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książki
foldery
ulotki
wizytówki
kalendarze

POLIGRAFIA

długopisy
smycze
koszulki
torby

GADŻETY REKLAMOWE

banery, szyldy, tablice
reklamy na samochodach
litery przestrzenne
kasetony świetlne
systemy wystawiennicze

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce
tel. (25) 633 33 10, tel/fax (25) 644 62 67
e-mail: iwonex@iwonex.com.pl
www.iwonex.com.pl
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ALEKSANDER JONEK
b. prezes Polimex Mostostal   
w Siedlcach

Oj, świat byłby okropny bez ko-
biet. My, mężczyźni, żyjemy dla 
kobiet. Wszystko, co w życiu ro-
bimy, o co się staramy,  kręci się 
wokół najbliższych osób, a do 
nich należą kobiety. Przeżyłem 
40 lat ze swoją małżonką, którą 
sobie wybrałem, i to jest moje 
największe szczęście. To, co 
pozwala mężczyznom znosić 
trudności czy przeciwności 
losu to kobieca wyrozumiałość, 
cierpliwość, czułość, mądrość.  
I, co bardzo istotne, w obecno-
ści pięknych kobiet meżczyzna 
czuje się bardziej dowarto-
ściowany. Dlatego Pan Bóg 
stworzył kobietę. 

SŁAWOMIR KORDACZUK
z-ca dyrektora Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach

Odpowiedź z pozoru wydaje 
się łatwa. Więcej przeczu-
wamy, niż potrafimy sobie 
wyobrazić. Żartując można 
stwierdzić, że świat byłby 
uboższy o połowę. Ale czy 
tylko? Kobiety przekazują 
także nasze geny i na równi 
uczestniczymy w kontynuacji 
cudu, jakim jest życie. Poza 
tym bez kobiet nie mielibyśmy 
motywacji do wielu działań  
i podejmowania wysiłku,  
żeby się podobać, dbać  
o siebie, zdobywać uznanie  
i akceptację. Na pewno świat 
byłby mniej godny uwagi.  
I jeszcze to coś..!

JANUSZ WOJCIECH  
KOWALSKI
zastępca redaktora naczelnego 
Strażaka Mazowieckiego

Bez Kobiet świata by nie było. 
Byłyby drzewa, grzyby, glony  
i zwierzęta. Wbrew temu,  
co obecnie wmawiają nam 
różnej maści przebarwieńcy, 
świat może istnieć wyłącznie 
dzięki związkom kobiet  
z mężczyznami. Dzieci - jak 
chcieliby ci, którzy uważają, 
że płeć powinno się wybie-
rać - nie przychodzą na świat 
przez adopcję, ale wyłącznie 
poprzez poród. I ja – jestem 
zwolennikiem wszystkich tych 
czynności, które prowadzą 
do poczęcia. Jest to możliwe 
wyłącznie dzięki Paniom!!!

O ILE UBOŻSZY BYŁBY ŚWIAT,  
GDYBY NIE KOBIETY?

Kiedy, miesiąc temu, pisałem wstęp do lutowego wydania 
SCENY 24, wówczas zima mocno nam dokuczała. Zupełnie 
inaczej jest teraz. Zapach budzącego się życia po zimie 
i promienie słoneczne optymistycznie rozpoczynają marzec. 
I oby się nam sprawdziło „w marcu jak w garncu”, bo prze-
cież wiosna tuż, tuż… Początek marca to również wojna 
„postu z karnawałem”. Ostatki... Popielec... Wielki Post... 
Marzec w kulturze - podobnie. Radość będzie łączyła 
się ze smutkiem i melancholią. Śmiech z płaczem...  
bo przecież taka jest symbolika i rola teatru. Cała gama 
kolorów emocji zagości na naszej scenie, za sprawą 
wielu wydarzeń, które dla Państwa przygotowaliśmy. 
Zachęcam Państwa do odwiedzania naszej strony inter-
netowej: www.ckis.siedlce.pl oraz odwiedzania naszego 
fanpage'u na portalu Facebook. Szczegółowy program 
wszystkich wydarzeń znajdziecie Państwo na kolejnych 
stronach biuletynu SCENA 24. Zapraszam również do 
naszego Punktu Informacji Kulturalnej przy ul. Bpa  
I. Świrskiego 31, gdzie można rezerwować i kupić bilet. 
Uczynić to też można telefonicznie: 25 794 31 89.
Pozdrawiam i do zobaczenia w siedleckim teatrze. 

MARIUSZ 
ORZEŁOWSKI
Dyrektor
Centrum Kultury i Sztuki 
im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA…

SONDA

 4-7   Repertuar CKiS na marzec 
 8   Co za miesiąc?
 9   Zaproszenie do tańca - CODARTS
 10-11   Czuję się i żołnierzem, i muzykiem  
   rozmowa z Dariuszem Kaczmarskim
 13   Etnoretro
 14   Nocne łowy Cypriana Kucharuka
 16-17   Kobiety Teatru
 18   Studencki indeks kulturalny
 19   Kartka z kalendarza
 21 Kultura po sąsiedzku
 22-23   Gwiazda miesiąca  
   - Grażyna Brodzińska
 24-25   Relacje
 26   Przedszkolak  
   Aktorem
 28-29   Bazar kulturalny
 

Znajdziesz nas:

Marzec 2014
Nr 3(03)

CKiS im. A. Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 
Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Klub Rafa, ul. Rynkowa 24
Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2
UPH, Biblioteka akademicka. ul. ks. Popiełuszki 9
Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1
Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Sklepy Baldwin/Pszczółka, ul. Browarna 2
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Langego 6

Międzynarodowy

Dzień Teatru

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

przypadającego w dniu 27 marca

wszystkim artystom, aktorom,  

widzom oraz sympatykom teatru, 

życzymy niezapomnianych 

wrażeń teatralnych. 

Niech czar i magia sceny teatralnej  

nigdy nie zgasną. 

