
Dariusz Machnicki, absolwent Wy
działu Prawa Uniwersytetu Marii Curie
Skłodowskiej, muzyk, nauczyciel i instruk
tor muzyki, kierownik chórów i orkiestr na
terenie Lublina oraz województw lubel
skiego i siedleckiego.

Urodził się w 1932 r. Działalność arty
styczną rozpoczął 14 kwietnia 1953 r. jako kontrabasista w Orkiestrze
Symfonicznej Państwowej Filharmonii Lubelskiej w Lublinie, gdzie pra
cował do 31 sierpnia 1969 r. W latach 19691971 był muzykiem w orkie
strze Teatru Muzycznego w Lublinie. Od 1971 do 1992 r. pracował jako
nauczyciel muzyki w lubelskich szkołach średnich: w Zespole Szkół Me
chanicznych, Zespole Szkół PedagogicznoTechnicznych, Zespole Szkół
MechanicznoEnergetycznych i Zespole Szkół Kolejowych. Oprócz pra
cy etatowej przez całe życie był instruktorem muzyki w szkołach i za
kładach pracy na terenie Lublina, Lubelszczyzny i województwa siedlec
kiego. Prowadził takie zespoły jak: Zespół Estradowy Jednostki KBW
Ziemi Lubelskiej, Zespół Instrumentalny Polskiego Związku Niewido
mych, Orkiestrę Dętą i Zespół Akordeonistów Technikum Kolejowego
w Lublinie, zespoły muzycznowokalne w średnich szkołach Lubli
na, m.in. odzieżowych i gastronomicznych, a także w Zespole Szkół Rol
niczoŁąkarskich w Radoryżu Smolanym i Zespole Szkół Ekonomicz
nych w Nałęczowie oraz Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po trzy
nastu latach Chór ten przekształcił się w Zespół Wokalny „Senioritki”
i od września 2006 r. występuje pod patronatem Domu Kultury LSM.

Dariusz Machnicki wielokrotnie za swoją działalność był nagradza
ny: w 1953 r. z Zespołem Instrumentalnym Polskiego Związku Niewi
domych w Lublinie zdobył I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Ze
społów Muzycznych, sześciokrotnie Zespół Estradowy KBW zdobywał
I miejsca na ogólnopolskim konkursie artystycznych zespołów wojsko
wych, w 1985 r. pod jego kierownictwem Orkiestra Dęta Technikum Ko
lejowego w Lublinie uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie Mło
dzieżowych Orkiestr Dętych „Inowrocław 1985”. Dwukrotne Dariusz
Machnicki otrzymał za swoją działalność puchar Kuratora Oświaty i Wy
chowania, także złotą odznakę honorową Towarzystwa Przyjaźni Pol
skoRadzieckiej i złotą odznakę honorową Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr.
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Koncert odbędzie się
w czwartek 10 listopada 2016 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
WWssttęępp wwoollnnyy

w wykonaniu

W programie usłyszymy:

Rota, Pieśń powstańców, Legiony, Wiązanka legionowa,
Rozszumiały się, Deszcz jesienny, Dziś do Ciebie,

Oka, Serce w plecaku, Gdzie są chłopcy, Czerwone maki,
Marsz I Korpusu, Na strażnicy, Marsz Polonia

Zespół wokalny „Senioritki" powstał z inicjatywy mgr Dariusza
Machnickiego w roku 1993, jako chór Lubelskiego Uniwersytetu III
Wieku. W roku 2006 przeszedł w całości do Domu Kultury LSM pod
nazwą „Senioritki" i do chwili obecnej pracuje pod kierownictwem swe
go załozyciela.

Brał udział w wielu przeglądach i konkursach, między innymi
w Bydgoszczy, Dęblinie, Puławach, Kraśniku i Kozienicach, zdobywając
wiele nagród wyróżnień i podziękowań. W roku 2012 otrzymał
podziękowanie od Prezydenta Lublina za przygotowanie wzruszających
występów artystycznych w ramach obchodów Europejskiego Roku
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w Lublinie.

25 października 2013 roku zespół obchodził uroczyście jubileusz
20lecia, a dyrygent mgr Dariusz Machnicki 60lecie pracy artystycznej.

„Senioritki" śpiewają kolędy w domach pomocy społecznej w okresie
świątecznym, a wiosną i jesienią repertuar rozrywkowy i patriotyczny.
Otrzymują wiele podziękowań od dyrekcji DPSów, jak i pensjonariuszy.
W okresie świątecznym z kolędami występują również w kościołach.
„Senioritki" występują wszędzie tam gdzie są zapraszane i mile widziane.
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