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Uroczyste obchody Święta 
Konstytucji 

3 Maja

Rozwiń skrzydła, 
Orle Biały  

Godz. 12:30 - Msza Święta w Konkatedrze.
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Maj 2013
28 kwietnia (niedziela) 

Mazowiecki Szlak Powstania Styczniowego – wystawa 
plenerowa poświęcona Bohaterom i miejscom związanym  
z Powstaniem Styczniowym na Mazowszu. Autorzy wystawy: 
Daniel Sukniewicz (archeolog, historyk, dziennikarz zajmu-
jący się popularyzacją dziedzictwa kulturowego Mazowsza, 
twórca m.in Szlaku Książąt Mazowieckich) oraz Piotr Marczak  
(historyk, autor książek i artykułów z najnowszej historii Polski).

Miejsce wystawienia: parkan przy kościele Księży Salezjanów. 
Wystawa czynna do 18 maja 2013 r.

3 maja (piątek) 

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja, w progra-
mie: Msza Święta w intencji Ojczyzny w sokołowskiej Konka-
tedrze,  program patriotyczny Rozwiń skrzydła, Orle Biały  
w wykonaniu sokołowskich artystów, przemarsz ulicami miasta, 
złożenie kwiatów w miejscach pamięci narodowej; zakończenie 
Uroczystości przy Pomniku Niepodległości w Parku im. Adama 
Mickiewicza w Sokołowie Podlaskim.

Godz. 12:30 - Msza Święta w Konkatedrze.

4 maja (sobota) 

Na scenie i na estradzie – audycja na żywo Sokołowskiego  
Ośrodka Kultury w Katolickim Radiu Podlasie. Temat audycji: „Dni  
Sokołowa Podlaskiego 2013”. Prowadzenie audycji: Maria Koc, serwis 
kulturalny Poczuj pociąg do kultury – Paweł Kryszczuk.

Godz. 21:40, Katolickie Radio Podlasie 101,7 fm, 106,0 fm

7 maja (wtorek) 

IV Sokołowski Dzień Talentów – Powiatowe Prezentacje 
Artystyczne Dzieci i Młodzieży; występy taneczne, wokalne 
i teatralne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.  
Godz. 10:00, Sala Widowiskowa SOK.

5 – 11 maja (niedziela – sobota) 

Wyjazd Black Code Dance Studio z Sokołowskiego Ośrodka 
Kultury  na „Międzynarodowy Festiwal Młodych”  do Berlina  
i Paryża. Jako laureaci młodzieżowego festiwalu w czeskiej 
Pradze sokołowscy tancerze zostali zaproszeni na prestiżową 
imprezę do stolic Niemiec i Francji. Oprócz występów na scenie 
w programie przewidziane jest także zwiedzanie obu miast oraz 
słynnej Tropical Island pod Berlinem.
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8 maja (środa) 

Kultowe seriale – wykład Piotra Karola Piotrowskiego  
w ramach Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Godz. 17:00, Galeria DOM  w SOK.

9 maja (czwartek)

„Co się stało z Małą” – premiera spektaklu profilaktyczne-
go w wykonaniu Grupy Teatralnej Kolej–Na z Sokołowskiego 
Ośrodka Kultury, scenariusz i reżyseria Alicja Danielska.      

Godz. 18:00, Sala Widowiskowa  SOK, wstęp wolny.         
                                                                                                                      

10 – 12 maja (piątek – niedziela) 

Wyjazd tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca Sokołowianie  
na Królewski Turniej Tańców Polskich w Wilanowie.

11 maja (sobota) 

Koncert Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Sokołowianie na 
Jarmarku Świętego  Stanisława w Siedlcach.

12 maja (niedziela) 

VIII Festiwal Zespołów Kabaretowych Seniorów z Mazow-
sza i Podlasia eSKa. 

Godz. 10:00 – występy konkursowe, Sala Widowiskowa SOK, 
wstęp wolny

Godz. 16:00 – spektakl „Mój boski rozwód”, Sala Widowi-
skowa SOK, wstęp wolny

Już po raz ósmy Seniorzy z Mazowsza i Podlasia będą 
prezentować twórczość kabaretową w Sokołowie Podlaskim. 
Podobnie jak w latach poprzednich spotkają się w Sokołowskim 
Ośrodku Kultury, aby rozbawiać sokołowską publiczność  
i wspólnie przeżywać radosne chwile. Festiwal eSKa jest dosko-
nałą formą  promocji amatorskiej twórczości kabaretowej oraz 
aktywności artystycznej Seniorów. Impreza cieszy się renomą  
i chętnie uczestniczą w niej liczne zespoły. Występują na scenie, 
ale też doskonale się bawią. Każda edycja festiwalu ma swojego 
Gościa honorowego. W tym roku będzie nim aktorka Krystyna 
Podlecka, znana z brawurowej roli w filmie „Miś”. Artystka na 
zakończenie festiwalu przedstawi pełen humoru monodram 
pt. „Mój boski rozwód” w reżyserii Jerzego Gruzy. Będzie to 
wzruszająca i pełna optymizmu historia kobiety w średnim 

„Co się stało Z Małą”
Co tak naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto ponosi 

winę za tragedię? Czy jedna zła decyzja może przesądzić 
o całym życiu? – na te i inne pytania odpowiedzi szukają 
bohaterowie spektaklu pt. „Co się stało z Małą”. Trójka bez-
troskich nastolatków: luzacki maturzysta Michał, nieśmiała 
Sara i jej wierna przyjaciółka Kama, wspólnie postanawiają 
uczcić Nowy Rok. W celu rozluźnienia atmosfery decydują 
się na zażycie narkotyków. Nie mając wystarczającej wiedzy 
na temat podejrzanych substancji, faszerują się mieszanką 
zakupionych specyfików. Ta decyzja pociąga za sobą tragicz-
ne skutki. Po całej nocy pełnej wrażeń, ginie pozostawione 
pod opieką trójki przyjaciół dziecko – kilkumiesięczna 
siostra Sary, jednak nikt nie pamięta, co się wydarzyło…  
Z pomocą psychologa policyjnego Sara, Michał i Kama, raz 
jeszcze przeżyją Sylwestrową noc, stopniowo odkrywając 
przed widzami tajemnice własnego błędu.