 Dyrekcja i Pracownicy

 Centrum Kultury i Sztuki  

im. A. Meżeryckiego 

 Scena Teatralna Miasta Siedlce
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M I A S TA  S I E D L C E

1 MARCA (sobota)
SPEKTAKL

COMFY ZONE
PRAPREMIERA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

reżyseria i choreografia: Jakub Mędrzycki
kierownictwo artystyczne: Iwona Maria Orzełowska
obsada: Teatr Tańca Caro Dance Sylwia Bloch, 
Aleksandra Borkowska, Karolina Mikołajczuk, 
Izabela Dąbrowska, Jakub Piotrowicz,  
Sebastian Piotrowicz, Bartosz Barabasz

2 MARCA (niedziela)
SPEKTAKL

CALINECZKA
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance, Szkoła 
Tańca do Caro Dance 
w roli głównej: Zosia Denisiuk

Taneczna opowieść dla dzieci na podstawie najpiękniej-
szej, najbardziej znanej baśni H. Ch. Andersena. Historia 
malutkiej dziewczynki, mniejszej od ludzkiego kciuka, 
która z powodu swoich rozmiarów, jest w ciągłym 
niebezpieczeństwie. Dziewczynka - pełna wrażliwości 
i dobroci dla innych - odważnie podróżuje po świecie. 
Każdy, kogo spotyka na swojej drodze, próbuje ją 
zmienić na swoje podobieństwo. Calineczka w porę 
jednak zrozumie, kim jest, o czym marzy, gdzie w jej 
życiu znajduje się szczęście. Około 60 tancerzy w bajecz-
nych strojach na scenie, znakomita muzyka, ciekawa 
choreografia, bogactwo ruchu i feeria barw gwarantują 
doskonałą zabawę nie tylko dla najmłodszych widzów. 

2 MARCA (niedziela)
TEATR OBRZĘDOWY

KUSAKI 
XXI PREZENTACJE LUDOWYCH 
ZWYCZAJÓW ZAPUSTNYCH
godz. 17:00
miejsce: Centrum Handlowe ATLAS

W programie między innymi: gawędy ludowe, 
występy przebierańców, degustacja potraw 
regionalnych, konkursy taneczne dla widzów oraz 
występy kapeli ludowej.

2 MARCA (niedziela)
SPEKTAKL

COMFY ZONE
PREMIERA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

reżyseria i choreografia: Jakub Mędrzycki
obsada: Teatr Tańca Caro Dance
Sylwia Bloch, Aleksandra Borkowska, Karolina 
Mikołajczuk, Izabela Dąbrowska, Jakub 
Piotrowicz, Sebastian Piotrowicz, Bartosz 
Barabasz
kierownictwo artystyczne:  
Iwona Maria Orzełowska 

4 MARCA (wtorek)
SPEKTAKL

COMFY ZONE
STUDENCKI WTOREK TEATRALNY
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

reżyseria i choreografia: Jakub Mędrzycki
obsada: Teatr Tańca Caro Dance
Sylwia Bloch, Aleksandra Borkowska,  
Karolina Mikołajczuk, Izabela Dąbrowska, 
Jakub Piotrowicz, Sebastian Piotrowicz,  
Bartosz Barabasz.
kierownictwo artystyczne:  
Iwona Maria Orzełowska

2 MARCA (niedziela)

SPEKTAKL

COMFY ZONE
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria i choreografia: Jakub Mędrzycki
obsada: Teatr Tańca Caro Dance
Sylwia Bloch, Aleksandra Borkowska, 
Karolina Mikołajczuk, Izabela Dąbrowska, 
Jakub Piotrowicz, Sebastian Piotrowicz, 
Bartosz Barabasz
kierownictwo artystyczne:  
Iwona Maria Orzełowska 

Comfy Zone to spektakl taneczny mówiący 
o strefie komfortu człowieka. Ukazuje granicę, 
poza którą nieznana jest przyszłość, granicę, 
poza którą trudno jest się wydostać. To linia 
pomiędzy tym, co już osiągnęliśmy, a tym, 
o czym wciąż marzymy. Ta mydlana bańka 
zatraca nas w lenistwie i w nieefektywności. 
Każdy z nas boi się przekroczyć granicę 
komfortu, ponieważ nigdy nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć, co odnajdziemy poza 
nią. Spektakl Comfy Zone nawiązuje również 
do naszego wpływu na komfort innych 
ludzi, poprzez naszą postawę i stosunek 
do drugiego człowieka. Zastanawiamy 
się, w jakim stopniu na co dzień jesteśmy 
sobą, a na ile staramy się sprostać czyimś 
oczekiwaniom. Fizyczna zawartość spektaklu 
to 7. tancerzy, którzy poruszają się w stylistyce 
tańca współczesnego eksperymentując 
z innymi formami ruchu.
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6 MARCA (czwartek) 

SPEKTAKLE TEATRALNE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
godz. 8:40, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu 
aktorów Teatru Współczesnego z Krakowa. Uczniowie 
siedleckich szkół będą mieli okazję zobaczyć spektakle: 
„Balladyna” oraz „Przygody Pirata Karmazyna”.

6 MARCA (czwartek) 
WIECZÓR POEZJI

ZA PIÓRA TAJEMNICĄ 

godz. 17:00
miejsce: Foyer Scena Teatralna Miasta Siedlce

Opieka merytoryczna: Krzysztof Tomaszewski, 
Barbara Maksymiuk (SGL „Witraż”) 
Prezentacja twórczości literackiej gimnazjów  
z udziałem uczniów publicznego Gimnazjum nr 5  
im. Ignacego Jana Paderwskiego.

7 MARCA (piątek) 
RECITAL

BABY, ACH TE BABY
DZIEŃ KOBIET W TEATRZE

oferta dla szkół

godz. 09:00 i 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Wykonawcy: Orkiestra Wojskowa w Siedlcach
Soliści: Teatru Es i Chóru Miasta Siedlce
Dyrygent: por. Dariusz Kaczmarski 

7 MARCA (piątek) 
KONCERT

„ZE SCENY I EKRANU”  
i „PRZYGODA Z PIOSENKĄ” 

godz. 9:00, 10:15
miejsce: Szkoła Muzyczna w Siedlcach 
godz. 12:15
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce  
 
Koncert z cyklu „Muzyka Smyka” z udziałem muzyków 
Filharmonii Narodowej.

