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Gwiazdka Mikołaja, czyli Mikołaj dla Wszystkich to nasza 
tradycyjna impreza mikołajkowa dla dzieci w Siedlcach. W nie-
dzielne grudniowe popołudnie czeka nas wiele atrakcji, radości 
i dobrej zabawy, a wszystko to w Mikołajkowym, przedświątecz-
nym nastroju! W tym roku do wspólnej zabawy zapraszamy razem 
z Panem Sprężynką!

W programie znajdzie się koncert Pana Sprężynki z zespołem 
Bąbel Ziombel pt. „Święty Mikołaj w tarapatach”, pokaz iluzji, 
„Zabawa nie z tej ziemi” z DJ Sprężynką, odwiedzi nas także sam 
Święty Mikołaj, z którym będzie można zrobić sobie zdjęcie.

Pan Sprężynka (Michał Wyrzykowski) to zawodowy muzyk, 
animator, iluzjonista, nauczyciel rytmiki, producent muzyczny. 
Na polskiej scenie muzycznej występuje od 20 lat, od 2014 roku 
w projekcie dla dzieci. Jest założycielem i liderem zespołu Podo-

baMiSię, finalistą I edycji show TV Polsat „Must be the music”, 
twórcą projektu Tiahuanaco, współzałożycielem Studia Artystycz-
no-Edukacyjnego Bąbel Ziombel i Fundacji Pana Sprężynki. Jako 
Pan Sprężynka stworzył: piosenki dla dzieci, teledyski, koncerty, 
musicale, programy animacyjne i iluzjonistyczne skierowane do 
dzieci. Artysta współpracuje z placówkami edukacyjnymi i kul-
turalnymi na terenie całej Polski. Z zespołem Bąbel Ziombel, 
którego jest liderem, występuje na imprezach plenerowych oraz 
na scenach widowiskowych jako Pan Sprężynka, DJ Sprężynka 
lub DJ Św. Mikołaj.

W trakcie koncertu „Święty Mikołaj w tarapatach” publiczność 
będzie miała okazję wysłuchać znanych, dziecięcych, świątecz-
nych hitów zaaranżowanych w rytmie reggae, sca, disco, folk, 
jak również autorskich przebojów zespołu napisanych specjalnie 
na imprezy mikołajkowe. Artyści angażują do wspólnej zabawy 
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Tańcem, śpiewem i wesołą muzyką 
zespół zapewnia doskonałą zabawę w świątecznym klimacie.

Pokaz iluzji to niesamowite show, podczas którego Pan Sprę-
żynka przeniesie publiczność do magicznego świata, którego 
staną się częścią. Latający stolik, znikająca piłeczka, magiczne 
pudełko – to tylko przykłady wspólnych czarów. W czasie pokazu 
„niemożliwe staje się możliwe”, co zmusza młodych widzów do 
poszukiwania rozwiązań, jednocześnie rozwijając ich kreatywność 
i pobudzając wyobraźnię.

Dzięki DJ-owi Sprężynce z imprezy zadowoleni i wybawieni 
wyjdą wszyscy: od starszych i młodszych dzieci, po rodziców 
i dziadków. Przygotowany przez DJ-a repertuar porwie ich do we-
sołej zabawy. DJ Sprężynka ma głowę pełną pomysłów, prowadzi 
różnego rodzaju świąteczne gry i konkurencje. Chętnie zajmuje 
gości wspólnym śpiewem oraz sam porywa się w wir zabawy. Ani-
macyjne układy taneczne to jego „konik”. DJ Sprężynka podczas 
trwania imprezy prowadzi zabawy z chustą, tunelem, workami 
i liną animacyjną. Przy każdej okazji ma ze sobą wytwornice 
do baniek mydlanych – ta super atrakcja uświetni każdą imprezę. 
Mnóstwo malutkich baniek w połączeniu z „kącikiem fryzjerskim”, 
w którym Pan Sprężynka wyczaruje na głowach uczestników 
imprezy kolorowe fryzury, stworzy niepowtarzalną atmosferę 
i sprawi zgromadzonym gościom wiele radości.

Ostatni punkt naszego spotkania to „Wizyta Świętego Mi-
kołaja”. Mikołaj znajdzie czas dla wszystkich gości. W tym cza-
sie porozmawia z dziećmi, rozda prezenty i zrobi sobie zdjęcia 
z uczestnikami imprezy. Nasz Mikołaj wprowadzi niezwykle ciepłą, 
wesołą i prawdziwie świąteczną atmosferę.

GWIAZDKA MIKOŁAJA
Impreza mikołajkowa dla dzieci 
z udziałem Pana Sprężynki
05.12.2021    ∙    15:00    ∙    NIEDZIELA
SALA WIDOWISKOWA „PODLASIE” MOK, UL. SIENKIEWICZA 63
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Siedlecka Grupa Literacka „Witraż” działa w naszym mieście 
już 26 lat! Z powodu pandemii Covid-19 nie mogliśmy niestety zor-
ganizować uroczystej imprezy jubileuszowej w zeszłym roku i za-
ległości nadrabiamy teraz – zapraszamy 3 grudnia do Sali Białej!.