Spektakl pokazuje, jak może się skończyć nawet jed-
norazowa przygoda z narkotykami. Artyści wierzą, że ten 
spektakl poruszy młodzież i zmusi do refleksji nad odpo-
wiedzialnością, dorastaniem i własnym ja.

Widowisko przeznaczone jest dla uczniów klas IV-VI, 
Gimnazjum oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 
Czas trwania spektaklu ok. 1 godziny. 

Scenariusz i reżyseria: instruktor grupy Alicja Danielska. 
Występują: Anna Buczyńska, Mikołaj Kamiński, Weronika 
Jasieńczuk, Olga Gąsowska, Krzysztof Ciałkiewicz, Weronika 
Grochowska, Emilia Borychowska, Sylwia Adamczuk, Nata-
lia Piwko, Natalia Kałużyńska, Klaudia Wekier.



23 maja (czwartek), godz. 17:00, Galeria DOM w SOK

Podlaski Przełom Bugu
Wernisaż wystawy fotografii
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wieku, porzuconej przez męża i opuszczonej przez  córkę, 
która wyprowadza się do narzeczonego. Do wypełnienia pustki 
Angela ma tylko psa i telefon. Teraz na nowo musi odnaleźć swe 
miejsce na ziemi, sens życia i szczęście. Bohaterka podnosi się 
po klęskach dzięki poczuciu humoru, młodzieńczej ciekawości 
świata, a także dystansu do siebie i innych. Angela widzi nawet 
zabawną stronę swoich porażek, zawsze dowcipna, czasami 
złośliwa a zazwyczaj kpiąca z samej siebie. Dlatego ta opo-
wieść to piękna ludzka historia, to tryumf optymizmu i wiary  
w „kolejny lepszy dzień”. Wszyscy przecież szukamy miłości, 
ciepła i nie chcemy być samotni. Angela nam uświadamia, że 
jest to możliwe.

15 maja (środa)

„Podlaski Przełom Bugu 2012” – Poplenerowa Wystawa 
Fotografii XVII Międzynarodowego Pleneru Fotograficzne-
go. Wystawę tworzą prace 35 fotografików, powstałe w czasie 
sierpniowego pobytu w Janowie Podlaskim. Wystawa czynna 
do 14 czerwca 2013 r. Uroczyste otwarcie: 23 maja, godz. 17:00, 
Galeria DOM w SOK. 

16 maja (czwartek) 

Festiwal Kultury Harcerskiej: Teatr i Piosenka. W progra-
mie m.in. piosenka harcerska, patriotyczna, ludowa w ramach 
realizacji programu wychowawczego Hufca „Śladami historii 
i tradycji” z okazji obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego. Organizator Hufiec ZHP im. Janusza Korczaka 
w Sokołowie Podlaskim.

Godz. 10:00, Sala Widowiskowa SOK.

16 maja (czwartek) 

Dyskusyjny Klub Filmowy „Zbyszek” projekcja filmu pt. 
„Szkolny chwyt” produkcji USA. 

Zrealizowany za niewielką kwotę 700 tysięcy dolarów „Szkol-
ny chwyt” uznany został przez amerykańskich krytyków za 
jeden z najlepszych i najważniejszych filmów 2006 roku. Obraz 
wyróżniono między innymi nominacją do Oscara za rolę Ryana 
Goslinga oraz uhonorowano 22 innymi nagrodami. 

Film nie trafił na ekrany polskich kin. Być może dystrybutor 
obawiał się, że mroczna, oparta w dużej mierze na emocjach 
historia nie odniesie komercyjnego sukcesu w Polsce. „Szkolny 
chwyt” zadebiutował w naszym kraju bezpośrednio na rynku 
DVD, a miłośnicy dobrego i niebanalnego kina nie powinni 
tego tytułu przegapić. 

Podlaski Przełom Bugu

Plenery Fotograficzne Podlaski Przełom Bugu 
odbywają się od 1996 roku. Głównym organizato-
rem przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Kultury  
w Siedlcach, a współorganizatorami Zespół Lubelskich Par-
ków Krajobrazowych w Lublinie, Bialskie Centrum Kultury 
w Białej Podlaskiej, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej  
i Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie 
Twórców. Na wystawie tradycyjnie już, obok przyrody i kra-
jobrazów Nadbużańskiego Podlasia, pokazane będą słynne 
na całym świecie janowskie araby, stara ginąca architektura 
oraz portrety mieszkańców regionu. Szczególną atrakcją 
będą zdjęcia wykonane podczas uroczystości religijnych 
wyznawców prawosławia na Górze Grabarka.   