7 MARCA (piątek)
SPEKTAKL

DZIKIE ŻĄDZE 

godz. 17:00 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Obsada: Anna Korcz, Stefan Friedmann,  
Elżbieta Zającówna, Karol Strasburger  
i Mariusz Pogonowski

Państwo Griffin to zamożne małżeństwo w zaawan-
sowanym średnim wieku, mieszkające w bogatej 
dzielnicy Londynu. On jest prezesem dużej firmy 
pracującej na zlecenie państwa, ona przystojna, 
nieco znudzona, ale raczej dama. Dorobili się synka 
na Oxfordzie i wiejskiego domku pod Londynem. 
Są ustabilizowani i coraz bardziej znudzeni. Wszyst-
ko im się układa poza jedną rzeczą…

8 i 9 MARCA 
KONCERT

BABY, ACH TE BABY 

DZIEŃ KOBIET W TEATRZE
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Wykonawcy: Orkiestra Wojskowa w Siedlcach
Soliści: Izabella Jaszczułt – Kraszewska, Justyna 
Kowynia – Rymanowska, Ewa Siembida, Natalia 
Koperkiewicz, Patryk Rymanowski, Marcin 
Sójka, Robert Protasewicz 
Kierownictwo muzyczne: por. Dariusz Kaczmarski 

KONCERT czym by bez nich był ten świat... 

marca
godz.1900DZI

EŃ

w Teatrze

ACH TE BABY!

Rezerwacje i Bilety do nabycia w Punkcie Informacji Kulturalnej, ul. Bpa I. Świrskiego 31, tel.25 794 31 89
65 zł – panowie (w przedsprzedaży do 21 lutego 2014r. – 50 zł)
55 zł – panie (w przedsprzedaży do 21 lutego 2014r. – 40 zł)
40 zł – studenci, uczniowie – za okazaniem legitymacji (w przedsprzedaży do 21 lutego 2014r. – 30 zł)
W cenie biletu: okolicznościowy coctail na słodko, 
 lampka szampana, kwiatek i upominek dla Pań

ORKIESTRA WOJSKOWA W SIEDLCACH
oraz soliści: Izabella Jaszczułt – Kraszewska, Justyna Kowynia – Rymanowska, Ewa Siembida, 
Natalia Koperkiewicz, Patryk Rymanowski, Marcin Sójka, Robert Protasewicz
KIEROWNICTWO MUZYCZNE: por. Dariusz Kaczmarski
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PARTNER TEATRU

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

8 i 9 MARCA  

KONCERT

DZIEŃ KOBIET W TEATRZE 

BABY, 
ACH TE BABY
godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wykonawcy: Orkiestra Wojskowa  
w Siedlcach
Soliści:  
Izabella Jaszczułt – Kraszewska,  
Justyna Kowynia – Rymanowska,  
Ewa Siembida, Natalia Koperkiewicz,  
Patryk Rymanowski, Marcin Sójka,  
Robert Protasewicz 
Kierownictwo muzyczne:  
por. Dariusz Kaczmarski  
Prowadzenie koncertu:  
Mariusz Orzełowski  
 
Specjalnie dla Pań Artyści przygotowali 
wyjątkowy repertuar, na który składają 
się największe przeboje polskiej 
i zagranicznej muzyki rozrywkowej, 
w nowych, ciekawych aranżacjach. 
W koncercie znajdą się m.in. utwory takie 
jak: Przetańczyć całą noc - z musicalu  
My Fair Lady, I have nothing z rep. 
Whitney Houston czy też niezapomniany 
przebój Tiny Turner Simply the 
best. Ponadto w programie wiele 
muzycznych niespodzianek, które 
z pewnością poruszą serca Pań, a także 
zapewnią doskonałą zabawę wszystkim 
uczestnikom koncertu.
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9 MARCA (niedziela)
SPEKTAKL

O PIRACIE BUCIORZE,  
KTÓRY ZGUBIŁ SKARB,  
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE NA BIS
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
  

10 MARCA (poniedziałek) 
KONCERT

W MUZYCZNEJ KRAINIE 
DOROTY GELLNER
godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Przegląd Twórczości Doroty Gellner współorganizo-
wany przez Miejskie Przedszkole nr 13 w Siedlcach.

11 i 12 MARCA
SPEKTAKL

CALINECZKA

godz. 9:00 i 11:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance, Szkoła 
Tańca do Caro Dance 
w roli głównej: Zosia Denisiuk

13 MARCA (czwartek) 
SPEKTAKL

IWONA, KSIĘŻNICZKA 
BURGUNDA 
 
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Maciej Czapski 
Scenografia: Tomasz Janeczko, Maciej Czapski 
Wizualizacje: Maciej Gruda 
Obsada: Waldemar Obłoza, Dorota Zielińska, 
Bartłomiej Magdziarz, Miriam Aleksandrowicz, 
Krzysztof Żabka, Joanna Jabłczyńska, Anna 
Karbowiak, Maja Gaciong, Anna Harke, 
Dominika Dadasiewicz, Dominika Wróbel, 
Wioletta Wójcicka, Kamil Jóźwik, Grzegorz
Kosiński, Waldemar Koperkiewicz
Produkcja: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena 
Teatralna Miasta Siedlce

14 MARCA (piątek) 
SEMINARIUM

EDUKACJA TEATRALNA  
I LITERACKA
godz. 10:00
miejsce: DPT Reymontówka w Chlewiskach 
Seminarium dla dyrektorów  i nauczycieli poświęcone 
edukacji teatralnej i literackiej w szkołach. W programie 
m.in. spotkanie z aktorką Magdaleną Wójcik. 