Przygotowaliśmy okolicznościową wystawę archiwalnych 
zdjęć obrazujących działalność „Witraża” oraz „Podziękowania” 
za współpracę dla szkół, nauczycieli oraz organizacji wspierających 
środowisko twórcze młodych poetów. Oprawę muzyczną Jubile-
uszu przygotowali: Agnieszka Skup, Patrycja Niedziółka, Dorota 
Todorska, Kacper Jastrzębski i Dawid Szwejkowski, a wiersze – te 
dawne i nowe przedstawią członkowie SGL „Witraż”. Zapytamy także 
„Witrażystów” z lat minionych o ich wspomnienia i refleksje.

Opiekunami artystycznymi Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż” 
są: Krzysztof Tomaszewski i Barbara Maksymiuk.

Siedlecka Grupa Literacka „Witraż” powstała w 1995 roku i wy-
rasta z najlepszych tradycji kulturalnych, w tym zwłaszcza literac-
kich, miasta Siedlce. Grupa pomyślana została jako środowisko 
otwarte na wszystkich tych, którzy podejmując próby twórcze 
powinni mieć możliwość skonfrontowania swoich umiejętności, 
weryfikacji dorobku, uzyskania warsztatowej pomocy, a w wypad-
ku dobrych rokowań, także szansę wypromowania.

W pierwszych latach działalności spotkania Grupy odbywały 
się w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach, a w latach 2004-2014 

JUBILEUSZ 25-LECIA SIEDLECKIEJ GRUPY 
LITERACKIEJ „WITRAŻ”
03.12.2021    ∙    18:00    ∙    PIĄTEK
SALA BIAŁA MOK, UL. PUŁASKIEGO 6
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w Centrum Kultury i Sztuki. Od roku 2014 „Witraż” ponownie działa 
„pod skrzydłami” naszego Ośrodka.

Podstawowym zadaniem, które obecnie realizuje SGL „Witraż” 
jest oferowanie młodym pokoleniom mieszkańców Siedlec oraz 
regionu różnych form kształtowania warsztatu, prezentacji literac-
kich, kreowania wydawnictw oraz rozwijania uzdolnień twórczych.

Szkolne Warsztaty Literackie realizowane bezpośrednio w szko-
łach, wieczory poezji, inscenizacje, wieczornice plenerowe, wyda-
wanie tomików poetyckich, almanachów, antologii, to atrakcyjna 
oferta edukacyjna, którą członkowie „Witraża” proponują środo-
wiskom szkolnym oraz twórcom indywidualnym.

W dorobku „Witraża” znajduje się  blisko 100 wydawnictw, kil-
kaset wieczorów i prezentacji poetyckich, wieczornic, spotkań 
warsztatowych w szkołach i domach kultury.
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Formacja Tańca Nowoczesnego LUZ świętuje Jubileusz 30-le-
cia działalności! 19 grudnia zapraszamy na Koncert Jubileuszowy, 
podczas którego zespół zaprezentuje najpiękniejsze, mistrzowskie 
choreografie oraz etiudy ze spektakli, których w dorobku grupa 
ma kilkanaście, m.in. wielokrotnie nagradzane „Dzieci Powstania 
‘44”, „Szkło”, „Nasza Klasa w PRL-u”.

Formacja Tańca Nowoczesnego LUZ powstała w 1991 r. przy 
Osiedlowym Klubie Rafa, a od 1995 r. działa pod patronatem 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. LUZ jest jednym z naj-

bardziej utytułowanych i renomowanych zespołów tanecznych 
nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Tancerze LUZ-u, to 
wielokrotni mistrzowie świata i Europy oraz zdobywcy kilkuset ty-
tułów mistrzów i wicemistrzów Polski. Jako ambasadorzy polskiej 
kultury od lat reprezentują nasz kraj i Siedlce na prestiżowych 
festiwalach i  zawodach tanecznych, a także podczas ważnych 
uroczystości związanych z kulturą i Polską. Podbili serca pu-
bliczności na trzech kontynentach, występując w takich krajach 
jak: Rosja, Kanada, USA (Nowy Jork, Broadway), Słowenia, Niemcy 
(m.in. w Monachium na Festiwalu Kultury Polsko-Niemieckiej), 
Austria, Słowacja, Włochy, Ukraina, Czechy, Norwegia, Francja 
(Paryż, Instytut Polski), Węgry, Gibraltar, czterokrotnie w Japonii.

W tym roku zespół został wyróżniony za współpracę między-
narodową przez japońskie stowarzyszenie Japan Society for Go-
odwill nagrodą w postaci listu gratulacyjnego i certyfikatu z po-
dziękowaniem o następującej treści: „Za Wasz wysiłek i życzliwość 

JUBILEUSZ 30-LECIA FORMACJI TAŃCA 
NOWOCZESNEGO LUZ
19.12.2021    ∙    17:00    ∙    NIEDZIELA
CENTRUM KULTURY I SZTUKI, UL. ŚWIRSKIEGO 31
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w utrwalaniu przyjaźni miedzy Polską i Japonią poprzez działania 
wymiany kulturalnej z mieszkańcami Japonii”.

Sukcesy Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ są wynikiem twór-
czego działania oraz choreograficznego i organizacyjnego talentu 
założycielki, kierownika i choreografa Joanny Woszczyńskiej.

Joanna Woszczyńska jest pedagogiem, choreografem mistrzów 
Polski, Europy i świata, sędzią krajowym Polskiej Federacji Tańca, 
laureatką wielu nagród i wyróżnień. Dzięki Jej staraniom siedlecka 
młodzież może rozwijać swoje taneczne zamiłowania na różnych 
poziomach, zarówno w grupach mistrzowskich FTN LUZ, Akademii 
Tańca LUZ ART czy profesjonalnym Alternatywnym Teatrze Tańca LUZ.