Dan Dunne, nauczyciel w szkole średniej na Brooklynie, 
miał kiedyś wielkie plany i przyświecały mu wielkie ideały. 
Zarówno jedne, jak i drugie umarły jednak w zderzeniu  
z brutalną rzeczywistością. Mimo to, każdego dnia udaje mu 
się znaleźć energię, aby zainspirować swoich uczniów do tego 
aby myśleli samodzielnie i nie obawiali się zmian. Choć Dan 
jest błyskotliwy, dynamiczny i zawsze udaje mu się utrzymać 
porządek w klasie, poza szkołą nie potrafi poradzić sobie ze 
swoja nieśmiałością, a wszystkie zawody i rozczarowania, które 
przeżył, sprawiły, że uzależnił się od narkotyków. Potrafi jednak 
kontrolować swój nałóg i utrzymywać go w tajemnicy. Aż do 
momentu kiedy jedna z jego uczennic, sprawiająca sporo proble-
mów wychowawczych, Drey przyłapuje go na gorącym uczynku.                                                                                  
Wprowadzenie do filmu i prelekcja – Wojciech Baran, Prezes 
DKF „Zbyszek”.

Godz. 17:00, Sala Widowiskowa SOK, wejściówki: 12 zł./10 zł.  
- uczniowskie, trzymiesięczne karnety DKF: 30zł/24zł do kupienia 
przed seansem.

19 maja (niedziela) 

Mesj@sz – Oratorium G.H. Haendla w aranżacji Sebastiana 
Lewickiego.

Godz. 17:00, Sala Widowiskowa SOK, wstęp wolny.

22 maja (środa) 

Z biegiem Bugu – projekcja filmu cz. III i IV oraz spotka-
nie z reżyserem Adamem Kulikiem w ramach Sokołowskiego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Godz. 17:00, Sala Widowiskowa SOK.

„Zapraszam Państwa na niezwykły koncert oratoryjny 
pod tytułem MESJ@SZ. Zapytacie Państwo, cóż niezwy-
kłego jest w tym koncercie? Już odpowiadam… Po pierw-
sze -  jest to koncert złożony z fragmentów oratorium 
Mesjasz G. F. Haendla (oczywiście tych najpiękniejszych) 
to najbardziej chyba znane dzieło tego kompozytora  
i w ogóle chyba najbardziej znane oratorium na świecie. 
Po drugie - jest to współczesna aranżacja tego dzieła doko-
nana przez młodego kompozytora i aranżera Sebastiana 
Lewickiego, który połączył w tym dziele szlachetność 
fragmentów klasycznych ze współczesnymi brzmieniami 
zespołu rozrywkowego, co dodaje utworowi ogromnej 
siły i witalności. Po trzecie – jest to możliwość spotkania 
ze wspaniałymi wykonawcami, którzy tym razem będą 
mogli zaprezentować swój kunszt instrumentalny i wo-
kalny przed sokołowską publicznością. Po czwarte – to 
spełnienie moich marzeń o doprowadzeniu do wykona-
nia polskiej wersji rozrywkowej „Mesjasza” . Po piąte – że 
takie wydarzenie kulturalne dzieje się w moim rodzin-
nym Sokołowie, mieście które ma wspaniałą muzyczną 
atmosferę i niezwykle gorącą publiczność. Po szóste…. 

Przepraszam, trochę się zagalopowałem, bo zaczy-
nam opowiadać o muzyce, zamiast zaprosić Państwa 
do jej wysłuchania, co niniejszym czynię. Spotkajmy 
się w Sokołowie w niedzielę 19-go maja o godz. 17:00  
w Sokołowskim Ośrodku Kultury i zamiast opowiadać 
o muzyce, wspólnie z moimi przyjaciółmi (w dość dużej 
liczbie, bo ok. 60 osób) postaramy się ją Państwu zagrać 
i zaśpiewać!” – Krzysztof Matuszak, sokołowianin, 
baryton, solista Warszawskiej Opery Kameralnej.

W koncercie udział wezmą: Anna Serafińska, Monika 
Urlik, Michał Rudaś, Krzysztof Matuszak – soliści oraz 
Orkiestra MUSICAL ART, Tomasz Krezymon Band  
i Chór Kameralny VOCAL ART. Przygotowanie chóru: 
Andrzej Borzym jr, prowadzenie koncertu: Andrzej Ferenc, 
aranżacja i kierownictwo muzyczne: Sebastian Lewicki.Anna Serafińska

Mesj@sz
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23 - 25 maja 2013 r.
XII Europejskie 

Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne 
– Międzynarodowy Festiwal 

Kultur i Tradycji 
Krajów Europy Środkowej 

i Wschodniej

Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne 

Niezbêdnik dla Wy¿szych Sfer Soko³ów Podlaski, Maj



23 maja (czwartek) 

„Podlasie – tygiel kultur” 

Wieczór festiwalowy poświęcony historii i kulturze Podlasia, 
w programie m.in. prezentacja multimedialna, wystawa fotogra-
ficzna Podlaski Przełom Bugu, występy podlaskich zespołów 
śpiewaczych i kapel ludowych, pokaz kuchni regionalnej.

Godz. 18:00, Galeria DOM w SOK, wstęp wolny.