14 MARCA (piątek) 
KONCERT

SPOTKANIA Z FOLKLOREM
godz. 10:00, 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
kierownictwo artystyczne: Bożena Wojciuk

„Podlaski folklor taneczny” w wykonaniu Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. 
Siwkiewicz. Lekcja przybliża region Podlasie: nazwę, 
lokalizację, dawny ubiór, folklor muzyczny i taneczny. 

15 MARCA (sobota)
SPEKTAKL

RANDKA W CIEMNO
NA DWIE PARY
godz. 17:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
obsada: Krzysztof Ibisz/Jacek Kawalec, 
Michał Milowicz/Tomasz Stockinger, 
Izabela Trojanowska/Ewa Kuklińska, Alicja 
Kwiatkowska/Maria Dejmek

16 MARCA (niedziela) 
KONCERT

CHODOWIACY WIOSENNIE
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Kierownictwo artystyczne: Bożena Wojciuk

17 MARCA (poniedziałek) 
KONKURS

ŚCIEŻKI SŁÓW 
XI SPONTANICZNY TURNIEJ  
SZTUKI RECYTATORSKIEJ
godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Turniej jest imprezą otwartą, adresowaną do 
uczniów szkół średnich, studentów i dorosłych. 

18 MARCA (wtorek)
SPEKTAKL

DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI
godz. 9:00 i 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
kierownictwo artystyczne: Iwona Maria Orzełowska 
scenariusz i reżyseria: Katarzyna Bondarczuk
choreografia: Katarzyna Bondarczuk,  
Iwona Maria Orzełowska, Przemysław Gizak, 
Małgorzata Czarnocka 
obsada: adepci Szkoły Tańca do Caro Dance i ich rodzice 
w roli głównej: Zuzia Jarosławska

9 MARCA (niedziela)

SPEKTAKL

O PIRACIE BUCIORZE, 
KTÓRY ZGUBIŁ SKARB,  
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
tekst: Stefan Szulc 
reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz 
wykonanie: Urszula Gotowicka, 
Maciej Czapski, Robert Protasewicz
kierownik produkcji: Anna Harke
kostiumy, scenografia: Natalia Koperkiewicz
budowa scenografii: Zbigniew Kamiński

Wesoły spektakl, ze specjalnie napisaną 
muzyką i piosenkami, którego tematem 
jest odwaga i przyjaźń. Niezbyt odważny 
tytułowy pirat Bucior i jego gadatliwa i bar-
dzo kolorowa Papuga żeglują po morzu, aż 
na pewnej wyspie spotykają innego Pirata, 
groźnego Kapitana Haka, który szuka 
skarbu. Hak jest straszny, wzbudza lęk, ale 
poczciwy Pirat znajdzie na niego sposób 
dowcipny i pomysłowy. Bucior przejdzie 
liczne próby siły i charakteru, by na koniec 
zrozumieć, że najbardziej wartościowym 
skarbem jest przyjaciel. A Papuga? Gada, 
gada, gada… Zobaczcie sami, co się jeszcze 
wydarzy w morskiej opowieści. 
Świetna zabawa z bajecznie kolorowymi 
kostiumami, niespodziewanymi zwrotami 
akcji i zaskakującą puentą. 
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21-23 MARCA

WARSZTATY  
I AUDYCJE 
DO CODARTS 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce, 
Klub Rafa, Akademia Sztuk „Piękna 7”

Jedyne w Polsce warsztaty i audycje do CODARTS 
- jednego z najlepszych Uniwersytetów Artystycz-
nych w Europie, który mieści się w Rotterdamie 
(Holandia). Od lat castingi do tej szkoły cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem artystów z ca-
łego świata. Siedlce znalazły się w gronie takich 
miast, jak Barcelona (Hiszpania), Livorno (Włochy) 
i Rotterdam (Holandia), w których Uniwersytet 
Artystyczny CODARTS postanowił w tym roku 
przeprowadzić swoje audycje w dziedzinie tańca.

23 MARCA (niedziela)
SPEKTAKL

TALENT ON THE MOVE
godz. 19:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

"Talent On The Move" to program przygotowany 
przez prestiżową Akademię Tańca Współczesnego 
Codarts. Z prezentacjami zgromadzonymi w ciągu 
ostatnich dwóch lat studenci trzeciego roku 
występowali bądź będą występować w Holandii, 
Włoszech, Macedonii, Szwajcarii i w Polsce  
- w Siedlcach.  

24 MARCA (poniedziałek)

MŁODY TALENT 
godz. 8:00 – 14:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Przegląd Twórczości Artystycznej „Młody Talent” 
organizowany przez Miejskie Przedszkole  
nr 20 w Siedlcach.

25 MARCA (wtorek) 
SPEKTAKL

DZIEŃ DRUGI
godz. 10:00, 12:00 i 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria, scenografia, opracowanie muzyczne: 
Waldemar Koperkiewicz
Obsada: aktorzy Teatru Es - Anna Kasjaniuk, 
Robert Protasewicz, Maciej Czapski, Paweł 
Skolimowski, Paweł Kryszczuk
gościnnie Teatr Węgajty: Ania Broda - śpiew oraz 
Jacek Mielcarek – duduk
montaż muzyki: Robert Protasewicz  
Spektakl na motywach książki i audycji radiowych 
„Dzień Drugi Prawda Jedyna” Grzegorza Skwarka.

26 MARCA (środa) 
KONKURS

MIĘDZY WIERSZAMI
X KONKURS RECYTATORSKI DLA 
GIMNAZJALISTÓW – ELIMINACJE 
MIEJSKIE
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Opieka merytoryczna: Halina Tunkiewicz

Jedyny konkurs recytatorski adresowany do gimna-
zjalistów. Na konkurs uczestnicy przygotowują jeden 
wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. 

26 MARCA (środa) 
WYSTAWA

SIEDLCE...  
MOJE MIASTO NOCĄ
godz. 18:00
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce

Otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa 
Cypriana Kucharuka.

