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Z niecierpliwością czekamy na pierwsze oznaki wiosny, która przyniesie
do Miejskiego Domu Kultury świeży  powiew sztuki i artyzmu, a tego jeśli 
zagłębicie się Państwo w opisy wydarzeń, nie zabraknie.  Wydarzeniem, 
które bez wahania rekomendować mogę jako szczególnie ważne, 
jedno z najważniejszych w tym roku, na które czekaliśmy niemalże 
dwa lata będzie monodram Andrzeja Seweryna, aktora i reżysera 
wybitnego , który w swoim dorobku ma tak wiele ról o 
niekwestionowanym znaczeniu dla światowego teatru i kina.  
Będzie to spotkanie intymne, niemalże twarzą w twarz z Szekspirowskimi 
rolami Mistrza.
Olga Bończyk przywiezie do Barcina swoje interpretacje piosenek, 
wywodzące się z jej aktorskiej wrażliwości, w których łączy ekspresję 
aktorki i piosenkarki: finezję, liryzm, autoironię, dramatyzm, a także już 
jako jej najbardziej osobiste walory – instynkt sceniczny, niepowtarzalną 
barwę głosu, lekkość, urodę i nieodparty wdzięk.
Nie można przegapić koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk", który 
stanowi element naszej tożsamości i dziedzictwa kulturowego.
Gorąco zachęcam do wysłuchania Jakuba Kuszlika, laureata 
ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. Takie okazje nie zdarzają 
się często, można powiedzieć , że takie koncerty to dni świąteczne na 
które czekamy pełni napięcia, a kiedy przychodzą przynoszą ulgę i 
wytchnienie.
Wytchnienie znajdziecie Państwo na wszystkich naszych wydarzeniach, 
które szczegółowo opisuje kwartalnik . Zapraszam do świata piosenki, 
teatru, kabaretu, kina, do świata w którym wszystko jest możliwe, gdzie 
nie ma żadnych napięć, a to co nas może połączyć to 
współodczuwanie sztuki, która jest, albo może być nauczycielką życia, 
organizatorką zbiorowej wyobraźni i rekolekcjonistką  sumień.



PONAD CHMURAMI-CZAS NIC
NIE ZMIENIŁ
Reci ta l  Po Form ie

8 KWIETNIA/ PIĄTEK / GODZ. 18:00

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI

Ponad Chmurami czyli Katarzyna i Nikodem Jacuk działa od 
2013 roku. Wtedy właśnie spotkało się dwoje młodych ludzi 
wychowanych na muzyce krainy łagodności. Dzielone wzajemnie 
zainteresowanie zaowocowało marzeniami o publicznym 
prezentowaniu własnych pomysłów na twórczość znanych w 
muzycznym świecie postaci. Wbrew temu, co obecnie dociera do 
nas z radiowych odbiorników, fundamentem dla Ponad Chmurami 
jest twórczość Bułata Okudżawy, Leonarda Cohena, Starego 
Dobrego Małżeństwa, czy zespołu Pod Budą. Podczas ponad 
godzinnego spotkania słuchacze będą mieli okazję do chwil 
zadumy, nostalgii, refleksji nad codziennością. Moc słowa 
wplątana w delikatne, akustyczne dźwięki przeniesie, choć na 
chwilę, każdego wysoko ponad chmury.  Poza występami na 
terenie całej Polski mają na swoim koncie wydanych kilka płyt CD.
Podczas koncertu Państwa uwagę zwróci niepowtarzalny 
głos wokalistki grającej także na gitarze, ukulele oraz instrumentach 
perkusyjnych wraz z delikatnym akompaniamentem gitary.