24 maja (piątek) 

„Jadą Goście, jadą” – prezentacje konkursowe Festiwalu 
XII Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne,  
w programie występy zespołów folklorystycznych i kapel lu-
dowych: „Diavlos” z Grecji, Folklorna Skupina Lucan ze Sło-
wacji, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Lipowianie z Lipowej, 
Kurpiowski Zespół Folklorystyczny Carniacy, Kapela Brata 
Zenona, Zespół Wrzosy z Mielnika, Zespół „Pogodna Jesień”  
z Konstantynowa, Kapela Zdzisława Marczuka z Konstantyno-
wa, Zespół Tańca Ludowego „Promyki” z Wieliszewa, Zespół 
Pieśni i Tańca Sokołowianie z Sokołowa Podlaskiego. Jury 
Festiwalu: Małgorzata Orlewicz, etnograf, Alicja Jankiewicz – 
Alarcon, etnograf, Wanda Wierzchowska, regionalistka, Marian 
Sołobodowski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.

Godz. 10:00 – 15:00, Sala Widowiskowa SOK, wstęp wolny.

24 maja (piątek) 

Jarmark Sztuki Ludowej, Rękodzieła i Kuchni Regionalnej 
z udziałem twórców ludowych, rękodzielników, gospodyń 
wiejskich.

Godz. 10:00 – 17:00, Plac przed budynkiem SOK.

25 maja (sobota) 

Koncert Galowy Dni Sokołowa Podlaskiego 2013, w pro-
gramie: godz. 15:00 – 16:00 - występy sokołowskich zespołów, 
16:00 – 17:00 – „Przygoda z Piratami”, program dla dzieci, 
17:00 – uroczyste otwarcie koncertu oraz występy folklorystycz-
ne, wręczenie nagród laureatom festiwalu, Kabaret Skeczów 
Męczących, koncert Zespołu Future Folk Stanisława Karpiel 
– Bułecki,  koncert Zespołu „Pectus”. Prowadzenie koncertu: 
Stanisław Jaskułka.

Godz. 15:00 – 24:00, Park im. Księcia M. K. Ogińskiego  
w Przeździatce.

Uczestnicy festiwalu XII ENSF:

Zespół Folklorna Skupina Lucan ze Słowacji

Zespół Folklorna Skupina Lucan działa od 1941 r, pierwot-
nie pod nazwą Choc. Liczy 30 członków w wieku od 5 do 75 lat. 
Członkowie grupy chcą pielęgnować słowackie tradycje ludowe, 
zbierać informacje o autentycznym folklorze, kultywować ob-
rzędy ludowe i odtwarzać je na scenie. W repertuarze grupa ma 
tańce i pieśni z regionu Liptov, z którego pochodzi. Występuje 
głównie na lokalnych przeglądach i festiwalach, ale grali również 
w Polsce i w Czechach. Fsk Lucan prezentuje folklor z rodzinnej 
wioski - uzdrowiska Lucky. Kierownik zespołu: Ondrej Nika, 
program: Pieśni i tańce słowackie.

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Lipowianie z Lipowej

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Lipowianie rozpoczął swo-
ją działalność w listopadzie 1999 roku. Kierownikiem zespołu 
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został Pan Jan Brodka. Nauką tańca zajęła się Pani Elżbieta 
Mojżeszek. Pierwszy program taneczny opracował Pan Marek 
Koźlik. Są to tańce górali żywieckich takie jak hajduk, obyrtka, 
siustany, walce i polki. Skład kapeli jest tradycyjny: skrzypce, 
sekund, bas, klarnet. Członkowie zespołu od początku istnienia 
do dnia dzisiejszego reprezentują różne pokolenia. W „Lipowia-
nach” tańczą starsi, młodsi i ci najmłodsi, zarówno dziadkowie, 
rodzice jak i ich dzieci. Zespół występował na wielu festiwalach 
w kraju i za granicą m.in. na Ukrainie, na Słowacji, w Chorwacji. 
Zdobyli wiele nagród i wyróżnień. W 2014 roku Zespół będzie 
obchodził swój Jubileusz 15–lecia swojego istnienia. Kierownik 
zespołu: Jan Brodka, program:  W góralskiej izbie – zabawa przy 
śkubaćce.

Kurpiowski Zespół Folklorystyczny Carniacy z Czarni

Kurpiowski Zespół Folklorystyczny Carniacy w Czarni. 
Zespół powstał w 1935 r. Jest to zespół wielopokoleniowy  
w tradycyjnych strojach kurpiowskich. Program cechuje żywio-
łowość autentyzm, archaiczne śpiewy (3 złote baszty na festiwalu  
w Kazimierzu i tańce I m. na ogólnopolskim festiwalu w No-
wogrodzie) oraz piękna gwara kurpiowska. Do tańca przygrywa 
kapela ludowa w tradycyjnym składzie z harmonią pedałową. 
Zespół z tym widowiskiem był w 2012 r. laureatem Ogólnopol-
skiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Instytucja 
delegująca: Towarzystwo Kurpiowskie Strzelec w Czarni, kie-
rownik Zespołu: Witold Kuczyński, program: Widowisko Ob-
rzędowe pt. Kupiec. Jest to część oczepin wesela Kurpiowskiego,  
w którym występuje wiele barwnych postaci. 

Kapela Brata Zenona z Kurpi

Kapela Brata Zenona powstała w 2009.  Koncertuje na im-
prezach masowych, ma nagrane 2 płyty CD. Kapela działa na 
Kurpiach.