27-28 MARCA  
KONCERT

BAŁAŁAJKA
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI 
ROSYJSKIEJ 
od godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
organizacja: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli  
i Wykładowców Języka Rosyjskiego,  
IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 
w Siedlcach

31 MARCA (poniedziałek)

KONKURS

III DZIECIĘCA WIOSNA 
TEATRALNA
godz. 9:00-15:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Przegląd Teatrów Przedszkolnych współorga-
nizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 27 
z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach. Celem 
przedsięwzięcia jest kształtowanie i rozwijanie za-
interesowań dzieci kulturą teatralną, umożliwie-
nie dzieciom zaprezentowania swojego talen-
tu oraz popularyzacja teatru wśród najmłodszych. 

25 MARCA (wtorek)

SPEKTAKL

DZIEŃ DRUGI
godz. 10:00, 12:00 i 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
 

reżyseria, scenografia, opracowanie muzyczne: 
Waldemar Koperkiewicz
Obsada: aktorzy Teatru Es - Anna Kasjaniuk, 
Robert Protasewicz, Maciej Czapski, Paweł 
Skolimowski, Paweł Kryszczuk.
gościnnie Teatr Węgajty: Ania Broda - śpiew 
oraz Jacek Mielcarek – duduk
montaż muzyki: Robert Protasewicz
 
 
Spektakl na motywach książki i audycji 
radiowych „Dzień Drugi Prawda Jedyna” 
Grzegorza Skwarka.
 

Spektakl pasyjny ukazuje refleksje, prze-
myślenia współczesnego człowieka na 
temat wiary, zwątpienia, miejsca Jezusa 
14w naszym codziennym życiu. Dodat-
kowym walorem sztuki są pieśni wielko-
postne z XVI i XVII wieku w wykonaniu 
aktorów z Teatry Węgajty.
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ZAPOWIEDZI
CO ZA MIESIĄC       KWIECIEŃ 2014

25 KWIETNIA (piątek) 
 
godz. 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

 
FINAŁ 
KONKURSU 

MISS ZIEMI 
SIEDLECKIEJ 
2014 

26 KWIETNIA (sobota) 
 
godz. 17:30 i 20:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

CZY JEST 
NA SALI LEKARZ? 

Obsada (wymiennie): 
Jacek Fedorowicz / Tadeusz Ross, 
Dariusz Gnatowski / Andrzej Zaborski, 
 Piotr Pręgowski / Sylwester Maciejewski, 
Tomasz Stockinger, Viola Arlak,  
Alicja Kwiatkowska

27 KWIETNIA (niedziela) 
 

MIASTO SIEDLCE

UROCZYSTOŚCI 
ZWIĄZANE 
Z KANONIZACJĄ 
Błogosławionego  
Jana Pawła II

1 KWIETNIA (wtorek) 
 
godz. 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

W TANCBUDZIE TANGO 
STUDENCKI WTOREK TEATRALNY

Reżyseria, teksty polskie: 
Andrzej Głowacki 
Kierownictwo artystyczne: 
Waldemar Koperkiewicz
Wykonanie: 
Milena Madziar, Orkiestra Teatru Es

6 KWIETNIA (niedziela) 
 
godz. 16:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

DZIEWCZYNKA  
Z ZAPAŁKAMI 
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

kierownictwo artystyczne:  
Iwona Maria Orzełowska 
scenariusz i reżyseria:  
Katarzyna Bondarczuk
choreografia: Katarzyna Bondarczuk, 
Iwona Maria Orzełowska,  
Przemysław Gizak, Małgorzata Czarnocka 
kierownictwo produkcji: Kinga Kołak 
obsada: adepci Szkoły Tańca  
do Caro Dance i ich rodzice 
w roli głównej: Zuzia Jarosławska

12 KWIETNIA (sobota) 
 
godz. 16:30 i 19:30

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

JAK SIĘ KOCHAJĄ 

W NIŻSZYCH SFERACH 

obsada: Grażyna Wolszczak,  
Andżelika Piechowiak, Anna Oberc,  
Piotr Cyrwus, Rafał Królikowski 
i Piotr Polk
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CODARTS

CODARTS to Uniwersytet Artystyczny 
na skalę międzynarodową, gdzie kształci 
się około 1000 studentów z całego świata. 
Uczelnia oferuje wysoki poziom kształcenia 
w dziedzinie muzyki, tańca i sztuki cyrkowej.

Wydział tańca Uniwersytetu Arty-
stycznego CODARTS (do niedawna zwany 
Rotterdamską Akademią Tańca) został za-
łożony w 1931 roku przez Corrie Hartong 
i Gertrud Leistikow. Obecnie jest jednym 
z najbardziej znanych i wiodących instytu-
tów tańca współczesnego w Europie.

 Misją Uniwersytetu Artystycznego 
CODARTS jest szkolenie przyszłej światowej 
czołówki samoświadomych artystów tańca 
w programie studiów licencjackich, dając 
solidne podstawy wszechstronnych i nowocze-
snych umiejętności tanecznych i stworzenie 
jasnej wizji studenta. CODARTS aspiruje do 
kształcenia wysoko wykwalifikowanych arty-
stów tańca, z optymalnym przygotowaniem do 
kariery tancerzy, którzy bez trudu  
znajdują pracę na międzynarodowym 
rynku pracy.  Aplikacja na  poszcze-
gólne programy i kierunki 
nauczania na  
Uniwersytecie  
Artystycznym  

CODARTS  ma charakter audycji. CODARTS  
przeprowadza kilka przesłuchań każdego roku, 
zarówno w Holandii, jak i za granicą. Aby 
zostać przyjętym, trzeba być posiadaczem ho-
lenderskiego dyplomu szkoły średniej (HAVO, 
VWO poziomu 4 MBO) lub zagranicznego 
dyplomu na równoważnym poziomie. Na 
przesłuchaniach eksperci CODARTS oce-
niają umiejętności techniczne tancerzy, ich 
możliwości rozwoju zarówno pod względem 
technicznym, artystycznym i motywacyjnym. 
Więcej szczegółowych informacji na temat 
programów kształcenia na Uniwersytecie 
Artystycznym CODARTS znajduje na  
www. dance.codarts.nl

 

Współpraca Sceny Teatralnej Miasta 
Siedlce z Rotterdamskim Uniwersytetem 
została podjęta dzięki inicjatywie Pani 
Iwony Marii Orzełowskiej, która zapro-
siła na warsztaty studentów i profesorów 
CODARTS do Siedlec.