LUZ to nie tylko taniec, to również praca wychowawcza i kształ-
towanie postaw młodych ludzi. Wszystko po to, by umożliwić im 
jak najpełniejszy rozwój poprzez realizowanie własnych pasji. Po-
wstały w 1999 r. Alternatywny Teatr Tańca LUZ łączy największe 
talenty taneczne FTN LUZ z kunsztem artystycznym choreografa. 
ATT LUZ zadebiutował w 2000 r. spektaklem Katharsis. W swoim 
twórczym dorobku i repertuarze może poszczycić się m.in. cyklem 
autorskich przedstawień opartych o wątki historyczne czy trudne 
problemy społeczne: alkoholizm i narkomanię oraz spektaklami 
dla dzieci i młodzieży: „Jesteśmy Wolni”, „Dziwny jest ten świat”, 
„Szukając Twego Oblicza”, „Nasza Klasa w PRL-u”, „Portrety”, 
„The nature of dance”, „Kolory nadziei”, „Szkło”, „Wyobraźnia 
kontra komp”, „Dzieci Powstania ’44”, „Symetria”, „Polskie DNA 
– wolność tańcem malowana” i „Gdzie jesteś… Ewo?”.

Spektakle, jak również poszczególne etiudy z przedstawień, były wie-
lokrotnie nagradzane w międzynarodowych konkursach i festiwalach.

Dorobek artystyczny LUZ-u zaowocował współpracą przy re-
alizacji wielu programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży. 

Wychowankowie zespołu odnoszą sukcesy indywidualne: od lat 
są stypendystami Prezydenta Miasta Siedlce, finalistami progra-
mu YouCanDance i innych, studentami renomowanych uczelni 
artystycznych, instruktorami tańca, fitnessu, profesjonalnymi 
tancerzami, a także ludźmi, którym taniec i doświadczenie w ze-
spole otworzyło drogę do realizacji własnych marzeń i kariery. 
We wrześniu tego roku tancerze LUZ-u wystąpili w kolejnej edycji 
programu Mam Talent w telewizji TVN, gdzie zachwycili swoim 
występem jurorów: Agnieszkę Chylińską, Małgorzatę Foremniak 
oraz Jana Klimenta, otrzymali trzy głosy na TAK.
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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 kilkunastu lat impreza wyrobiła sobie tak 
wielką rzeszę fanów, że Gitariada wpisała się na stałe w cykl kul-
turalnych wydarzeń Siedlec. Podczas tegorocznej edycji wystąpią 
trzy zespoły, które łączy miłość do rocka:

ROUTE 66:                                                                       
Aleksander Kalicki – saksofon    Stanisław Biardzki – gitara basowa
Maciej Lange – perkusja     Marek Somla – śpiew, gitara
Wojciech Ciekot – instrumenty klawiszowe

THE REYMONTS:                                                             
Stanisław Biardzki – gitara basowa     Jarosław Miller – gitara
Gerard Osiecki – perkusja     Tomasz Zaorski – śpiew
Roman Kurkus – instrumenty klawiszowe

PROJEKT 2010:                                                               
Zuzia Chmielewska – śpiew     Adrian Litewka – śpiew
Gabriel Pęda – perkusja     Janusz Dudewicz – gitara
Wojciech Dąbrowski – instrumenty klawiszowe
Tadeusz Hermanowicz – gitara basowa

GITARIADA 2021
Koncerty zespołów Route 66, The Reymonts i Projekt 2010

10.12.2021    ∙    18:00    ∙    PIĄTEK
SALA WIDOWISKOWA „PODLASIE” MOK, UL. SIENKIEWICZA 63
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Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach oraz Filharmonia Na-
rodowa w Warszawie zapraszają na kolejny cykl koncertów pt. 
„Spotkania z muzyką. Małe filharmonie”. Jest to całoroczny pro-
gram edukacji muzycznej przeznaczony dla dzieci z przedszkoli 
i uczniów szkół podstawowych w wykonaniu Artystów Filharmonii 
Narodowej w Warszawie. Kolejne koncerty zatytułowane „Melodie 
znad Wołgi i Donu” i „W krainie wyobraźni” już 16 grudnia.

W każdym sezonie artystycznym zabieramy naszych słuchaczy 
w podróż szlakiem muzyki kolejnych krajów czy kultur. Tym ra-
zem naszej wędrówce towarzyszyć będzie muzyka kompozytorów 
rosyjskich. Piotr Czajkowski, Modest Musorgski, Sergiusz Rachma-
ninow, Dymitr Szostakowicz – za sprawą ich kompozycji czeka nas 
spotkanie z muzyką pełną pięknych melodii, ciekawych harmonii 
oraz niezwykłych historii. Obok kompozycji fortepianowych, w tym 
dzieł programowych, które opowiadają o świecie wyłącznie za po-
mocą dźwięków, główne miejsce w programie koncertu zajmą 
utwory wokalne.

Młodszych melomanów zapraszamy do tytułowej krainy wy-
obraźni na spotkanie z roślinami i zwierzętami, które w magiczny 
sposób przemówią do nas różnymi głosami. Usłyszymy zarówno 
kompozycje wykonywane solo, jak i żartobliwe duety.