Zespół  Śpiewaczy Wrzosy z Mielnika

Zespół Wrzosy działa od lutego 2009 roku. Działalność 
swą rozpoczął od śpiewania kolęd, może dlatego gdyż zrze-
sza osoby które śpiewały w miejscowych Cerkwiach. Zajęcie  
I miejsca w Powiatowym Przeglądzie Kolęd zainspirowało nas 
do dalszej działalności. Od tego czasu śpiewały pieśni głównie 
z rodzimego regionu. Są to bardzo stare pieśni śpiewane przez 
naszych mieszkańców, niejednokrotnie zapomniane i trzeba 
dużo pracy, aby je odtworzyć. Zespół bierze udział w różnych 
imprezach miejscowych i lokalnych a także w Przeglądach 
Piosenki Ukraińskiej, Piosenki Białoruskiej, Przeglądach Pieśni 
Religijnej i Paraliturgicznej zajmując czołowe miejsca. W roku 
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2012 występował na Białorusi. Za największy sukces zespołu 
uważa się występ na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych w Kazimierzu w 2012 roku i zdobycie nagrody 
Laureata. Instytucja delegująca: Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Mielniku, kierownik zespołu: Leokadia 
Sawczuk, program: Pieśni z naszego regionu z uwzględnieniem 
miejscowej gwary.

Zespół Śpiewaczy „Pogodna Jesień” z Konstantynowa

Zespół „Pogodna Jesień” działa od 18 lat przy Gminnym 
Centrum Kultury w Konstantynowie. Ma bardzo duże zasługi  
w zbieraniu i włączaniu do swego repertuaru starych pieśni ludo-
wych z Podlasia, kolęd, pieśni patriotycznych i religijnych. Dwu-
krotnie reprezentował woj. lubelskie na Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych (2006 r. i 2012 r.). Z okazji Jubileuszu 
15-lecia zespół nagrał płytę z kolędami. Za swoje osiągnięcia i zasłu-
gi w  dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochro-
ny dóbr kultury Południowego Podlasia zespół otrzymał nagrodę 
Marszałka Województwa Lubelskiego, Starosty Bialskiego, Wójta 
Gminy Konstantynów i Dyrektora GCK. Ponadto ma nagrody za 
występy w Powiatowym  Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej, 
Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej, Międzynarodowym Festiwalu 
Chórów Kolędniczych w Terespolu, Wojewódzkim Jesiennym Prze-
glądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie. Ponadto „Po-
godna Jesień” uświetniła swymi występami XX Międzynarodowy 
Jarmark Folkloru w  Białej Podlaskiej, oraz wiele imprez lokalnych  
o różnym charakterze. Ma także na swoim koncie występy  
w Sokołowie na Europejskich Nadbużańskich Spotkaniach Folk-
lorystycznych. Instytucja delegująca: Gminne Centrum Kultury 
w Konstantynowie, kierownik muzyczny: Zdzisław Marczuk, 
program: 3 pieśni zalotne podlaskie pt. W moim ogródeczku;  
Z wysokiego nieba; Usnęła Marysia.

Kapela Ludowa Zdzisława Marczuka z Konstantynowa

Zdzisław Marczuk, niestrudzony propagator folkloru. Uro-
dził się 23 lipca 1943 r. w Zakalinkach, gmina Konstantynów, 
gdzie mieszka i pracuje do dziś. W przekonaniu znawców 
sztuki ludowej należy do najaktywniejszych i konsekwentnych  
w staraniach instrumentalistów- solistów. Muzykowanie zaczynał  
w wieku 11 lat od występów w wiejskich kapelach weselnych. 
Przez 25 lat grał na trąbce. Obecnie popisuje się grą na: skrzyp-
cach, bębenku i harmonii, zadziwiając kunsztem. Prowadzi 
kilka zespołów, opracowuje dla nich repertuar ze skarbnicy 
folkloru podlaskiego i akompaniuje instrumentalnie. Zdzisław 
Marczuk jest laureatem wielu nagród państwowych i wojewódz-
kich. Najwyżej ceni nagrodę im. Oskara Kolberga. Był uczest-
nikiem licznych programów telewizyjnych i ekspertem zajęć 
folklorystycznych dla Uniwersytetu Warszawskiego. Kapela 
Zdzisława Marczuka z Zakalinek jest laureatem I Bialskiego 
Otwartego Konkursu Solistów i Zespołów Ludowych z 2012 
roku. Co roku przez pięć lat otrzymywali nagrody na Festiwalu 
w Kazimierzu nad Wisłą w 2011 r. Główna nagroda w Wiśniewie 
pod Siedlcami, Grand Prix w nagrodę została nagrana płyta na 
której zamieszczono 16 utworów. Kierownik kapeli: Zdzisław 
Marczuk, program: polki i oberki.



str. 13

 

