypendium 

Prezydenta Miasta Siedlce.

Wystawa fotografii 
Mirosława Chmielewskiego 

„Miejsca pamięci walk o niepodle-
głość Polski w latach 1794-1918 

w okolicach Siedlec”.

XXIII Międzynarodowa 
Wystawa Fotografii 

„Podlaski Przełom Bugu 2018”.

Udział Formacji Tańca Nowocze-
snego LUZ w Mistrzostwach Świata 
IDO Jazz Dance & Modern Dance 

oraz XVIII World Danceweek 
– Rawa Mazowiecka 2018.

Spotkanie 
Grupy Twórczej Fotogram.

Spotkanie autorskie 
Marka Maliszewskiego 

i Adama Palucha 
„Czarnobyl z bliska – 30 lat po”

Gwiazdka Mikołaja, 
czyli Mikołaj dla Wszystkich

- mikołajkowe show dla dzieci.

Mariusz Adamczak & Stellaire
- koncert promujący nowy album 

„Perfect match”.

„Święta w krajach 
przez Boga zapomnianych”

- wykład 
Jędrzeja Majki 

dla słuchaczy SUTW.

Data Wydarzenie Godzina Miejsce

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach na Facebooku, YouTube i Instagramie.

Informator Kulturalny 
Redakcja: Sebastian Gumiński, Andrzej Kułak, promocja@mok.siedlce.pl

Grafika i skład: Mirosław Zdrodowski, bocznica-magazyn@wp.pl
Korekta: Jolanta Szymczyk, jolanta.szymczyk@mok.siedlce.pl
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Data Wydarzenie Godzina Miejsce

6 grudnia
(czwartek)

6 grudnia
(czwartek)

6 grudnia 
(czwartek)

8 grudnia
(sobota)

9 grudnia
(niedziela)

11 grudnia
(wtorek)

12 grudnia
(środa)

13 grudnia
(czwartek)

„Stanisław Moniuszko 
- Verbum nobile”

- koncerty umuzykalniające 
z cyklu „Spotkania z Muzyką. 

Małe Filharmonie” dla uczniów 
siedleckich szkół i przedszkoli 

w wykonaniu artystów 
Filharmonii Narodowej.

Spotkanie organizacyjne 
dla wolontariuszy 

Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Wieczór poetycki 
Pauliny Filimon 

– członkini Siedleckiej Grupy 
Literackiej „Witraż” realizowany 

w ramach stypendium 
Prezydenta Miasta Siedlce.

Spotkanie mikołajkowe zorganizowane 
dla podopiecznych Siedleckiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Zespołem Downa „Zawsze Razem”.
Organizator główny: Siedleckie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Zespołem Downa „Zawsze Razem”.

„Żegnaj jesieni, witaj zimo!”
- koncert z cyklu 

„Smykofonia na Mazowszu”.
Współorganizacja: 

Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, 
Mazowiecki Instytut Kultury.

Zimowo-świąteczny koncert 
Studia Piosenki Singers i Zespołu 

Wokalnego Sweet Angels.

„Piosenki Bułata Okudżawy”
- koncert Dominiki Żukowskiej 

i Andrzeja Koryckiego 
dla słuchaczy SUTW.

„Nasza Klasa w PRL-u II”
- spektakl Alternatywnego Teatru 

Tańca LUZ.

8:30
9:30
10:30

18:00

18:00

15:00

12:00

18:00

11:00
14:00

9:30
11:30

Sala Biała MOK, 
ul. Pułaskiego 6

Sala widowiskowa 
„Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Sala Biała MOK, 
ul. Pułaskiego 6

Sala widowiskowa 
„Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Sala Biała MOK, 
ul. Pułaskiego 6

Sala Biała MOK, 
ul. Pułaskiego 6

Sala widowiskowa 
„Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Sala widowiskowa 
„Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63
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Czarnobyl z bliska 
- 30 lat po    
     

Spotkanie Grupy Twórczej Fotogram

B ialscy podróżnicy Adam Paluch i Marek Maliszewski na nietypową 
wycieczkę pojechali w październiku. Przez trzy dni zwiedzali Czarnobyl, 
Prypeć i inne małe miejscowości w pobliżu. Jak wyglądają tamte miejsca 

po ponad 30 latach od katastrofy elektrowni jądrowej? Obaj stwierdzają, że to 
niezwykła podróż w czasie. Dzięki niej mogli cofnąć się o 30 lat do miasta, które 
zastygło w pewnej epoce i gdyby nie zniszczenia, spowodowane przez czas, 
można by odnieść wrażenie, że jest się w jakimś skansenie historycznym. Zostało 
tu wszystko, czas się zatrzymał.

2 grudnia 2018 r. (niedziela), godz. 11:00
Galeria Fotografii Fokus MOK, ul. Pułaskiego 7

Spotkanie autorskie 
Marka Maliszewskiego i Adama Palucha
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Mikołaj dla Wszystkich     
     

Gwiazdka Mikołaja, czyli...

M iejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, jak co roku, zaprasza na niesa-
mowitą zimową imprezę jaką jest Gwiazdka Mikołaja, czyli Mikołaj 
dla Wszystkich. W niedzielne, grudniowe popołudnie czeka nas wiele 

atrakcji, radości i dobrej zabawy, a wszystko to w Mikołajkowym, przedświą-
tecznym nastroju!