Jedyne audycje i warsztaty w Polsce 
odbędą się właśnie w Siedlcach  
od 21 do 23 marca.

CODARTS zaprasza też w dniu  
23 marca o godz. 19:30 na autorski spek-
takl Talent on the  Move. Szczegóły na  
www.ckis.siedlce.pl

 

CKiS im. A Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce  
& Uniwersytet Artystyczny CODARTS w Rotterdamie

W Y D A R Z E N I E  M I E S I Ą C A

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
Wygraj bilety na spektakl 

TALENT ON THE MOVE
Podaj imię i nazwisko co najmniej jednego tancerza z 

Siedlec studiującego na rotterdamskim uniwersytecie CODARTS

Odpowiedzi prosimy przesyłać do 14 marca na adres 
promocja@ckis.siedlce.pl. Spośród wszystkich, którzy 
nadeślą prawidłowe odpowiedzi, wylosujemy 2. zwycięz-
ców, którzy otrzymają podwójne bilety na spektakl Talent 
on the move. 

Rozstrzygnięcie konkursu 17 marca na fanpa-
ge'u CKiS na Facebook'u. Polub nas!

 Licencjonowane audycje  
 taneczne  w Europie
-  Rotterdam (Holandia)    
 31 marca, 1, 2 i 3 kwietnia 2014 r.
-  Barcelona (Hiszpania): 7, 8 i 9 marca 2014 r.  
 (rezerwacje)
- Siedlce (Polska):
 21, 22 i 23 marca 2014 r. (rezerwacje)   
 info: www.ckis.siedlce.pl, warsztaty@carodance.pl
-  Livorno (Włochy): 18, 19, 20 i 21 kwietnia 2014 r.
 Więcej informacji: www.codarts.nl/EN/dance   
 e-mail: dance@codarts.nl, tel. +31 (0)10-2171120

Audycje i warsztaty, tel. +48 509 619 021, +48 797 170 864  | Rezerwacje i bilety: Punkt Informacji Kulturalnej 25 794 31 89

S P E K T A K L
23 marca 2014 r., godz. 19.30

Scena Teatralna Miasta Siedlce
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z

* Jest Pan bardzo wykształconym muzycznie 
człowiekiem, zdobywcą wielu nagród  
i wyróżnień. Jak się zaczęła Pańska przygoda 
z muzyką i kto zaszczepił w Panu miłość  
do tej sztuki?

- Na pewno muzykę mam wpisaną  
w geny, bo ze strony mojej mamy wszyscy byli 
muzykami. Mama opowiadała mi, że kiedy 
miałem siedem lat, przyniosła mi z pracy cym-
bałki, które wówczas składały się z pojedyn-
czych sztabek. Ja bez trudu ułożyłem je  
w odpowiedniej kolejności i zagrałem na nich 
melodię, usłyszaną w telewizji. To był początek 
tej przygody, która trwa do dziś. 

* Ale ostatecznie został Pan mistrzem gry na 
klarnecie… 

- W dzieciństwie bardzo chciałem grać na 
pianinie. Moja mama chrzestna miała ten instru-
ment i za każdym razem, kiedy ją odwiedzałem, 
siadałem przy nim, udając wirtuoza. Rodzice, 
widząc moje zaangażowanie, obiecali mi kupić 
ten instrument. W tamtych czasach instrumenty 
muzyczne to był towar deficytowy, a w sklepie 
muzycznym najbliższym mojemu miejscu 
zamieszkania bywały instrumenty muzyczne, 
ale pianina pojawiały się w nim bardzo rzadko. 
Stanęło więc na tym, że rodzice kupią mi  organy 
elektroniczne.  Ale kiedy pojechali do sklepu po 
moje wymarzone organy, zamiast nich przywieźli 
mi klarnet. Pamiętam, że byłem wówczas  bardzo 
rozczarowany, nawet zacząłem płakać. Ale cóż, 
rodzice przekonali mnie, abym spróbował uczyć 
się na tym instrumencie, a jak do sklepu przywio-

zą organy, to mi je kupią. Przez rok, choć  
z oporem, chodziłem na prywatne lekcje gry na 
klarnecie, po czym mój nauczyciel stwierdził, że 
już niczego nowego mnie nie nauczy. Kolejne 
dwa lata zgłębiałem tajniki gry u innego nauczy-
ciela, po czym zdałem pomyślnie egzaminy do 
Państwowego  Liceum Mu-
zycznego w Rzeszowie. Tam 
moim mistrzem był Robert 
Misior, jeden z najwybitniej-
szych klarnecistów w Polsce, 
dzięki któremu pokochałem 
klarnet. Zaszczepił we mnie 
miłość do tego instrumentu 
i dlatego zdecydowałem 
się kontynuować naukę na 
Akademii Muzycznej we 
Wrocławiu w klasie klarne-
tu profesora Mieczysława 
Stachury. I wkrótce zacząłem 
zdobywać nagrody i wyróż-
nienia na wielu konkursach 
i przeglądach muzycznych 
w Polsce.      

* Dlaczego wojsko?
- Tak się złożyło, że po ukończeniu Liceum 

Muzycznego poszedłem do wojska i odbyłem 
zasadniczą służbę wojskową w Orkiestrze Garni-
zonowej w Rzeszowie. Rok później rozpocząłem 
zawodową służbę jako muzyk instrumentalista 
w Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych 
w Warszawie i jednocześnie studiowałem na 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 

Wrocławiu. To był najpiękniejszy czas w moim 
życiu – i zawodowy, i prywatny. Poznałem moją 
żonę, później na świat przyszła nasza córka. 
W 2008 roku skończyłem studia podyplomowe 
w zakresie Dyrygentury Orkiestr Dętych na Wy-
dziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki 

na Akademii Muzycznej  
w Gdańsku. Jednocześnie 
ukończyłem Studium 
Oficerskie w Wyższej 
Szkole Oficerskiej Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu 
i objąłem stanowisko 
Zastępcy Dowódcy  
– kapelmistrza Orkiestry 
Reprezentacyjnej Śląskiego 
Okręgu Wojskowego we 
Wrocławiu.
* Chciałoby się powie-
dzieć, gdzie Pan nie 
był… W jakich okolicz-
nościach trafił Pan do 
Siedlec? 