MAŁE FILHARMONIE
Koncerty „Melodie znad Wołgi i Donu” 
i „W krainie wyobraźni”
16.12.2021    ∙    08:30, 09:45, 11:00, 12:15    ∙    CZWARTEK
SALA BIAŁA MOK, UL. PUŁASKIEGO 6

Magdalena Właszek – Podlasianka, fotografią zajmuje się od 
ponad dekady. Zdjęcia, które wykonuje ukazują jej osobisty sto-
sunek do przyrody, jak i skłonność do zagłębiania się w piękno 
otaczającego ją świata. Autorka poszukuje sposobów na wyraże-
nie siebie eksperymentując z właściwościami optycznymi różnych 
obiektywów. 

Prezentowała swoje prace na wystawach indywidualnych i zbio-
rowych. Jest laureatką wielu wyróżnień w konkursach fotograficz-
nych. Od 2020 roku jest członkinią Fotoklubu Rzeczypospolitej 
Polskiej i Związku Polskich Fotografów Przyrody.

SPOTKANIE AUTORSKIE
MAGDALENY WŁASZEK
Spotkanie Grupy Twórczej Fotogram

05.12.2021    ∙    11:00    ∙    NIEDZIELA
GALERIA FOTOGRAFII FOKUS MOK, UL. PUŁASKIEGO 7
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Po rocznej przerwie siedlecka publiczność będzie miała okazję 
ponownie wysłuchać na żywo jedynego w naszym mieście kwar-
tetu smyczkowego – Aleksandria! Zespół zaprasza na koncert, 
podczas którego zaprezentuje utwory związane z nadchodzącymi 
Świętami Bożego Narodzenia. W programie znajdą się kompozycje 
mistrzów włoskiego, angielskiego i niemieckiego baroku – utwory 
o pięknej harmonii, utrzymane w wyjątkowym klimacie. Jak zwy-
kle publiczność może liczyć na krótkie prelekcje przybliżające 
sylwetki kompozytorów i charakter utworów.

Kwartet Smyczkowy Aleksandria wystąpi w składzie:

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

Katarzyna Wasińska – altówka,
Edyta Koć – wiolonczela.

KONCERT PRZEDŚWIĄTECZNY
Koncert Kwartetu Smyczkowego Aleksandria

12.12.2021    ∙    17:00    ∙    NIEDZIELA
SALA BIAŁA MOK, UL. PUŁASKIEGO 6

„Barbórka” to kolejna propozycja Zespołu Pieśni i Tańca  Ziemi 
Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz z cyklu „Spotka-
nia z folklorem”. Tym razem prezentacja przybliży widowni folklor 
Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego.

W programie przedstawiona zostanie uroczystość pasowania 
na górnika. Ten tradycyjny rytuał wprowadza adepta do grona górni-
czej braci. Punktem kulminacyjnym obchodów górniczego święta jest 
oczywiście zabawa ze śpiewem i tańcem oraz wizytą gości z Cieszyna. 
W programie znajdą się  zarówno znane pieśni jak „Karlik”, „Gdybym to 
ja miała”, ale i te mniej popularne „Hymn górniczy”, „Bajtel, „Jabłeczko”, 
„Obejrzyjcie wy dziewuchy” oraz tańce śląskie i cieszyńskie: waloszki, 
rechtor, kokotek, kijok, trojak, zbój, czardasz, szpacyr polka, jawornicki.

Na scenie „Chodowiacy” prezentują się w mundurach górniczych 
z „czakami” i kolorowymi pióropuszami, w strojach ludowych Gór-
nego Śląska oraz Cieszyna.

BARBÓRKA
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej 
„Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz
02.12.2021    ∙    10:00, 12:00    ∙    CZWARTEK
SALA WIDOWISKOWA „PODLASIE” MOK, UL. SIENKIEWICZA 63
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Siedlecki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który 
tradycyjnie działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach 
rozpoczął przygotowania do kolejnego finału – gramy do końca 
świata i o jeden dzień dłużej! 30. Finał to jubileusz istnienia co-
rocznej zbiórki i święto wspólnego działania ponad podziałami. 
Wolontariusze z całej Polski łączą się, aby zbierać do puszek na je-
den cel – tym razem dla oddziałów ośrodków okulistyki dziecięcej. 
30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem 
„Przejrzyj na oczy” odbędzie się 30 stycznia 2022 r.

Na początek ważne informacje dla naszych stałych wolon-
tariuszy i tych, którzy będą grać z nami w tym roku pierwszy 
raz. Rejestracja jest największą częścią finałowych przygotowań 
i zabiera najwięcej czasu. W związku z utrzymującą się sytuacją 
epidemiologiczną, w trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpie-
czeństwo, spotkania ograniczamy do niezbędnego minimum. 
Podobnie jak w ubiegłym roku tak i w tym proces rejestracji 
odbywa się on-line. Dzięki rejestracji on-line macie możliwość 
samodzielnego zarejestrowania się i zgłoszenia do naszego Szta-
bu. Postępujcie zgodnie z podpowiedziami i instrukcją na stronie 
iwolontariusz.wosp.org.pl. Po zarejestrowaniu się na stronie 
wybieracie opcję zostań wolontariuszem, tam wpisujecie swoje 
dane, dodajecie zdjęcie i wybieracie sztab. Nasz Sztab wyszukacie 
pod #5202 lub po miejscowości – Siedlce. W przypadku osób nie-
pełnoletnich, zgłoszenia musi dokonać Wasz opiekun prawny!