Tego dnia, każdy kto zawita do sali widowiskowej „Podlasie” weźmie udział 
w jedynym w swoim rodzaju, przepełnionym rewelacyjnymi atrakcjami Miko-
łajkowym show w wykonaniu Krasnoludka Piksela z programu telewizyjnego 
„Budzik” TVP ABC, z którym szukać będziemy św. Mikołaja. Co prawda wszyscy 
wiedzą, że pojawi się dopiero 6 grudnia, ale też każdy czeka na prezenty i pisze 
listy do św. Mikołaja. On wszystkich próśb wysłuchuje i stara się je spełnić. 
Piszmy zatem listy i przynieśmy je ze sobą 2 grudnia, a Piksel dostarczy je do 
Mikołaja. W programie nie zabraknie gier, zabaw tanecznych, wspólnego śpie-
wania i konkursów z nagrodami. Całość dopełni niesamowite magiczne show  
w wykonaniu iluzjonisty Arexa.

2 grudnia 2018 r. (niedziela), godz. 12:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63
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Mariusz Adamczak     
& STELLAIRE

Koncert promujący płytę „Perfect Match”

M ariusz Adamczak, artysta znany siedleckiej publiczności jako pia-
nista, kojarzony z muzyką klasyczną, tym razem zaprezentuje się  
w nowej odsłonie. Razem z zespołem STELLAIRE przeniesie Państwa 

w świat własnych piosenek, gdzie elementy jazzu, bluesa i rock&rolla mieszają 
się z elementami balladowej muzyki pop. Autorskie teksty i muzyka w bogatej  
i zróżnicowanej aranżacji, brzmienia bluesowo-jazzowe wzbogacone o brzmienie 
klasycznego kwartetu smyczkowego, zapewnią wieczór pełen wrażeń. Podczas 
koncertu wystąpią również utalentowani wokaliści młodego pokolenia: Urszula 
Dorosz i Jakub Adamczak, którzy zabiorą słuchaczy w świat piosenek Adele  
i Michaela Bubble. 

Wystąpią: Mariusz Adamczak – wokal, fortepian, Urszula Dorosz – wokal, 
Jakub Adamczak – wokal, skrzypce, Gabriela Korzycka – skrzypce, Przemysław 
Ćwiek – altówka, Mikołaj Adamczak – wiolonczela, Patryk Sowiński – bas, 
Mariusz Saturski – perkusja.

2 grudnia 2018 r. (niedziela), godz. 18:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63
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Data Wydarzenie Godzina Miejsce

Rozstrzygnięcie 
Konkursu Plastycznego 

„Kartka Bożonarodzeniowa 2018”.
Wręczenie nagród i otwarcie 

wystawy pokonkursowej.
Wystawa czynna 

do 25 stycznia 2019 r.

Gitariada 2018
- koncert w wykonaniu zespołów 
Bluestractors, Wolni Jak Motyle, 
Projekt 2010, Fatum i Reymonds.

MotoWigilia 2018.
Organizator główny: Siedleckie 

Stowarzyszenie Miłośników 
Techniki Zabytkowej „Korba”.

„Piosenka poetycka 
klasycznie i świątecznie”

- koncert 
Grupy Piosenki Poetyckiej 
i Kwartetu Smyczkowego 

Aleksandria.

„Polskie DNA 
- wolność tańcem malowana”

- interdyscyplinarne widowisko 
taneczne Alternatywnego Teatru 

Tańca LUZ.

„Polskie DNA 
- wolność tańcem malowana”

- interdyscyplinarne widowisko 
taneczne Alternatywnego Teatru 

Tańca LUZ.

Koncert świąteczny w wyko-
naniu zespołu Niekompletni.

Na scenie i estradzie
- magazyn kulturalny 

prowadzony przez pracowników 
Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Siedlcach.

Pod Pegazem
- emisja programu kulturalnego 

Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Siedlcach.

13:00

19:00

15:00

17:00

19:00

9:30
11:30

19:00

21:40

16:00

14 grudnia
(piątek)

14 grudnia
(piątek)

15 grudnia
(sobota)

16 grudnia
(niedziela)

17 grudnia
(poniedziałek)

19 grudnia
(środa)

19 grudnia
(środa)

22 grudnia
(sobota)

23 grudnia
(niedziela)

Mała Galeria Sztuki 
MOK, ul. Sienkiewicza 63

Sala widowiskowa 
„Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Plac gen. Sikorskiego

Sala widowiskowa 
„Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Sala widowiskowa 
„Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Sala widowiskowa 
„Podlasie” MOK, 

ul. Sienkiewicza 63

Sala Biała MOK, 
ul. Pułaskiego 6

Katolickie Radio Podlasie

TV Wschód

Grudzień 2018
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Święta w krajach przez 
Boga zapomnianych     
     

Wykład Jędrzeja Majki 

S łuchacze Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkają się  
z podróżnikiem Jędrzejem Majką, który odpowie na pytanie jak wy-
glądają Święta Bożego Narodzenia w najbiedniejszych krajach świata.  