9 KWIETNIA/ SOBOTA/ GODZ. 18:00 

Jakub Kuszlik - Laureat XVIII Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 2021 roku.
Urodzony 23 grudnia 1996 r. Obecnie kształci się pod 
kierunkiem Katarzyny Popowej-Zydroń w Akademii 
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. 
Jest laureatem II nagrody na Międzynarodowym 
Konkursie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy 
i na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Hilton 
Head oraz III nagrody na Międzynarodowym Konkursie 
„Top of the World" w Tromso. W 2017 r. wystąpił z recitalem 
chopinowskim w Studiu Koncertowym Polskiego Radia w 
Warszawie. Rok później, wraz z orkiestrą Filharmonii Narodowej 
wykonał Koncert fortepianowy a-moll op. 17 Paderewskiego. 
Występował także w licznych krajach europejskich, m.in. 
w Niemczech, Norwegii i na Islandii, a także w Japonii i USA.

KONCERT CHOPINOWSKI
Jakub Kuszlik laureat IV nagrody konkursu chopinowskiego 2021

CENA BILETU 30 ZŁ



WERNISAŻ MACIEJA JELIŃSKIEGO
Kosmiczna węd rówka

22 KWIETNIA/ PIĄTEK / GODZ. 18:00

WSTĘP WOLNY

Artysta zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym, rysunkiem 
i instalacją.  W swoich pracach nawiązuje do kosmosu-motywy 
stworzenia świata, galaktyki, konstelacje gwiazd. W obecnych 
pracach porusza także podstawowe sprawy dotyczące 
egzystencji  człowieka- narodziny, śmierć, miłość itp. Od lat 
eksperymentuje  z techniką zaczerpniętą ze sztuki australijskich 
Aborygenów, którą interpretuje w oryginalny sposób. Przez lata 
pracy wykształcił swój własny styl w malarstwie: na płaskie kolory 
nakłada struktury barwnych kropek, kółeczek, które harmonizują 
z tłem płaszczyzny. Stosując abstrakcyjne barwy  i kształty nadaje 
malowanym przedmiotom i postaciom zupełnie nowy wymiar. 
Taka forma przedstawień pozwala pobudzać umysł odbiorcy, 
niekiedy również prowokuje.  Artysta nie pozostaje odbiorcy 
obojętnym. Jest członkiem Szubińskiej grupy plastyków „PLAMA’S”, 
z którą związany jest już od ponad 25 lat. 15 lat prowadził Galerię 
przy SDK w Szubinie, organizując comiesięczne wystawy artystom 
z kraju i zza granicy. 

 



23 KWIETNIA/ SOBOTA/ GODZ. 17:00 

Cztery Panie w średnim wieku na co dzień grające w Teatrze 
Rozrywki w Chorzowie dziesięć lat temu, pod wpływem impulsu, 
stworzyły doskonały kabaret. Wykorzystanie znanych szlagierów 
muzyki rozrywkowej, w połączeniu z dialogami, okraszonymi 
perfekcyjną mimiką, gestami dają widzom to, co zwykło nazywać 
się dobrym kabaretem. Nie bawią się w politykę, a śmieją się 
z ludzkich słabości, przyzwyczajeń, dziwactw. Doskonale 
wykorzystują swoje atuty, niejednokrotnie nieźle je przerysowując, 
a przy tym potrafią wyjątkowo przekonująco wcielić się w 
charakterystyczne postaci. Formacja która śmieszy i bawi do łez. 
Na ich występach widzowie bawią się wyśmienicie śmiejąc się 
do rozpuku. Znakomita piosenka aktorska, uzupełniona dialogami 
i monologami oraz nietypowe stroje rozbawią widza w każdym 
wieku.
Występują: Beata Chren, Elżbieta Okupska, Ewa Grysko, 
Marta Tadla.   