Po zarejestrowaniu się na stronie wolontariusza Sztab będzie 
kontaktował się z Wami w celu zweryfikowania wprowadzonych 

danych. Decyzja o akceptacji zgłoszenia wolontariusza podejmo-
wana jest przez Szefa Sztabu, który ma prawo odrzucić zgłoszenie 
bez podania przyczyny.

Podczas finałowej zbiórki na ulicach, kwestować mogą tylko 
wolontariusze, którzy otrzymali oryginalny identyfikator z Fun-
dacji WOŚP, a datki mogą zbierać wyłącznie do finałowej puszki 
opatrzonej numerem identyfikatora i zabezpieczonej banderola-
mi. Osoby towarzyszące wolontariuszowi nie mogą przyjmować 
datków! Wolontariusz może zbierać pieniądze jednocześnie tylko 
do jednej puszki! Puszkę w przypadku uszkodzenia lub zapełnienia 
można wymienić w Sztabie na nową. Pamiętajcie, że w każdym 
momencie Policja może weryfikować identyfikatory wolontariuszy 
oraz sprawdzać stan zabezpieczeń puszki.

WAŻNE! Wolontariusze, którzy nie ukończyli 16-go roku ży-
cia, kwestują w towarzystwie osoby pełnoletniej za zgodą Sze-
fa Sztabu.

Na wolontariuszy czekamy do 2 stycznia 2022!

Tradycyjnie 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 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poszu-
kujemy strategicznych sponsorów i innych dobroczyńców, ofiarodaw-
ców oraz chętnych osób do współorganizacji. Jeżeli połączymy nasze 
siły na pewno uda nam się zorganizować wspaniały Finał.
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Olga Szomańska powraca z nowym solowym albumem! 
21 listopada odbyła się oficjalna premiera autorskiej płyty 
„Ja lubię”. Na krążku znajduje się 14 premierowych utworów 
o zróżnicowanym charakterze muzycznym. Piosenki stanowią-
ce bardzo osobistą wypowiedź artystki, tworzą jednocześnie 
uniwersalne historie, w których każdy z pewnością odnajdzie 
część siebie.

Energia, siła, radość, spokój, mądrość, tęsknota – to tylko nie-
które z wachlarza uczuć, którymi dzieli się z nami artystka. Ta 
płyta nie jest jak każda… jest wyjątkowa i niezwykle kolorowa, tak 
jak jej autorka. Na słuchaczy płyty czekają niezwykłe muzyczne 
niespodzianki – duet z Kubą Badachem, utwory wykonane wspól-
nie z zespołem Dagadana i chórem Gospel Rain, czy też nieznana 

piosenka Włodzimierza Szomańskiego (taty Olgi) w mistrzowskiej 
aranżacji Adama Sztaby .

Podczas koncertu usłyszymy również wybrane utwory z płyty 
„Nówka” w całkowicie nowych aranżacjach Jacka Subociałło oraz 
najpiękniejsze kolędy.

Olga Szomańska jest wokalistką i aktorką, laureatką SuperJe-
dynki Festiwalu w Opolu, Grand Prix Festiwalu Jedynki w Sopocie 
oraz Festiwalu Top Trendy za piosenkę „Niech mówią, że to nie 
jest miłość”, Srebrnej Twarzy VI edycji popularnego programu 
rozrywkowego „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” oraz Teatralnej 
Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury dla Najlepszej Wokalistki 
Musicalowej 2017.

Kilkuletnia współpraca z Piotrem Rubikiem oraz Zbigniewem 
Książkiem zaowocowała nagraniem płyt z oratorium „Tu es Pe-
trus” oraz „Siedem Pieśni Marii”. Jako pierwsza polska wokalistka 
wystąpiła w duecie z Andreą Bocellim.

Szerokiej publiczności znana z roli Marzenki Laskowskiej w se-
rialu „M jak miłość”, a od niedawna możemy ją również oglądać 
w jednej z głównych ról w serialu „Tatuśkowie”.

JA LUBIĘ
Koncert Olgi Szomańskiej

17.12.2021    ∙    19:00    ∙    PIĄTEK
SALA WIDOWISKOWA „PODLASIE” MOK, UL. SIENKIEWICZA 63
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Najpiękniejsze utwory polskiej estrady w wykonaniu zespołu 
Art Styl będzie można usłyszeć na scenie sali widowiskowej 
„Podlasie”. Zespół przez pięć lat swojej działalności stworzył 
wiele programów muzycznych, prezentujących interpretacje 
utworów znanych i lubianych artystów polskiej sceny muzycznej, 
piosenki filmowe oraz patriotyczne. Koncert, na który zespół 
zaprasza tym razem, będzie prezentacją wybranych utworów 
z różnych koncertów dotychczas zagranych, jednak w zupełnie 
nowej odsłonie, ponieważ zespół został powiększony o cztery 
wspaniałe głosy. 

Zespół tworzą słuchaczki Siedleckiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, które pracują pod artystycznym okiem Urszuli 
Chruściel – kierownika zespołu oraz Marcina Chojeckiego 
–  akompaniatora. 