Jednym z takich miejsc jest Etiopia. Mieszkańcy zmagają się z biedą, przemocą 
i śmiertelnymi chorobami, co nie odbiera im radości ze świętowania. Tamtejszy 
Kościół przez wieki wykształcił swoje zwyczaje i obrzędy. Wierni skrupulatnie 
przestrzegają postów, świeccy poszczą w ciągu roku 186 dni, a mnisi aż 286.

Opowieść Jędrzej Majka rozpocznie od Betlejem, gdzie wszystko się zaczęło 
dwa tysiące lat temu. Będzie także Meksyk, gdzie najważniejsze święto przypada 
12 grudnia, jest to dzień poświęcony Matce Bożej z Guadalupe. Zaraz po tych 
uroczystościach rozpoczynają się przygotowania do Bożego Narodzenia. Obchody 
święta Noche Buena (dobra noc) rozpoczynają się tzw. posadas, czyli tradycyjnym 
poszukiwaniem schronienia dla Świętej Rodziny. Wraz z podróżnikiem przyjrzymy 
się wigilijnym stołom i odpowiemy na pytanie dlaczego Pasterka w Meksyku 
nazywana jest mszą koguta.

Jednym z krajów, które zostaną zaprezentowane będzie Madagaskar. Więk-
szość Malgaszów nie ma w domu ani prądu, ani wody. Mimo tego, mieszkańcy 
wyspy są zawsze pogodni i uśmiechnięci, a święta odgrywają w ich życiu bardzo 
ważną rolę. 

5 grudnia 2018 r. (środa), godz. 11:00 i 14:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63
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Stanisław Moniuszko 
- Verbum nobile 

    
     

Spotkania z Muzyką. Małe Filharmonie

W maju 2019 roku będziemy obchodzić 200. rocznicę urodzin Stanisława 
Moniuszki, twórcy polskiej opery narodowej. Z tej okazji, podtrzymując 
wieloletnią tradycję prezentowania dzieł operowych, zapraszamy do 

wysłuchania i obejrzenia jego jednoaktówki z 1861 roku pod łacińskim tytułem 
Verbum nobile („słowo szlacheckie”). Jest to opowieść o miłości, której na 
przeszkodzie stoi właśnie dane nierozważnie, ale w zgodzie ze staropolskim 
obyczajem, szlacheckie słowo honoru. Chociaż Moniuszko zdaje się z tego drwić, 
to jednak świat szlacheckich dworków i ich mieszkańców przedstawia z czułością 
i szacunkiem. Pogodny, sielankowy charakter dzieła, pełna uroku, polska z ducha 
muzyka, wreszcie zmysł dramaturgiczny kompozytora – wszystko to sprawia, że 
Verbum nobile skutecznie opiera się upływowi czasu i zachowuje swą atrakcyjność 
również dla współczesnych, „mniejszych” i „większych” odbiorców.

Wykonawcy: Jan Chęciński – libretto, Jitka Stokalska – reżyseria, Aleksandra 
Klimczak / Marta Huptas – sopran (Zuzia), Arnold Kłymkiw / Maciej Gronek – 
tenor (Stanisław-Michał), Andrzej Lenart / Jakub Szcześniak – baryton (Marcin 
Pakuła), Przemysław Szkodziński / Paweł Michalczuk – bas (Serwacy Łagoda), 
Elżbieta Mąkowska / Maurycy Stawujak – fortepian.

6 grudnia 2018 r. (czwartek), godz. 8:30, 9:30, 10:30
Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6

R
uszyły przygotowania w Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, który jak co roku działa przy Miejskim Ośrodku Kultury 
w Siedlcach. Na początek ważne informacje dla naszych stałych 

wolontariuszy i tych, którzy będą grać z nami w tym roku pierwszy raz.
27. Finał WOŚP odbędzie się 13 stycznia 2019 r., a jego celem 

będzie pozyskanie środków „na zakup sprzętu dla specjalistycz-
nych szpitali dziecięcych”.

Pierwsze wspólne, OBOWIĄZKOWE spotkanie wszystkich wo-
lontariuszy odbędzie się 6 grudnia (czwartek) o godz. 18:00 w sali 
widowiskowej „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy 
Sienkiewicza 63.

Na tym spotkaniu będziecie wypełniać ankiety wolontariusza. Możecie 
również przynieść gotowe już wypełnione ankiety, które są do pobrania na 
naszej stronie internetowej.

Ważne! Ankiety muszą być przez Was podpisane, a w przypadku osoby 
niepełnoletniej muszą podpisać je również wasi rodzice lub opiekunowie 
prawni.

Każdy wolontariusz powinien dostarczyć swoje aktualne zdjęcie w formie 
elektronicznej (na wzór zdjęcia do legitymacji szkolnej lub dowodu osobi-
stego!). Zdjęcia możecie przesyłać na adres mailowy:  asp7@mok.siedlce.pl

UWAGA!!! ZDJĘCIE MUSI BYĆ PODPISANE IMIENIEM I NAZWISKIEM

Będzie nas z pewnością bardzo dużo, dlatego każdy zabiera ze sobą 
dodatkowo trochę cierpliwości i dobry humor.