KABARET MOHEROWE BERETY
Starsze Panie na fleku

CENA BILETU 65 ZŁ



KONCERT DIXIE TEAM
Koncert  d ix ie landowy

3 MAJA/ WTOREK/ GODZ. 18:00

Zespól Dixie Team powstał na początku 2015 r. z inicjatywy 
mogileńskiego saksofonisty Waldemara Krystkowiaka i już w 
sierpniu tegoż roku uczestniczył w konkursie Złotej Tarki. 
Większość muzyków to weterani dwóch wcześniej istniejących 
mogileńskich kapel: Old Dixieland Players  oraz Dixie Buskers. 
Pierwsza formacja to finaliści Konkursu Złota Tarka w 1984 r., 
a w roku następnym zdobyli ZŁOTĄ TARKĘ zespołową, zaś druga 
z kapel wystąpiła w Iławie w 1995r. Przedstawicielem 
najmłodszej generacji jazzmanów jest 17-letni gitarzysta Maciej 
Krystkowiak.
Waldemar Krystkowiak – saksofony
Taras Tulbasznyj – trąbka
Przemysław Ciesielski – puzon
Maciej Krystkowiak – gitara / banjo
Piotr Krystkowiak – gitara / tara
Sławomir Szczeblewski – perkusja
Jarosław Janisz – kontrabas

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI



13 MAJA/ PIĄTEK/ GODZ. 18:00

Z pochodzenia starogardzianin, torunianin – z wyboru. 
Ukończył polonistykę na UMK, obecnie doktoryzuje się 
w murach tej uczelni. Od wielu lat wykonuje poezję 
śpiewaną, którą uważa za najlepszą formę przekazu 
sztuki lirycznej. W utworach słowno-muzycznych muzykę 
traktuje bowiem jako pełnoprawny środek semantyczny, 
który doskonale może uzupełniać tekst literacki, tworząc 
w ten sposób odrębne dzieło artystyczne. Laureat kilku 
ogólnopolskich festiwali związanych z nurtem piosenki 
poetyckiej i poezji śpiewanej.  Ubiegłoroczny laureat i
zdobywca III miejsca w 12 edycji Ogólnopolskiego
Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA,
który odbywa się w Miejskim Domu Kultury w Barcinie.

 SZYMON BRUCKI-UŚMIECHY 
 RÓŻNYCH GIOCOND
Recital Po Formie

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI



OLGA BOŃCZYK-PIOSENKA DOBRA
NA WSZYSTKO
Reci ta l

20 MAJA/ PIĄTEK/ GODZ. 18:00
Artystka tak pisze o swoim recitalu: „Na program składają się 
piosenki polskie z lat mojego dzieciństwa. Ktoś może powiedzieć 
-a kto dzisiaj słucha takich staroci? Odpowiedź jest prosta. Próżno 
dziś szukać w najnowszej literaturze estradowej tak pięknych 
kompozycji jak te, które powstawały w latach 50-60-70.tych.
Nie wiem czy to tylko sentyment do dawnych lat, ale nie umiem 
oprzeć się wrażeniu, że przeboje z minionego stulecia zwyczajnie 
się nie starzeją a gdy ich słucham, utwierdzają mnie w przekonaniu, 
że siłą ich sukcesu są nadzwyczaj pięknie skomponowane i 
opatrzone w doskonały tekst piosenki. Postanowiłam więc 
przywołać je do życia, i pokazać je w nowym spojrzeniu i nowych
aranżacjach.Wierzę, że powrót do tych pięknych piosenek będzie 
nie tylko hołdem dla dawnych wspaniałych twórców ale stanie się 
dla Państwa czystą przyjemnością i powrotem do minionych lat”.
W koncercie usłyszeć będzie można piosenki z repertuaru Ireny 
Jarockiej, Ireny Santor, Wojciecha Młynarskiego, Reny Rolskiej, Marii 
Koterbskiej, czy Skaldów oraz piosenkę zatytułowaną „Moja mama”,
do której tekst i muzykę napisała Olga Bończyk