Rok 2021 został ogłoszony rokiem Stanisława Lema, gdyż to 
właśnie 100 lat temu urodził się ten futurystyczny pisarz, który 
swoimi intuicyjnymi pomysłami wyprzedził i przewidział techno-
logiczne nowinki, bez których dziś trudno nam byłoby wyobrazić 
sobie codzienne życie. Wykład Wojciecha Orlińskiego przybliży 
nam życie i twórczość pisarza. Jak Lem przeżył Holokaust? Czy 
kiedykolwiek uwierzył w komunizm? Dlaczego w 1945 roku porzucił 
intratną karierę spawacza? Jak się nauczył czytać po angielsku? 
Co sobie kupił za honorarium z Obłoku Magellana? Jak korespon-
dencyjna przyjaźń z Philipem K. Dickiem przerodziła się w niena-
wiść, w wyniku której Dick wysłał słynny donos na Lema do FBI? 
Co łączyło Lema z Karolem Wojtyłą? Jaką tajemnicę skrywa szopa 
na zapleczu domu pisarza?

Wojciech Orliński – absolwent Wydziału Chemii Uniwersyte-
tu Warszawskiego. W latach 1997–2021 dziennikarz „Gazety Wy-
borczej”. Od 2014 roku wykładowca na wydziale dziennikarstwa 
i nowych mediów Collegium Civitas, wcześniej w Szkole Wyższej 
Psychologii Społecznej. Autor wielu książek, w tym biografii Sta-
nisława Lema „Lem. Życie nie z tej ziemi”.

SIEDLECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

SIEDLECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Koncert zespołu Art Styl

Wykład Wojciecha Orlińskiego pt. „Lem. Życie nie z tej Ziemi”

15.12.2021    ∙    11:00, 14:00    ∙    ŚRODA
SALA WIDOWISKOWA „PODLASIE” MOK, UL. SIENKIEWICZA 63

08.12.2021    ∙    11:00, 14:00    ∙    ŚRODA
SALA WIDOWISKOWA „PODLASIE” MOK, UL. SIENKIEWICZA 63

SPOTKANIA WYŁĄCZNIE DLA SŁUCHACZY SIEDLECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.
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Celem Przedszkolnego Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piose-
nek Świąteczno-Noworocznych „Szła Kolęda” jest propagowa-
nie działalności twórczej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, 
rozwijanie umiejętności śpiewania solowego i zespołowego 
oraz pogłębianie wiedzy o tradycjach i zwyczajach obecnych 
w naszej kulturze narodowej.

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

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wypełnienie elektro-
nicznej karty zgłoszenia do 5 stycznia 2022 roku. Szczegółowy 
regulamin i karta zgłoszenia dostępne na stronie mok.siedlce.pl 
w zakładce „Festiwal Szła Kolęda”.

Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
Miejskie Przedszkole nr 15 w Siedlcach

Festiwal Kolęd i Pastorałek „Moje Betlejem” organizowany 
jest z myślą o uczniach siedleckich szkół podstawowych i szkół 
średnich (publicznych i niepublicznych).

 Jest okazją do przybliżenia roli, jaką polska tradycja kolędowa 
ma w kształtowaniu narodowego ducha. Kolędowanie to jeden 
z najbardziej utrwalonych w naszym kraju sposobów świętowania 
Bożego Narodzenia. Pieśni opisujące narodziny Chrystusa, mówią-
ce o znaczeniu tego wydarzenia dla ludzi, śpiewano już w średnio-
wieczu. Niektóre kolędy, śpiewane do dziś, mają po kilkaset lat.

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wypełnienie elektro-
nicznej karty zgłoszenia do 3 stycznia 2022 roku.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie mok.siedlce.pl 
w zakładce „Festiwal Kolęd i Pastorałek Moje Betlejem”.

SZŁA KOLĘDA

MOJE BETLEJEM

XVI Przedszkolny Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek 
Świąteczno-Noworocznych

II Festiwal Kolęd i Pastorałek

14.01.2022    ∙    10:00    ∙    PIĄTEK - przesłuchania konkursowe
21.01.2022    ∙    18:00    ∙    PIĄTEK - Koncert Laureatów
SALA BIAŁA MOK, UL. PUŁASKIEGO 6

10.01.2022    ∙    10:00    ∙    PONIEDZIAŁEK - przesłuchania konkursowe
12.01.2022    ∙    18:00    ∙    ŚRODA - Koncert Laureatów
SALA WIDOWISKOWA „PODLASIE” MOK, UL. SIENKIEWICZA 63
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Organizowane od dwudziestu sześciu lat plenery „Podlaski 
Przełom Bugu” należą do najważniejszych i najstarszych imprez 
tego typu w kraju. Tegoroczny odbył się w dniach 12-17 września 
i wzięło w nim udział trzydziestu pięciu fotografów z Polski i Fran-
cji. Współorganizatorami pleneru byli: Miejski Ośrodek Kultury 
w Siedlcach, Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, Powiat 
Bialski – Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Zespół Lu-
belskich Parków Krajobrazowych oraz Fotoklub Rzeczypospolitej 
Polskiej – Stowarzyszenie Twórców.

Główne cele organizacji plenerów to:
• wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej w dzie-

dzinie fotografii,
• wymiana doświadczeń twórczych i warsztatowych artystów 

z Polski i Europy,
• promocja atrakcyjnych turystycznie, bogatych w zabytki kul-

tury duchowej i materialnej ziem nadbużańskich,
• zbieranie materiału fotograficznego do organizacji wystaw 

i wydania katalogu – albumu ukazującego piękno nadbużań-
skich krajobrazów, flory i fauny.