Zwracamy się też z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli  
i otwartego serca, do firm i instytucji w naszym mieście i nie tylko. Pomóżcie 
nam i wesprzyjcie nasze działania przy organizacji 27. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Poszukujemy strategicznych sponsorów i innych 
dobroczyńców, ofiarodawców oraz chętnych osób do współorganizacji. Mile 
widziane są też gadżety do WOŚP- owego sklepiku.

Jeżeli połączymy nasze siły na pewno uda nam się jak co roku zorga-
nizować wspaniały Finał i oczywiście zebrać mnóstwo pieniędzy!
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Żegnaj jesieni, 
witaj zimo!      
     

Koncert z cyklu „Smykofonia na Mazowszu”

Z ima tuż, tuż. Czy pamiętacie, jaki kolor ma śnieg? A gdyby tak z chmur 
leciały liliowe płatki? Ciekawie byłoby ulepić zielone śnieżki lub czer-
wonego bałwana... O kolorach odchodzącej jesieni, barwach w muzyce 

i przygotowaniach do zimy opowiemy dźwiękiem instrumentów oraz muzyką 
wybitnych kompozytorów J. S. Bacha, A. Vivaldiego, C. Debussy’ego i innych. 
Zapraszamy na wesołe smykofoniczne zabawy i spotkanie z piękną muzyką.

Zapraszamy rodziny wraz z melomaluszkami (dziećmi do 5 lat) na spotkania  
z muzyką klasyczną i nie tylko w cyklu Smykofonia. Koncerty Smykofonii wyróżnia-
ją się przyjaznym klimatem, swobodną atmosferą i wysoką jakością prezentowanej 
muzyki. To jest po prostu świetna zabawa przy dobrej muzyce.

Wystąpią: Agnieszka Guz – skrzypce, Magda Krzyżanowska – skrzypce, 
Andrzej Krzyżanowski – flet, Mirosław Feldgebel – fortepian, Adriana Wdzię-
końska – prowadzenie.

9 grudnia 2018 r. (niedziela), godz. 12:00
Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 7 

Zimowo-świątecznie    
     

Koncert Studia Piosenki Singers 
i Zespołu Wokalnego Sweet Angels

Z a nami pierwszy śnieg! Wokaliści Studia Piosenki Singers i Zespołu Wo-
kalnego Sweet Angels przygotowują się już do śnieżnej zimy i zapraszają 
na zimowo-świąteczny koncert. Ding dong, Z kopyta kulig rwie, Oszaleli 

anieli czy Na całej połaci śnieg – to tylko niektóre piosenki, które usłyszymy  
11 grudnia w Sali Białej MOK. Atmosfera koncertu na pewno będzie gorąca, o czym 
zapewniają wokaliści oraz opiekun i instruktor wokalny zespołów – Edyta Wójcik.

Studio Piosenki Singers działa przy Miejskim Ośrodku Kultury od września 
1995 r. Od 2000 roku zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzi wokalistka, peda-
gog i instruktor wokalny Edyta Wójcik. Nauka śpiewu prowadzona jest w dwóch 
grupach wiekowych. I grupę tworzą dzieci w wieku 5-7 lat, natomiast II grupa to 
dzieci w wieku 8-13 lat.

Zespół Wokalny Sweet Angels został założony we wrześniu 2007 roku. 
Powstał z najstarszej grupy Studia Piosenki Singers, działającej przy Miejskim 
Ośrodku Kultury w Siedlcach. Śpiewająca młodzież to uczniowie siedleckich szkół, 
którzy śpiewając solo i w zespole realizują różne projekty wokalne. Poprzez naukę 
śpiewu rozwijają też swoją wrażliwość muzyczną.

11 grudnia 2018 r. (wtorek), godz. 18:00
Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6
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Piosenki B. Okudżawy      
     

Koncert Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego 

D uet Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej od lat fascynuje się re-
pertuarem trzech wybitnych postaci ballady rosyjskiej: Bułata Okudżawy, 
Włodzimierza Wysockiego oraz Żanny Biczewskiej, których to twórczość 

wyróżnia się dużą emocjonalnością oraz wymownością tekstów, które w ujmujący 
sposób opisują to, co w życiu często trudno wyrazić słowami.

Pasja Andrzeja Koryckiego do pieśni wspomnianych artystów zrodziła się  
w latach 80-tych – w czasach Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, na 
którym to jego interpretacje ballad rosyjskich zostały nagrodzone Samowarem.

Wykonawcy, wyśpiewując rosyjskie pieśni, zabierają publiczność w świat 
wspomnień i wzruszeń. Ballady te nawiązują do słowiańskiej wrażliwości i kultury, 
dzięki czemu mimo upływającego czasu, nie tracą na swej popularności i zawsze 
znajdują szeroką rzeszę odbiorców.

Muzycy starają się znieść klasyczny podział na artystę i widza, zdobywając 
kontakt z publicznością i zapraszając do wspólnego śpiewania tych znanych  
i lubianych utworów.