Zespół Tańca Ludowego „Promyki” z Wieliszewa

Zespół Tańca Ludowego Promyki jest reprezentacyjną grupą 
artystyczną Gminy Wieliszew, kultywującą na scenie tańce, pie-
śni i obrzędy ludowe naszego kraju oraz polskie tańce narodowe. 
Powstał jesienią 1998 roku z inicjatywy grupy miłośników pol-
skiego folkloru. Kierownikiem, instruktorem i choreografem 
zespołu jest Dariusz Skrzydlewski. W Zespole w pięciu grupach 
wiekowych (przedszkolaki, dzieci i młodzież szkolna, dorośli) 
tańczy prawie 150 osób z Wieliszewa i okolic. Członkowie Ze-
społu z dużym powodzeniem uczestniczą w Ogólnopolskich 
Turniejach Tańca Polskiego w Formie Towarzyskiej, których są 
wielokrotnymi laureatami. Nasze pary sięgały w tej dyscyplinie 
tańca po tytuły indywidualnych mistrzów i wicemistrzów Polski. 
Swoimi tańcami „Promyki” uświetniają wiele imprez o charakterze 
lokalnym, ogólnopolskim czy międzynarodowym, pozostawiając 
wiele niezapomnianych wrażeń a ich młodość, radość, wdzięk 
i entuzjazm urzekły już niejednego widza. Tancerze i śpiewacy 
sławiąc rodzimą kulturę i tradycję na różnych scenach koncerto-
wych Polski i Europy, są znakomitą wizytówką Gminy Wieliszew. 
W listopadzie 2008 r. Zespół obchodził 10-lecie działalności,  
w trakcie organizowanego z tej okazji koncertu jubileuszowego 
„Promyki” zaprezentowały tańce i pieśni 11 regionów Polski, 
wchodzące w skład repertuaru Zespołu (wszystkie w tradycyjnych 
strojach regionalnych lub historycznych): polonez, krakowiak, tań-
ce rzeszowskie, kaszubskie, łowickie, lubelskie, Beskidu Śląskiego, 
Starej Warszawy, Górali Żywieckich. Zespół współpracuje ponadto 
z wieloma zespołami pieśni i tańca z całego kraju. Instytucja delegu-
jąca: Ośrodek Kultury w Wieliszewie  Gminne Centrum Kultury, 
kierownik zespołu: Dariusz Skrzydlewski, program: Tańce i zabawy 
z okolic Lublina; Tańce Śląskie, Obrazek Kaszubski. 

Zespół Pieśni i Tańca Sokołowianie z Sokołowa Podlaskiego

Zespół Sokołowianie działa w Sokołowskim Ośrodku Kultury  
od 2002 roku. Szybko stał się wizytówką rodzinnego miasta.  
W ciągu 11 lat działalności występował w kraju i za granicą 
m.in. na Łotwie, we Włoszech, w Turcji, w Rosji, w Niemczech, 
w Grecji, w Chorwacji, na Słowacji, w Czechach, w Bułgarii, na 
Ukrainie, gdzie zdobywał wiele prestiżowych nagród i wyróż-
nień. Ogromnym sukcesem „Sokołowian” jest przynależność do 
Międzynarodowej Organizacji „CIOFF”, zrzeszającej najlepsze 
zespoły folklorystyczne na świecie.  Zespół tworzy 5 grup wie-
kowych. Perełką „Sokołowian” jest utworzona niedawno grupa 
rodziców. Na co dzień zespołowi towarzyszy kapela w składzie: 
Kazimierz Soszka -kierownik muzyczny (akordeon), Prze-
mysław Nurzyński - akordeon, Edward Sobieszuk - skrzypce, 
Roman Brochocki - kontrabas, Jan Rosochocki - bębenek oraz 
Katarzyna Kalicka - klarnet. Zajęcia wokalne w zespole prowadzi 
Bożena Kaczmarek. . Kierownik artystyczny Iwona Kopiwoda. 
Instytucja patronująca - Sokołowski Ośrodek Kultury, program 
„Podlaskie wianki”.
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Zespół PECTUS od kilku lat jest jedną z najchętniej słu-
chanych grup muzycznych w Polsce. PECTUS powstał 

w 2005 r. w Rzeszowie. Po dwóch latach działalności został 
finalistą 44 Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej Debiuty 
Opole 2007, wcześniej  wywalczył Grand Prix Międzynarodo-
wego Festiwalu Piosenki „Carpathia Festival” w Rzeszowie.  
W styczniu 2007 zespół wydał promocyjny mini-album, na 
którym znalazło się pięć autorskich utworów. Kolejne nagrania 
zespołu powstają przy współpracy z producentem Tomkiem  

Bonarowskim. Jako jeden z pierwszych utworów wyprodu-
kowany został m.in. „To, co chciałbym Ci dać”, który stał się 
ogromnym przebojem w 2008 roku. W sierpniu 2008 PECTUS 
zdobywa SŁOWIKA PUBLICZNOŚCI podczas Festiwalu  
w Sopocie. Od tego momentu kariera zespołu nabiera tempa. 
Piosenka „To, co chciałbym, Ci dać” staje się jednym  z najczęściej 
granych utworów w polskich stacjach radiowych. W 2009 r. grupa 
otrzymuje  Superjedynkę za Debiut Roku na opolskim festiwalu. 
Płyty zespołu w szybkim czasie osiągają status złotych.

Uczestnicy Koncertu Galowego Dni Sokołowa Podlaskiego 2013

Zespół PECTUS
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Zespół FUTURE FOLK to absolutna nowość na polskiej sce-
nie muzycznej. Artyści łączą muzykę taneczną z góralszczy-

zną. Stanisław Karpiel-Bułecka i Szymon Chyc-Magdzin rodem  
z Zakopanego wnoszą typowe dla regionu elementy tradycji ludo-
wej, a Matt Kowalsky wzbogaca całość o nowoczesne brzmienia.  
Frontmanem grupy jest Stanisław Karpiel- Bułecka, który pochodzi  
z Zakopanego. Syn wybitnego muzyka i architekta Jana Karpiela-
-Bułecka. Od 1997 roku zajmuje się najbardziej spektakularną 
odmianą narciarstwa - freestylem. Jest jednym z najbardziej 
utytułowanych i rozpoznawalnych zawodników w Polsce, od lat 
wywiera ogromny wpływ na rodzimą scenę freeski. Jego drugą  
wielką pasją jest śpiewanie. Góral „pełną gębą”. Za elektronicz-
ne brzmienia odpowiedzialny jest Matt Kowalsky. To DJ, DVJ,  
producent muzyczny, kompozytor, remixer i reżyser dźwię-
ku, absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej w Katowicach. Wielokrotnie nagra-