CENA BILETU 30 zł
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Andrzej Seweryn  wybitny aktor i reżyser i najpiękniejsze 
fragmenty bohaterów arcydzieł Szekspira – Hamleta, Makbeta, 
Otella i wielu innych. To nie tylko popis wielkiego aktora i kunszt 
Szekspira, ale także zaproszenie skierowane do Publiczności, 
aby stała się współtwórcą tego wieczoru. Zaproszenie dla 
koneserów Szekspira i dla tych, którzy znają go mniej  do 
interpretacji i reinterpretacji tych znanych tekstów, które 
jednak cały czas stanowią wyzwanie dla wrażliwości i 
inteligencji; są niezwykle aktualne, szczególnie, że podane są 
w zupełnie nowym przekładzie Piotra Kamińskiego. Spotkanie 
z Andrzejem Sewerynem będzie także okazją do uzyskania 
odpowiedzi na pytanie, co w Szekspirze najbardziej fascynuje 
jego jako aktora i nie-aktora...Wydarzenie zarówno dla znawców 
twórczości Szekspira, jak i tych, którzy dopiero 
zaczynają swoją przygodę z jego dziełami. 

ANDRZEJ SEWERYN
Monodram „Wokół Szekspira”

CENA BILETU 50 zł

26 MAJA/ CZWARTEK/ GODZ. 19:00



FOREMKA
23  Fe s t iwal  P iosenk i  P rzedszko lne j

5 CZERWCA/ NIEDZIELA/ GODZ. 14:00
Zapraszamy na kolejną, już 23 edycję Festiwalu Piosenki
Przedszkolnej FOREMKA, który od wielu lat odbywa się w
Barcinie. FOREMKA to sztandarowa pozycja wsród 
cyklicznych imprez organizowanych przez Miejski Dom 
Kultury. Zawsze w okolicy Dnia dziecka, na przegląd
zjeżdżają się przedszkolaki z całego powiatu aby wziąć
udział w tym konkursie. Tak jak w ubiegłym roku zaprosimy
Państwa do Parku Wolności w Barcinie, ponieważ właśnie 
na zielonym terenie parku tak jak w latach ubiegłych bedą 
miały miejsce tegoroczne konkursowe zmagania 
przedszkolaków. Wystąpią dzieci z całego powiatu żnińskiego, 
zarówno soliści jak i zespoły oraz grupy w kategorii rodzinnej.
Wszyscy w znakomitych nastrojach i świetnie przygotowani, 
zaprezentują swoje umiejętności wokalne.



Recital „Tekście wróć” jest nostalgiczną tęsknotą za czasami 
wielkich tekściarzy i przypomnieniem ich twórczości. Składa się 
on z piosenek z różnych okresów, w różnych stylach muzycznych 
i w większości w zmienionych aranżacjach.
Basia Piotrowska – wrocławianka, wokalistka, autorka tekstów i 
muzyki, pedagog wokalny w Narodowym Forum Muzyki we 
Wrocławiu. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach studiów I i II stopnia na 
specjalności wokalistyka jazzowa w klasie Beaty Przybytek. 
Ostatnio ukazała się płyta dla dzieci ,,Uśmiechnięte piosenki”
z jej udziałem. Ma na swoim koncie liczne osiągnięcia: Grand Prix 
22. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej Rybnik 2018, 
II miejsce w 43. Międzynarodowych Spotkaniach Wokalistów 
Jazzowych w Zamościu, Grand Prix XXIII Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu, Główna nagroda 36. 
Nocnych Spotkań Literacko-Muzycznych we Wrocławiu.
I wiele innych.