12 grudnia 2018 r. (środa), godz. 11:00 i 14:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63
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Nasza Klasa w PRL-u II
Alternatywny Teatr Tańca LUZ

13 grudnia 2018 r. (czwartek), godz. 9:30 i 11:30;
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63

N asza klasa w PRL-u II to przepełniony humorem spektakl musicalowy uka-
zujący życie szkoły i młodzieży lat 80-ych na tle wypadków historycznych 
tamtego okresu. Nasza Klasa w PRL-u II to swoista lekcja historii poparta 

dokumentalnymi filmami.
Tancerze i wokaliści Alternatywnego Teatru Tańca LUZ wkręcają nas po raz kolejny 

w pełen absurdów czas PRL-u i stanu wojennego, który także dla młodzieży był okresem 
trudnego patriotyzmu, pustych półek, strajków, cenzury, rewizji, kartek na żywność, 
szaroburych podwórek z trzepakiem i… walki o wolność, akademii, pochodów, wieców 
oraz fantastycznego polskiego rocka. W muzyce i tekstach piosenek polskich zespołów 
rockowych odnajdywała swoje zagubienie, chaos, lęk… Dzięki niej mogła wykrzyczeć 
to, o czym nie wolno było mówić głośno.

Pierwsza wersja spektaklu Nasza Klasa w PRL-u powstała w 2008 roku według 
scenariusza, reżyserii oraz choreografii Joanny Woszczyńskiej z przygotowaniem 
wokalnym Ady Pogody-Kołodziejak. Spektakl został wystawiony m.in. w Instytucie 
Polskim w Paryżu z okazji rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Polsce, a 16 wrze-
śnia 2017 roku obszerne fragmenty spektaklu wystawiono dla Polonii w Monachium 
podczas XXII Polsko-Niemieckiego Festiwalu Kultury.

Scenariusz, reżyseria i choreografia: Joanna Woszczyńska
Przygotowanie wokalne: Ada Pogoda-Kołodziejak
Aranżacje muzyczne: Marek Matwiejczyk, Krzysztof Chromiński
Reżyseria światła: Artur Klepacki
Trailer: Bartosz Woszczyński
Montaż filmowy: Andrzej Kułak, Sebastian Gumiński
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Gitariada 2018      
     

Koncert w wykonaniu zespołów: Bluestractors, 
Wolni Jak Motyle, Projekt 2010, Fatum i Reymonds

J uż po raz dziesiąty w Siedlcach spotkają się wykonawcy, którzy przed 
niemal pięćdziesięcioma laty (i później) tworzyli w mieście rockową (i nie 
tylko) scenę muzyczną. Ich losy potoczyły się bardzo różnie. Łączy ich 

jednak wspólna przeszłość i miłość do starego, dobrego rocka.
Na pomysł organizacji, a właściwie reaktywacji Gitariady wpadli dwaj, mający 

siedleckie korzenie, warszawscy muzycy - Tomasz Zwiech i Marek Skórczakowski. 
Ideą tą zarazili sporą grupę muzyków, którzy reaktywowali swoje „stare” zespoły 
i „maszyna poszła w ruch”. W ciągu dziewięciu lat impreza wyrobiła sobie tak 
wielką rzeszę fanów, że Gitariada wpisała się na stałe w cykl kulturalnych wy-
darzeń Siedlec.

W tegorocznej edycji wystąpią zespoły:

Bluestractors:
Adrian Evans – perkusja,
Maciej Nowak – gitara,
Marek Skórczakowski – bas,
Tomasz Zwiech – gitara, wokal.

W powyższym składzie zespół gra od 2014 roku. Główną motywacją ich 
działalności pozostaje oddanie wspólnej pasji. Marek Skórczakowski i Tomasz 
Zwiech pochodzą z Siedlec, gdzie grali razem na początku lat 70-tych. Gdy ponad 
30 lat później spotkali się ponownie. Zmieniający się z upływem czasu skład 
osobowy obejmował wielu różnych, przeważnie warszawskich muzyków. Maciej 
Nowak dołączył do zespołu w 2010 r., a Adrian Evans – niecałe cztery lata później.

Wolni Jak Motyle:
Iwona Kobylińska – wokal,
Leszek Leduchowski – gitara,
Jerzy Politowski – bas,
Piotr Sidorowicz – perkusja,
Krzysztof Chromiński – instrumenty klawiszowe.

Muzycy zespołu Wolni Jak Motyle znani są fanom od lat. Grają na bardzo 
wysokim poziomie zarówno utwory własne, jak i autorskie aranżacje standardów 
światowego i polskiego bluesa i blues rocka.

14 grudnia 2018 r. (piątek), godz. 19:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63

Projekt 2010:
Paulina Wereniuk – wokal,
Iza Modrzewska – wokal,
Wojciech Dąbrowski – instrumenty klawiszowe,
Paweł Rymuza – bas,
Grzegorz Baran – perkusja,
Janusz Dudewicz – gitara.

Uwielbiają dynamiczną muzykę rockową.

Fatum:
Marek Somla – lider, gitara solowa, wokal,
Marek Mioduszewski – bas,
Andrzej Wereda – perkusja,
Wojciech Ciekot – instrumenty klawiszowe.