Zespół Future Folk
dzany w Polsce i na świecie. W jego dorobku znajduje się  
wiele autorskich albumów, składanek oraz płyt winylo-
wych. Ostatni w pełni autorski krążek artysty Code wydany  
w 2009 roku w Polsce był nominowany do Independent  
Music Awards USA 2010 w kategorii dance/elektronika oraz 
do nagrody Fryderyki 2010 w kategorii album roku muzyka 
klubowa. Stanisława wokalnie wspiera Szymon Chyc-Mag-
dzin, który również gra na skrzypcach. Pochodzi on z góralskiej 
rodziny z Zakopanego. Od dziecka zakochany jest w muzyce  
i kulturze Podhala, ale inspiracje czerpie z muzyki folkowej całych 
Karpat. Oprócz muzyki interesuje się sztuką i architekturą. Na 
co dzień spełnia się jako architekt wnętrz. Prowadzi swoje biuro 
w Zakopanem. O sobie mówi: „Muzyka jest moim powietrzem 
i sposobem na życie, a także inspiracją w projektach, które reali-
zuję”. W czerwcu 2012 roku ukazał się debiutancki album grupy 
pt. Zbacowanie. Zapowiedzią płyty jest utwór Janko.
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Kabaret Skeczów Męczących

Jeden z najlepszych i najbardziej utytułowanych polskich 
kabaretów. Powstał w 2003 roku w Kielcach. Występuje  

w składzie: Karol Golonka, Jarosław Sadza, Marcin Szczur-
kiewicz, Michał Tercz. Początki czegoś co obecnie nazywa się 
Kabaretem Skeczów Męczących sięgają roku 1995, kiedy to 
w jednym z kieleckich liceów ogólnokształcących powstał  
kabaret, który posiadał obecną nazwę, jednak poza osobą Marcina  
Szczurkiewicza miał niewiele współnego z dzisiejszym 
KSMem. Przez lata licealne nie zmieniał się poziom skeczów, 
za to zmieniał się skład, w którym z czasem pojawili się 
Michał Tercz i Karol Golonka. Najsłynniejszym numerem  
z czasów licealnych czegoś, co nieco na wyrost było nazywane 
kabaretem, wykonanym przez owych trzech gentelmanów, 
była parodia Celine Dion.Matura rozdzieliła ówczesny KSM, 
każdy wybrał inne studia i inną drogę rozwoju, pasja i talent do 
rozśmieszania innych, jednak zostaje w człowieku na całe życie 
i daje o sobie znać w najmniej oczekiwanym momencie. Takim 

momentem był rok 2003, wtedy to odbywały się w Kielcach eli-
minacje do Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej 
w Świnoujściu. Start na FAMę okazał się strzałem w dziesiątkę, 
w eliminacjach program został doceniony przez jurorów, 
które przyznało grupie Nagrodę Laureata. Konsekwencją  
tego sukcesu była pierwsza realizacja TV kabaretu, w której zapre-
zentowali swój pierwszy prawdziwy hit - Komisję Śledczą. Po raz 
pierwszy też zmierzyli się również z trudną sztuką interpretacji 
poezji, konkretnie z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim  
i jego Kartoflami. Po FAMIE rozdzwoniły się telefony, dzwonili 
organizatorzy koncertów, przeglądów, oraz kumple chcący po-
życzyć pieniądze. Wysyłając kasetę, podkreślamy słowo kasetę 
VHS kabaret dostał się na pierwszy w swej historii przegląd 
kabaretowy. Piotrkowskie Trybunały, skonfrontowały twórczość 
KSM’u z prawdziwymi legendami sceny kabaretowej. Jury  
w składzie: Joanna Kołaczkowska, Rafał Kmita i Zenon Lasko-
wik przyznali grupie trzecią nagrodę.
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KWARTET - Przewrotna komedia o życiu i miłości w reżyserii Dustina Hoffmana.  
To będzie niepowtarzalny koncert, w którym światowej sławy kwartet wokalny znów zaśpiewa 
razem. Na scenie spotkają się Jean - ekscentryczna diva, jej pierwszy mąż - Redgie, lubieżny 
Wilfred oraz czwarty członek zespołu – roztrzepana Cecily, przedmiot pożądania Wilfreda. 
Tego wieczoru wyjdą na jaw ich grzeszne sekrety.

Czas trwania 98 min. Gatunek - dramat, komedia.

2–5. 05. 2013, godz. 17:00

PANACEUM - Historia kobiety w depresji, którą niepokoi zbliżający się termin wypusz-
czenia jej męża z więzienia. Zażywa dużą dawkę leków uspokajających by sobie z tym poradzić.

Czas trwania 106 min. Gatunek - dramat, kryminał, thriller. 

2–5. 05. 2013, godz. 19:00
 

OLIMP W OGNIU - Agent Secret Service - Banning popada w niełaskę prezydenta 
USA po tragicznym w skutkach wypadku. Zostaje odsunięty od służby bezpośrednio przy 
głowie państwa i oddelegowany do najmniej prestiżowych zajęć. Wszystko ulega zmianie 
gdy Biały Dom zostaje zaatakowany przez terrorystów uzbrojonych w niesamowitą techno-
logię, unieszkodliwiającą cały lokalny system obrony. Wszystkie próby odbicia budynku, 
przeprowadzone przez Pentagon, kończą się niepowodzeniem. Ostatnią szansą na uratowanie 
prezydenta jest Banning, który po latach służby zna Biały Dom jak własną kieszeń. 