PODLASKI PRZEŁOM BUGU 2021
XXVI Międzynarodowa Wystawa Fotografi i

czynna do 05.01.2022
GALERIA FOTOGRAFII FOKUS MOK, UL. PUŁASKIEGO 7

Podczas pleneru odbyły się prezentacje prac uczestników m.in. 
członków Związku Polskich Artystów Fotografików: Tadeusza 
Żaczka i Piotra Perczyńskiego z Białej Podlaskiej, Mieczysława 
Wieliczko z Olsztyna, Przemysław Barańskiego i Tomasza Grzyba 
z Radomia, Stanisława Dulnego z Ostrowca Św., Włodzimierza 
Krzemińskiego z Warszawy, Mieczysława Wrońskiego ze Stalowej 
Woli, Ryszarda Karczmarskiego z Chełma, Stanisława Orłowskiego 
z Zamościa i Piotra Speka z Piły.
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Pokazywane w wielu miastach wystawy poplenerowe są znako-
mitą promocją nadbużańskiego Podlasia. Dotychczas wielokrotnie 
prezentowano je m.in.: w Warszawie, Poznaniu, Zamościu, Rzeszo-
wie, Hrubieszowie, Płocku, Lublinie, Ostrowcu Św., Chełmie, Sokoło-
wie Podlaskim, Stalowej Woli, Łomży, Siedlcach i Białej Podlaskiej.

Zamierzone cele organizacji XXVI Międzynarodowego Pleneru 
Fotograficznego „Podlaski Przełom Bugu 2021” zostały osiągnięte. 
Efekty naszej pracy prezentujemy na wystawie oraz w katalogu. 

Andrzej Ruciński
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Janina Jankowska jest emerytowaną nauczycielką języka polskiego. 
Podczas wymagającej całkowitego zaangażowania pracy zawodowej 
nie miała czasu na realizowanie indywidualnych pasji i marzeń o ma-
lowaniu. Jednak rzetelne nauczanie języka polskiego wymaga wpro-
wadzania do edukacji uczniów wiadomości z dziejów kultury i historii 
sztuki. W tym sensie praca zawodowa była wstępem do twórczości 
artystycznej. Ta dziedzina jej aktywności zaczęła się wraz z powsta-
niem Malarskiej Grupy Twórczej SUTW, w której działa od 17 lat.

Na wystawie prezentuje obrazy, które powstały w ciągu dwóch lat, 
kiedy spotkało nas wszystkich nowe, zaskakujące i precedensowe 
doświadczenie. Musieliśmy się odnaleźć w czasach zarazy, zmierzyć 
z odosobnieniem, z lękiem przed utratą zdrowia i życia własnego 
i naszych najbliższych. Oddanie własnych doznań i emocji w czasach, 
kiedy byliśmy poddani próbie wytrzymałości i odporności, wymagało 
poszukiwania nowych środków wyrazu. Te obrazy są właśnie wyrazem 
takich poszukiwań.

Po premierze obydwu części filmu „Iluzja” i programach typu „Mam 
Talent” występy iluzjonistów stały się jedną z najpopularniejszych 
w ostatnim czasie form rozrywki. Odwiedzają nasz kraj największe 
Gwiazdy Światowej Iluzji, a bilety na te spektakle rozchodzą się jak 
przysłowiowe świeże bułeczki.

W związku z tym w 2015 roku powstał niesamowity projekt zaty-
tułowany „Champions of Illusion”. Jest to międzynarodowa grupa 
iluzjonistów, zrzeszająca kilkudziesięciu artystów z całego świata, 
prezentująca dwugodzinne interaktywne show, gdzie triki i sztuczki 
znane dotąd tylko z ekranu telewizora są dosłownie na wyciągnięcie 
ręki, a wspaniała muzyka i niesamowite oświetlenie dodają „magii” 
całemu przedsięwzięciu.

Artyści ci, prezentują przeróżne formy iluzji, od popularnych 
zwłaszcza wśród dzieci sztuczek karcianych, przez pokazy z gołębiami 
i sztuczki mentalne, po wielkie iluzje z dużymi rekwizytami, lewitacją 
i niesamowitymi ucieczkami z zamkniętych skrzyń czy klatek. Każdy 
iluzjonista jest inny i czym innym zachwyca publiczność.

Spektakl ten jest skierowany do całej rodziny i bez względu na wiek, 
każdy znajdzie tu coś dla siebie. 

ALTERNATYWNY ŚWIAT KOLORÓW
GWIAZDY ŚWIATOWEJ ILUZJI

Wystawa malarstwa Janiny Jankowskiej

czynna do 08.12.2021
MAŁA GALERIA SZTUKI MOK, UL. SIENKIEWICZA 63

23.01.2022    ∙    18:00    ∙    NIEDZIELA
SALA WIDOWISKOWA „PODLASIE” MOK, UL. SIENKIEWICZA 63



17/MOKSIEDLCE

GRUDZIEŃMIEJSKI OŚRODEK KULTURY W SIEDLCACH

Ju
lia

nn
a 

Ja
st

rz
ęb

sk
a 

- I
 M

IE
JS

CE
 (k

at
. k

la
sy

 IV
-V

III
) w

 k
on

ku
rs

ie
 p

la
st

yc
zn

ym
 k

ar
tk

a 
bo

żo
na

ro
dz

en
io

wa
 2

01
9



18 WWW.MOK.SIEDLCE.PL

GRUDZIEŃ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W SIEDLCACHMIEJSKI OŚRODEK KULTURY W SIEDLCACH

do      08.12 ALTERNATYWNY ŚWIAT KOLORÓW

Wystawa malarstwa Janiny Jankowskiej

godz. 9:00 - 17:00
Mała Galeria Sztuki MOK, ul. Sienkiewicza 63 

do      03.01 ZDJĘCIE Z TATĄ

Wystawa pokonkursowa

czynna całą dobę
Galeria „w Bramie” MOK, ul. Pułaskiego 7

do      05.01 PODLASKI PRZEŁOM BUGU 2021

XXVI Międzynarodowa Wystawa Fotografii

godz. 11:00 - 17:00
Galeria Fotografii Fokus MOK, ul. Pułaskiego 7

CZ     02.12 BARBÓRKA

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej 
„Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz

godz. 10:00, 12:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63 

PT     03.12 JUBILEUSZ 25-LECIA SIEDLECKIEJ GRUPY 
LITERACKIEJ „WITRAŻ”

godz. 18:00
Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6

ND     05.12 SPOTKANIE GRUPY TWÓRCZEJ FOTOGRAM

Spotkanie autorskie  Magdaleny Właszek

godz. 11:00
Galeria Fotografii Fokus MOK, ul. Pułaskiego 7

GWIAZDKA MIKOŁAJA, CZYLI MIKOŁAJ DLA WSZYSTKICH

Impreza mikołajkowa dla dzieci z udziałem Pana Sprężynki

godz. 15:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63 

ŚR     08.12 SIEDLECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Wykład Wojciecha Orlińskiego pt. „Lem. Życie nie z tej ziemi.”

godz. 11:00, 14:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63 

PT     10.12 UDZIAŁ FORMACJI TAŃCA NOWOCZESNEGO LUZ 
W MISTRZOSTWACH ŚWIATA IDO JAZZ, BALLET & MODERN 
DANCE WARSZAWA 2021 

do 15 grudnia

Warszawa

GITARIADA

Koncerty zespołów Route 66,  The Reymonts i  Projekt 2010

godz. 18:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63 

ND     12.12 KONCERT PRZEDŚWIĄTECZNY

Koncert Kwartetu Smyczkowego Aleksandria

godz. 17:00
Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6

WT     14.12 BOŻONARODZENIOWE TRADYCJE

Finał konkursu plastycznego, wręczenie nagród 
i otwarcie wystawy pokonkursowej.
Wystawa czynna do 28 stycznia 2022 r.

godz. 15:00
Mała Galeria Sztuki MOK, ul. Sienkiewicza 63 

ŚR     15.12 SIEDLECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Koncert Zespołu Wokalnego Art Styl

godz. 11:00, 14:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63 

CZ     16.12 „MELODIE ZNAD WOŁGI I DONU” 
I „W KRAINIE WYOBRAŹNI”

Koncerty z cyklu „Spotkania z muzyką. Małe filharmonie”

godz. 08:30, 9:45, 11:00, 12:15
Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6
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PT     17.12 KONCERT OLGI SZOMAŃSKIEJ PT. „JA LUBIĘ”

godz. 19:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63 

SB     18.12 MOTOWIGILIA

godz. 12:00
Parking przy ul. Świrskiego

ND     19.12 JUBILEUSZ 30-LECIA 
FORMACJI TAŃCA NOWOCZESNEGO LUZ

godz. 17:00
Centrum Kultury i Sztuki, ul. Świrskiego 31

Redakcja: Sebastian Gumiński, Andrzej Kułak, promocja@mok.siedlce.pl
Grafi ka i skład: Kamil Antolak, kamil.antolak@mok.siedlce.pl

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 kasie MOK

                                                
ul. Sienkiewicza 63 - od poniedziałku 

do piątku w godz. 9:00 - 16:45,
tel.: (25) 794 31 26

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zastrzega sobie prawo do zmiany daty 
i godziny rozpoczęcia wydarzeń artystycznych.

INFORMATOR
K U L T U R A L N Y



Sfi nansowano ze środków Urzędu Miasta Siedlce z programu Profi laktyki Uzależnień

25 633 31 81 Poradnia profi laktyczno-terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych

22 654 40 41 Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum „ITAKA”

25 644 57 06 Telefon Zaufania - alkoholizm i narkomania

800 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania narkotyki - narkomania

116 111 Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 

801 120 002 Ogólnopolski Telefon dla Ofi ar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 

860 109 696 Anonimowa Policyjna Linia Specjalna

800 644 447 Telefon Zaufania Diecezji Siedleckiej

800 121 212 Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 42 682 28 37 Telefon Zaufania „Stop Przemocy”

25 644 04 00 Instytut Służby Społecznej im  H. CH. KOFOEDA Telefon Zaufania

25 644 99 09 Policyjny Telefon Zaufania

WOG  Ę...
ŻYI ZA!

ODŁĄCZ
SIĘ
...

ZANIM ŻYCIEODŁĄCZY CIEBIE!

JESTEM

WAŻNIEJSZY NIŻ
...

UNIKAJ TOKSYCZNYCH LUDZI,

NIKT CIĘ NA SIŁĘ LUBIĆ NIE MUSI!

ALKOHOL...
KIELISZEK MALUTKII FATALNE SKUTKI!

PRZEMOC
...

ŁOKCIEM, PIĘŚCIĄ

JAK TARANEM...

I TAK STAJESZ SIĘ TYRANEM!

NARKOTYKI
...

MÓW ZAWSZE NIE!
BĄDŹ SOBĄ

MAM
SWÓJ CEL

...

CHCĘ BYĆ KIMŚ,

KTO ZMIENIA ŚWIAT!