W repertuarze posiadają utwory takich muzyków jak Tadeusz Nalepa, Terry 
Evans, Buddy Guy, Eric Clapton, Johnny Winter, Johny Mayall, Robert Cray, 
Hubert Sumlin, B. B. King, ZZ TOP czy Albert King. Nie zrezygnowali oczywiście 
ze swojej własnej twórczości, komponując i grając utwory autorskie.

Reymonds:
Gerard Osiecki – perkusja,
Jarosław Miler – gitara, wokal,
Andrzej Dmowski – gitara basowa,
Roman Kurkus – instrumenty klawiszowe, wokal.

Wykonują standardy polskiego i zachodniego rocka.
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Piosenka poetycka 
klasycznie i świątecznie

      
     

Koncert 

K oncert „Piosenka poetycka klasycznie” w wykonaniu Grupy Piosenki 
Poetyckiej i Kwartetu Smyczkowego Aleksandria, który odbył się  
w czerwcu tego roku, zebrał same pozytywne recenzje i komentarze. 

Dlatego też muzycy postanowili stworzyć jeszcze jeden wspólny program. Tym 
razem znajdą się w nim dodatkowo kolędy i piosenki świąteczne.

Członkowie Grupy Piosenki Poetyckiej, prowadzonej przez Macieja Tur-
kowskiego, są laureatami wielu festiwali. Swój warsztat artystyczny doskonalą 
poprzez próby, warsztaty wokalne i uczestnictwo w przeglądach artystycznych, 
reprezentując przy tym Siedlce na renomowanych ogólnopolskich festiwalach  
i konkursach. Podczas grudniowego koncertu wystąpią: Anna Przedlacka, Do-
minika Ratyńska - śpiew, Łukasz Potera - fortepian, Przemysław Pałdyna - bas, 
Robert Protasewicz - perkusja i Maciej Turkowski - gitara.

Kwartet Smyczkowy Aleksandria to jedyny taki kwartet w naszym mieście. 
Przez lata wypracował sobie własny wizerunek. Kwartet smyczkowy przestał 
być kojarzony z zespołem, który z akademicką powagą wykonuje tylko utwory 
muzyki klasycznej, choć muzycy przywiązują do klasycznego repertuaru wielką 
wagę i nigdy z niego nie rezygnują. Jednak główny nacisk „Aleksandria” kładzie 
na to, by podejście do muzycznej materii było żywe i twórcze, a spektrum działań 
szersze, niż ma to miejsce w przypadku innych tego typu zespołów. Obecnie tworzy 
go czwórka wspaniałych muzyków: Piotr Grabowicz - kierownik artystyczny, 
I skrzypce, Dariusz Rytel - II skrzypce, Katarzyna Wasińska - altówka, Edyta 
Koć - wiolonczela.

16 grudnia 2018 r. (niedziela), godz. 17:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63

S   pektakl „Polskie DNA – wolność tańcem malowana” to wychodzące poza ramy, 
multimedialne, taneczne przedstawienie oparte na technice tańca współczesne-
go, formie teatru alternatywnego, archiwalnych filmach i zdjęciach.

Polska i jej historia, aż do odzyskania niepodległości, przedstawiona będzie  
w sposób niekonwencjonalny, współczesny. Poprzez odpowiednio stworzoną chore-
ografię taneczną i ruch, a także wykorzystanie materiałów z polskich archiwów (zdjęcia 
i filmy), chcemy zachęcić, szczególnie młodzież, do poszerzenia wiedzy na temat historii 
Polski oraz zmusić do refleksji na temat wolności i niepodległości.

Scenariusz, reżyseria i choreografia – Joanna Woszczyńska, kierownik, choreograf 
i założyciel Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ, Alternatywnego Teatru Tańca LUZ  
i Akademii Tańca LUZ ART, choreograf wielokrotnych mistrzów Polski, Europy i świata. 
Jest autorką wielu autorskich spektakli tanecznych i musicalowych m.in. Katharsis, 
Bajkowy musical, Nasza klasa w PRL-u, Szkło, The Nature of Dance, Dzieci Powstania 
'44 i Nasza klasa w PRL-u II. Asystentem choreograf i reżyser jest Bartosz Woszczyń-
ski - tancerz oraz choreograf, absolwent londyńskiej wyższej szkoły Rambert School 
of Ballet and Contemporary Dance. Swoją przygodę z tańcem rozpoczął w FTN LUZ. 
Tworzył choreografie m.in. dla Alternatywnego Teatru Tańca LUZ, YDA | Swindon 
Dance, YDA | Exeter, Warsaw Ballet, a obecnie dla Teatru Tańca Zawirowania. Obsadę 
artystyczną stanowią utalentowani tancerze i aktorzy Alternatywnego Teatru Tańca LUZ 
oraz zaproszeni goście: Szymon Osiński, Bartek Woszczyński, Arkadiusz Zebura, Tomek 
Łęczycki i Daniel Pugacz.

Polskie DNA    

     

Interdyscyplinarne widowisko taneczne ATT LUZ 

17 grudnia 2018 r. (poniedziałek), godz. 19:00
19 grudnia 2018 r. (środa), godz. 9:30 i 11:30
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63

– wolność tańcem malowana
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XXVIII Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej
 i Poezji Śpiewanej 

K A M I E Ń  W I A R Y
Siedlce, Finał 14 lutego 2019 r. Sala widowiskowa „Podlasie”.