 BARBARA PIOTROWSKA
 TEKŚCIE WRÓĆ
Recital Po Formie

10 CZERWCA/ PIĄTEK/ GODZ. 18:00

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI



Droga do dzisiejszej wielkości Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
rozpoczęła się 1 lipca 1953 roku. Ponad stuosobowy skład artystyczny 
obejmuje chór, balet i orkiestrę. Współpraca z autorytetami w 
dziedzinie kulturoznawstwa to potencjał, gwarantujący realizację 
widowisk na najwyższym poziomie. Przyniósł on Zespołowi uznanie 
na całym świecie, liczne nagrody i dyplomy honorowe. „Śląsk” 
odwiedził 44 kraje na pięciu kontynentach, dał ponad 8 tysięcy 
koncertów dla ponad 26 milionów widzów. Obecnie w repertuarze 
Zespołu znajduje się kilkanaście różnorodnych form artystycznych  
od wielkich widowisk, pokazujących barwną i dynamiczną 
panoramę folkloru wszystkich regionów kraju, poprzez wielce 
efektowne koncerty edukacyjne, aż po prezentacje muzyki 
klasycznej i sakralnej.  Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” jest zespołem 
artystycznym o ogromnych możliwościach wykonawczych, 
występującym nie tylko na wielkich światowych scenach, lecz także 
w miejscowościach na co dzień pozbawionych dostępu do 
wartościowych propozycji kulturalnych. 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ŚLĄSK
A to Polska właśnie

INFORMACJE 
O BILETACH
WKRÓTCE

17 CZERWCA/ PIĄTEK/ GODZ. 16:00 I 19:00

KONCERT ODBĘDZIE SIĘ
NA HALI WIDOWISKOWO

SPORTOWEJ



Zespół stworzyli i tworzą laureaci najważniejszych festiwali piosenki 
artystycznej. Występuje od maja 1999 roku. Sposobem organizacji 
pracy przypomina krakowską Piwnicę pod Baranami, gdzie jest 
wielu autorów, kompozytorów i wykonawców. Lubelska Federacja 
Bardów ( zwana także w skrócie Federacją ) - oryginalna formacja 
estradowa proponująca własne zrozumienie rozrywki .  Czerpie 
wzorce z folkloru Kresów, muzyki klasycznej; nawiązuje do 
ambitnych nurtów rocka i popu. Charakteryzuje się niespotykaną 
potęgą głosów, a także wyjątkową dbałością o stronę muzyczną 
i tekstową. Warte podkreślenia jest, że zarówno muzyka jak i tekst są 
przeważnie dziełem członków zespołu. Najważniejsze występy 
w charakterze gwiazdy, zanotowała podczas Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej we Wrocławiu, Studenckiego Festiwalu Piosenki
w Krakowie , Festiwalu Piosenki Prawdziwej ( Sopot - Opera Leśna ), 
Olsztyńskich Spotkań Zamkowych „ Śpiewajmy poezję „ .
Z sukcesem koncertowała w Wiedniu Nowym Jorku, Lwowie 
i wielokrotnie w Londynie . 

LUBELSKA FEDERACJA BARDÓW
Nasze najlepsze

24 CZERWCA/ PIĄTEK/ GODZ. 20:00

CENA BILETU 40 zł



KWIECIEŃ MAJ

HARMONOGRAM SEANSÓW KINOWYCHKINO BARĆ
MIEJSKI DOM KULTURY W BARCINIE

MdK

CZERWIEC

1-2-3
PIĄTEK/SOBOTA/NIEDZIELA

29-30
PIĄTEK/SOBOTA

1
NIEDZIELA

6-7-8
PIĄTEK/SOBOTA/NIEDZIELA

14-15
SOBOTA/NIEDZIELA

21-22
SOBOTA/NIEDZIELA

3-4-5
PIĄTEK/SOBOTA/NIEDZIELA

18-19
SOBOTA/NIEDZIELA

25-26
SOBOTA/NIEDZIELA



KINO BARĆ
MIEJSKI DOM KULTURY W BARCINIE

MdKHARMONOGRAM SEANSÓW KINOWYCH 
W CYKLACH TEMATYCZNYCH

KWIECIEŃ
20

MAJ
18

CZERWIEC
15

KWIECIEŃ
28

MAJ
25

CZERWIEC
30







23-24 
lipca



MdK Miejski
Dom Kultury
w Barcinie

ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
tel. 52 353 93 90

www. mdkbarcin.com.pl

Miejski Dom Kultury w Barcinie zastrzega sobie
możliwość zmian w repertuarze w zależności

od aktualnego stanu epidemicznego.