Czas trwania 120 min. Gatunek - akcja, thriller. 

9–11. 05. 2013, godz. 17:00

CRISTIADA - „Cristiada” opowiada historię grupy kobiet i mężczyzn (w większości 
postaci autentyczne), z których każdy decyduje się na podjęcie największego ryzyka dla 
dobra swoich rodzin, wiary i przyszłości swojego kraju. Fabuła filmu przybliża skrywane 
przez lata prawdziwe wydarzenia Powstania Cristeros, które w latach 1926-1929 wstrzą-
snęło Meksykiem. Obsadzie „Cristiady” przewodzi Andy Garcia, odgrywający rolę generała 
Gorostiety, wojskowego w stanie spoczynku, który przyglądając się z żoną (Eva Longoria) 
temu, jak Meksyk pogrąża się w brutalnej wojnie domowej, wzbrania się z początku przed 
zaangażowaniem w sprawę. Jednakże wkrótce staje się porywającym tłumy przywódcą, 
zdolnym do złożenia ofiary z własnego życia.

Czas trwania 145 min. Gatunek - dramat, historyczny, wojenny. 

 9–11. 05. 2013, godz. 19:00 
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.
http://www.facebook.com/sokol.kino
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IMAMBO, LULA I PIRACI - Piosenkarka Lula i dzielny strażnik plaży Mambo pró-
bują powstrzymać złoczyńcę Carlosa, który zamierza przejąć władzę na wyspie prezydenta 
Małpiozo i nękać jej mieszkańców podrzędnym disco 24-godziny na dobę. Mambo i Lula, 
wspierani przez załogę piratów-melomanów, rzucą wyzwanie Carlosowi i udowodnią całym 
tropikom, że nie ma mocnego na człekokształtnego, a muzyka pochodzi od małpy!

Czas trwania 75 min. Gatunek - animacja, familijny. 
 
17–18. 05. 2013 godz. 17:00

Imagine - Historia Iana (Edward Hogg), charyzmatycznego instruktora niewidomych, 
który przybywa do prestiżowego ośrodka w Lizbonie, by uczyć młodych pacjentów trudnej sztuki 
orientacji w przestrzeni. Jego kontrowersyjne metody przyjmowane są przez podopiecznych 
początkowo z nieufnością, a potem z rosnącym entuzjazmem. Tymczasem największe zain-
teresowanie nauczyciela wzbudza piękna, zamknięta w sobie Ewa (Alexandra Maria Lara). Za 
sprawą niekonwencjonalnych wskazówek i ponadzmysłowej wrażliwości Iana, Ewa przezwycięży 
lęk i spróbuje samodzielnie postawić pierwsze kroki poza kliniką. Wkrótce przekona się, że 
w życiu każdy akt odwagi rodzi ryzyko, bez którego nie sposób poznać smaku wolności...

Czas trwania 105 min. Gatunek - dramat, komedia. 

16. 05. 2013 i 19. 05. 2013, godz. 20:00 , 17–18. 05. 2013, godz. 19:00

OSZUKANE - Przypadkowe spotkanie dwóch bardzo podobnych do siebie nastolatek 
prowadzi je do odkrycia nieprawdopodobnej pomyłki sprzed lat. Historia sióstr pod-
mienionych w jednym ze szpitali, nagłośniona przez media wzbudziła ogromne emocje. 
Wstrząsnęła życiem dwóch rodzin, które od tego momentu nie było już takie samo...  Nowe 
życie odnalezionych po latach sióstr, szybko okaże się mieć pozornie słodki smak. Ile warte 
jest poznanie prawdy?  Czy miłość może rozgrzeszyć wszystkie nasze działania? Czy obu 
rodzinom uda się wyjść zwycięsko z próby, którą zgotował im los?

Czas trwania 105 min. Gatunek - dramat. 

25–26. 05. 2013, godz. 17:00 i 19:00

Hipnotyzer - Bohaterem „The Hypnotist” jest detektyw Joona Linna, badający sprawę 
potrójnego morderstwa. Jedynym ocalałym jest chłopiec, zbyt przerażony by zeznawać. 
Detektyw przekonuje słynnego psychologa by zahipnotyzował chłopca, co wywołuje straszny 
ciąg zdarzeń.

Czas trwania 122 min. Gatunek - dramat, kryminał, thriller. 

31. 05. – 02. 06. 2013, godz. 17:00

IRON MEN 3 - Niezastąpiony Robert Downey Jr. powraca  w roli miliardera i genialnego 
wynalazcy Tony’ego Starka w trzeciej części historii ze świata Marvela – „Iron Man 3”. Świat 
Tony’ego Starka legł w gruzach w skutek podstępnych działań jednego z  jego najpotęż-
niejszych wrogów. W poszukiwaniu zemsty Stark wyrusza w podróż, która wystawi na próbę 
siłę jego charakteru i ducha walki. Przyparty do muru, znów może polegać wyłącznie na 
swojej pomysłowości i instynkcie. Wkrótce odkrywa odpowiedź na od dawna nurtujące go 
pytanie: czy to zbroja czyni superbohatera?

Czas trwania 109 min. Gatunek - fantastycznonaukowy, akcja, przygodowy. 

31. 05. – 02. 06. 2013, godz. 19:00
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