Eliminacje Miejskie dla Siedlec - 24 stycznia 2019 r. Sala Biała godz.10:00.

REGULAMIN
Turniej jest imprezą o charakterze konkursowym dla młodzieży szkół średnich 

i dorosłych, otwartą dla publiczności. 
Turniej obejmuje dwie kategorie: recytacji i poezji śpiewanej.

 
Prezentowane mogą być teksty pisane prozą i poetyckie, polskie lub obce 

w polskim tłumaczeniu, których tematyka porusza problemy religii we wszyst-
kich jej przejawach i formach. W konwencji naszego konkursu mieszczą się 

także utwory filozoficzne, poszukujące sensu egzystencjalnych dylematów ist-
nienia; poezja poszukująca odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące 
bytu. Prezentowane mogą być utwory z dowolnego okresu – klasyczne, awan-
gardowe, współczesne, tradycyjne. Recytator lub śpiewający poezję prezentuje 

2 teksty (oddzielnie lub połączone w formę tzw. wykonania łącznego). Czas 
występu nie może przekroczyć 10 minut. Recytator lub śpiewający poezję ma 
możliwość wykorzystania pozasłownych i pozamuzycznych środków wyrazu 

artystycznego, jeżeli służą one wzbogaceniu interpretacji utworów. Wykonawcy 
śpiewającemu poezję może towarzyszyć zespół muzyczny 

do 5 osób. W Turnieju nie może brać udziału laureat I miejsca 
(w obu kategoriach) w poprzedniej edycji konkursu. 

Zgłoszenia na Turniej na kartach uczestnictwa (dostępne na stronie MOK) nale-
ży przesłać do 20 stycznia 2019 r. zwykłą pocztą lub elektroniczną dołączając 
teksty i nagranie wykonywanych utworów. Decyzja o kwalifikacji do Turnieju 

zapadnie do 25 stycznia 2019 r. i zostanie przekazana drogą e-mailową. 

Uczestnicy reprezentujący Siedlce biorą udział w Eliminacjach Miejskich 
24 stycznia 2019 r.     

w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6 
lub dostarczają nagranie jak wszyscy uczestnicy z kraju. 
W każdej kategorii w Finale Komisja Artystyczna przyzna 

nagrody pieniężne i wyróżnienia.

Zgłoszenia przesyłamy pod adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, 

ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce 

Informacji udziela Halina Tunkiewicz (Sala „Podlasie”), tel. 25 794-31-24
e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl 

www.mok.siedlce.pl

Niekompletni     
     

Koncert kolęd w wykonaniu zespołu 

P odczas grudniowego koncertu zespołu Niekompletni usłyszymy kolędy 
i piosenki świąteczne, zarówno te popularne, jak i mniej znane, w języku 
polskim i angielskim, Zespół, którego kierownikiem artystycznym jest 

Maciej Turkowski, zaprezentuje się w nowym składzie: Angelika Jarząbek, Olga 
Jagieło, Sylwia Kaczorek, Kinga Bancerz – śpiew, Mateusz Pieńkowski – śpiew i flet, 
Łukasz Potera – fortepian, Przemysław Pałdyna – bas i Maciej Turkowski – gitara.

19 grudnia 2018 r. (środa), godz. 19:00
Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6
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Podlaski Przełom Bugu 2018

P rezentowane na niej prace zostały wykonane podczas pleneru, który 
odbył się w czerwcu w Janowie Podlaskim. Wzięło w nim udział 
trzydziestu pięciu fotografów z Polski i Francji. Organizatorzy starali 

się zaoferować uczestnikom pleneru całą gamę różnorodnych tematów i form 
inspiracji twórczej. Niektórzy interesowali się głównie krajobrazami i nieskażoną 
cywilizacją nadbużańską przyrodą, inni zafascynowani byli niezwykle ciekawym 
krajobrazem kulturowym.

Dolina Bugu charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną i kulturo-
wą. Bug jest naturalną granicą Polski z Białorusią i Ukrainą. Płynie na obszarze 
zetknięcia się różnych kultur, tradycji narodowych, obrządków religijnych. 
Najpiękniejsza jest środkowa część doliny, zwana Podlaskim Przełomem Bugu. 
Od ponad dwudziestu lat właśnie tam organizowane są plenery fotograficzne  
w celu utrwalenia piękna tej krainy.

Oprócz MOK w Siedlcach współorganizatorami pleneru byli::
Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej,
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej,
Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie,
Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców.
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***
znak krzyża 
przed podzieleniem chleba 
minuta ciszy 
nad mogiłą 
wyprostowane plecy 
wzrok ku niebu 
ciepłe słowa 
bystre spojrzenie orła 
na ludzką krzywdę 
gołębie serce 
… na serce 
dwie barwy 
stokrotki 
fiołki 
niezapominajki i maki 
pola pełne złocistego 
zboża 
moja mama 
mój dom 
moje wszystko...

Katarzyna Doroba    
    

Wiersze

K atarzyna Doroba  - członkini Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”. Uczest-
niczyła w ponadregionalnych warsztatach literackich oraz ogólnopolskiej 
akcji „Czytanie Narodowe”. Publikowała wiersze w almanachach poezji oraz 

„Pocztówkach Poetyckich”. Jest uczennicą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.

***
przychodzi dzień
pełen zamyśleń
i smutku
dzień
w którym wszystko traci blask
alejami starego cmentarza
chodzimy rozmyślając
jak rany leczy
czas…
powracają wspomnienia
dzieje z minionych lat
o tych co odeszli
pozostawiając po sobie cichy ślad
i tylko tabliczka
która serce wzrusza każdego z nas

by Oni nie poszli w zapomnienie
zapalmy znicz
kolejny raz…

Do 11 stycznia 2019 r. w Galerii Fotografii Fokus 
czynna będzie XXIII Międzynarodowa 
Wystawa Fotografii 
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Miejsca pamięci... 

14 Grudzień 2018

Konkurs Plastyczny 

K A R T K A  B O Ż ON A R OD Z E N IOWA  2 018
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza dzieci i młodzież do udziału 

w konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową.
Konkurs ma na celu kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, 

zainspirowanie uczestników konkursu tematyką świąteczną do wykonania 
tradycyjnych kartek Bożonarodzeniowych oraz prezentację 
i popularyzację plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki o tematyce Bożego Narodzenia.
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z siedleckich placówek 

oświatowych, wychowawczych, grup twórczych oraz osoby indywidualne.
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:

• przedszkola, klasy „O”,
• szkoły podstawowe klasy I – III,

• szkoły podstawowe klasy IV – VIII, gimnazja,
• szkoły średnie.

Każda praca musi być opatrzona w metryczkę, 
przymocowaną na stałe na odwrocie kartki.

Kryteria oceny: walory artystyczne i estetyczne, staranność wykonania, trwałość,
oryginalność, ciekawa interpretacja tematyki.

Konkurs przewiduje przyznanie 3 numerowanych miejsc oraz wyróżnienia.
Laureaci miejsc 1-3 w każdej kategorii otrzymają: nagrody rzeczowe i dyplomy. 
Pamiątkowe dyplomy otrzymają również opiekunowie merytoryczni laureatów.
Nagrodzone oraz wybrane przez Organizatora prace zaprezentowane zostaną 

na wystawie pokonkursowej.
TERMINARZ

1. Nadsyłanie prac: 26 listopada - 6 grudnia 2018 r. (czwartek), 
do Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6.

2. Ogłoszenie wyników: 12 grudnia 2018 r. (środa) 
na stronie MOK www.mok.siedlce.pl.

3. Rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie 
nagród odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 

w Małej Galerii Sztuki MOK, ul. Sienkiewicza 63.
Wystawa czynna do 25 stycznia 2019 r.

4. Odbieranie prac: 29-31 stycznia 2018 r. w MOK, ul. Pułaskiego 6. 
Po tym terminie nie będą przechowywane przez Organizatora.

ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce;

tel. 25 794 31 01, kom. 602 377 388
Kurator konkursu i wystawy: Sylwia Wasiuk

Szczegółowy regulamin, karta zgłoszenia, metryczka oraz zgody na przetwarzanie danych 
dostępne na stronie MOK.

Wystawa fotografii Mirosława Chmielewskiego 

M irosław Chmielewski od wielu lat zbiera informacje na temat miejsc 
związanych z walkami o niepodległość Polski w okresie zaborów  
w okolicach Siedlec i dokumentuje je fotograficznie. Efektem tych 

poszukiwań jest wystawa „Miejsca pamięci walk o niepodległość Polski  
w latach 1794-1918 w okolicach Siedlec” z katalogiem będącym przewodnikiem 
po tych miejscach. Celem organizacji wystawy jest rozpropagowanie tych miejsc  
i pogłębienie, wśród społeczeństwa, wiedzy o tragicznych latach w historii Polski. 
Promocja wiedzy o bohaterskich zrywach powstańczych w naszym regionie jest 
szczególnie ważna w roku jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Pomniki wzniesione w miejscach mniej lub bardziej związanych z bojem o wol-
ność towarzyszą codziennie mieszkańcom Siedlec i okolic, przypominając czasy 
carskiej niewoli i walki o polską tożsamość. Chociaż na co dzień przechodząc 
koło nich, zajęci sprawami bieżącymi, nie zwracamy na nie uwagi i nie myślimy 
o poległych bohaterach, są dla nas ważne jako świadectwo tragicznych dziejów 
naszej ojczyzny.

Galeria „w Bramie” MOK, ul. Pułaskiego 7
Wystawa czynna do 31 grudnia 2018 r.
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W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2019 z radością spoglądamy w przyszłość.

W tych wyjątkowych dniach życzymy serdecznych spotkań rodzinnych,
dużo ciepła, szczęśliwych wspomnień, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń,

zawodowej satysfakcji i sukcesów  w nadchodzącym Nowym Roku.
Niech radosna atmosfera Świąt przepełnionych miłością, pokojem i przyjaźnią

zagości w naszych sercach na dłużej.

Pracownicy i Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach
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