-W 2012 roku 
zapadła decyzja Dowód-

cy Wojsk Lądowych o objęciu przeze mnie 
samodzielnego stanowiska dowódcy orkiestry  
i miałem do wyboru – albo Żagań, albo Siedl-
ce. Wybrałem te drugie i nie żałuję. Tu dobrze 
mi się żyje i pracuje. 

* Od jakich działań rozpoczął Pan pracę  
w siedleckiej orkiestrze? Co Pan w niej zmienił?

- Mój pierwszy dzień pracy w Siedlcach, 
był też moją pierwszą wizytą w tym mieście. 
Pierwsze działania podjęte przeze mnie były 
ukierunkowane na właściwy dobór repertu-
aru. Przy tworzeniu repertuaru starałem się 
przede wszystkim brać pod uwagę potencjal-
nego odbiorcę, któremu dotychczas orkiestra 
wojskowa kojarzyła się zapewne z marszem,  
a nie z muzyką rozrywkową. Dlatego też po-
stanowiłem zmienić nieco wizerunek orkiestry  
i pójść w innym kierunku. Siedlce, tak jak 
każde miasto, ma swój styl, swoje muzycz-
ne korzenie i tradycje. Starałem się je tutaj 
odnaleźć i stwierdziłem, że w tym mieście 
działa wiele instytucji kulturalnych, natomiast 
brakuje muzyki rozrywkowej, Big Bandowej  
w nowoczesnych aranżacjach. 

* Czy czuje się Pan bardziej żołnierzem, czy 
muzykiem?

- I jednym, i drugim. W wojsku jestem 
przede wszystkim żołnierzem – obowiązują 

Przez muzykę do serca
por. Dariuszem Kaczmarskim, kapelmistrzem Orkiestry Wojskowej w Siedlcach

Siedlce, tak jak każde miasto, 
ma swój styl, swoje muzyczne 

korzenie i tradycje.  
Starałem się je tutaj 

odnaleźć i stwierdziłem, że 
w tym mieście działa wiele 

instytucji kulturalnych, 
natomiast brakuje 

muzyki rozrywkowej, Big 
Bandowej w nowoczesnych 

aranżacjach.
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mnie te same prawa i obowiązki, przypisane 
żołnierzowi zawodowemu. Te same szczeble 
kariery i awansu. Jednakże,  kiedy występuję 
z orkiestrą na scenie, czuję się zdecydowanie  
bardziej muzykiem i na tym koncentruję wów-
czas swoją uwagę.
* Co robi żołnierz muzyk w czasie wojny?

- To ciekawy wątek, a mało znany. Podczas 
działań wojennych muzycy wojskowi mogą 
być grabarzami i uczestniczyć w pochówkach 
żołnierzy. Jest cała procedura z tym związana, 
ale to temat na inną rozmowę.

* Ma Pan znakomity kontakt z publiczno-
ścią. Jak buduje się taką relację?

- Wszystko to wychodzi bardzo spontanicz-
nie, publiczność - odbiorcy naszej muzyki - to 
żywy organizm i trudno przewidzieć jego reakcję. 
Planując programy koncertów staram się  dostar-
czyć odbiorcy solidną dawkę wrażeń i emocji, 
a relacja, która tworzy się w czasie koncertu, jest 
wypadkową emocji słuchacza i dyrygenta. 

* A jaki ma Pan pomysł na koncert z okazji 
Dnia Kobiet „Baby, ach te baby!”?

- Zależy mi na tym, żeby zaskoczyć od-
biorcę. W repertuarze znajdą się nowe utwory 
w niezwykle oryginalnych aranżacjach. Będą 
się składały nań zarówno utwory klasyczne, 
jak i szlagiery muzyki rozrywkowej. A na 
koniec zabrzmią  tytułowe „Baby, ach te baby” 
w nietuzinkowym towarzystwie… Parafrazu-
jąc Beethovena, muzyka podczas tego koncer-
tu zapali płomień w sercu mężczyzny i napełni 
łzami oczy kobiety.

* Jakiej muzyki słucha Pan poza pracą?
- W ramach odskoczni od marszy wojsko-

wych i muzyki rozrywkowej lubię posłuchać 
poematów symfonicznych, muzyki musicalo-
wej i dobrej muzyki filmowej, ale cenię także 
starego, dobrego, polskiego rocka. 

* A poza muzyką, co jest Pana pasją?
- Jestem zagorzałym kibicem sportowym, 

fanem piłki nożnej i mojej ulubionej dru-
żyny Realu Madryt, której wszystkie mecze 
staram się oglądać. Oczywiście kibicuję naszej 
Justynie Kowalczyk, którą uważam nie tylko 
za niedoścignioną sportsmenkę, ale także 
kobietę wielkiego formatu, która za każdym 
razem dowodzi swojej niezłomności, odwagi 
i siły charakteru.

Sport jest obecny w moim życiu nie tylko 
na ekranie telewizora, bo sam cenię sobie 
także aktywność fizyczną, w miarę możliwości 
czasowych i pogodowych aktywnie biegam, 
czego efektem są ukończone dwa maratony,  
a w planach kolejne.

* Muzyka łagodzi obyczaje. Czy w wojsku 
również?

- Zdecydowanie tak.  Brzmienie wszelkiego 
rodzaju melodii oddziałuje na ludzi  
w sposób niewyobrażalny, może wzbudzać 
pozytywne emocje i zmieniać ludzkie nasta-
wienie do życia. Przenosi słuchacza w świat 
marzeń, potrafi wyciszyć, ukoić i nadać nastrój 
danej sytuacji. Nie ma znaczenia, czy mamy do 
czynienia z instytucją, jaką jest wojsko, czy ja-
kąkolwiek inną, bo każde z tych miejsc tworzą 
ludzie, którzy wyrażają się poprzez muzykę.

*Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała Monika Mikołajczuk

ROZMOWY TEATRALNE

por. Dariuszem Kaczmarskim, kapelmistrzem Orkiestry Wojskowej w Siedlcach
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CKiS WCZORAJ i DZIŚ

1943 r.

Na zdjęciu z 1943 r. jest dr Bogdan Renik, absolwent KUL, wówczas 
pracownik działu Pomocy Dzieciom w RGO, od 1943 komendant Hufca 
Szarych Szeregów w Siedlcach. Zdjęcie ze strony www.siedlce-zwiedzanie.pl 
(familijne) nadesłane przez Pana M. Jackowiaka.
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„Wielkie posty obchodzone były u Polaków su-
rowiej i ściślej niż w innych krajach katolickich 
Europy. Ta tylko zachodziła różnica, że gdy 
gdzie indziej zwracano uwagę na ilość spoży-
wanych pokarmów podczas postu, to Polacy 
przede wszystkim stosowali się ściśle, do ja-
kości, a jedli postnych rzeczy zwykle dużo (...) 
w Wielki Piątek na pamiątkę męki Chrystusa 
Pana, wiele osób ze wszystkich stanów suszyło, 
nie przyjmując w dniu powyższym nawet wody 
do ust. Niektórzy znowu ślubowali nieprzyj-
mowanie żadnego pokarmu w pierwszy dzień 
Wielkiejnocy i ściśle tego ślubu dochowywali. 
W pierwszych wiekach swego chrześcijaństwa, 
Polacy zachowywali Post Wielki tak surowo, że 
od jego połowy, czyli środopościa, aż do Wiel-
kiejnocy nie przyjmowali pokarmów ciepłych 
i gotowanych, żyjąc tylko chlebem, suszonymi 
owocami i rybą wędzoną. (...) W pierwszym 
i ostatnim tygodniu Wielkiego Postu oddawa-
no mu się najsurowiej. (...) W czasie wielkiego 
postu milkły wszędzie pieśni światowe i weso-
łe, ustępując miejsca nabożnym, co lud wiejski 
dotąd zachowuje. Niewiasty unikają strojów, 
świecideł i kolorów jaskrawych, przywdziewa-
jąc tylko szaty ciemne i najskromniejsze.” 

(Z. Gloger „Rok polski w życiu, tradycji 
i pieśni”, Warszawa 1900).

Tak też było i w niektórych aspektach oby-
czajów współczesnych jest. Znam wiele star-
szych osób, które „suszą” - ograniczają poży-
wienie np. do wody i chleba, nie tylko w piątki 
wielkopostne, ale po prostu w każdy piątek, 
przez cały rok. Starsi pamiętają zwyczaj nosze-
nia ciemnych ubrań, który był przestrzegany 
zwłaszcza przez kobiety. Zwykle ubrane w wie-
lobarwne stroje, na tę porę wyciągały ze skrzyń 
specjalnie przygotowany ciemne ubrania: sza-
linówki (chustki), sorce (spódnice) i fartuchy 
do pasa i na odziew (naramienne), z głównym 

kolorem czarnym, noszone w czasie żałoby 
i postów. Oprócz tych widocznych publicznie 
oznak postu, pilnowano codziennych, prywat-
nych obyczajów i zwyczajów związanych z cza-
sem oczekiwania na święta. Okres postu był 
czasem ciszy: nie chodzono na muzyki (tań-
ce), a jeśli śpiewano wspólnie na prządkach/ 
kundzielnicach (przędzenie), pióraczkach/
pierzaczkach (darcie pierza) czy oblegacjach 
(ogólnie, wspólna praca kobiet w okolicach 
zamieszkałych przez drobną szlachtę), to pie-
śni pobożne z kantyczek i modlitewników, np. 
o świętych pańskich, karze za grzechy i oczywi-
ście wielkopostne. 

Wspomnienia starszych, o tym, co jadano, 
często opatrzone są komentarzami, przypomi-
nającymi czasy przednówkowego braku żyw-
ności i ogólnej biedy. Charakterystyczne, że 
głównymi składnikami wielkopostnego poży-
wienia na wsi, a często i przez cały rok, było to, 
co uprawiano w gospodarstwie, oprócz koniecz-
nych, popularnych przypraw: soli, pieprzu, ziela 
angielskiego i liści laurowych. Przez cały post 
tłuszczem codziennym był olej lniany, wybity 
(tłoczony w drewnianych prasach, które były 
niemal w każdej wsi) z siemienia lnianego. Do-
rośli w zasadzie nie jadali 
serów i jajek, a jeśli już to 
tylko mleko, którego tro-
chę dolewano do jakiejś 
potrawy z kaszą, gajdoka-
mi (ziemniaki) czy włosz-
czakiem (fasola), a także 
z kapustą. Jadano bardzo 
dużo kasz: jaglanej i pę-
czaku, kapusty kiszonej, 
grzybów, fasoli, grochu, 
rozmaite żury i barszcze, 
okraszone cebulą smażo-
ną na oleju.

Popularne i nie za-
wsze lubiane potrawy 
na obiad czy wieczerzę, 
oczywiście z olejem, to: 
siwa kapusta –wierzch-
nie liście kapusty sieka-
ne i kiszone, gotowane 
z dodatkiem kaszy jagla-
nej, pęczaku, grochu czy fasoli, marchwianka 
– utłuczona marchew i kartofle (nieodlewane), 
dziad (okolice Siedlec) – zupa z suszonego, 
żytniego chleba, z czosnkiem roztartym z solą 
i pieprzem, rosół z suchej miotły do popijania 
ziemniaków (okolice Garwolina) – gotowana 
woda, pieprz, sól, listek, ziele angielskie, okra-
sa, syta/sytocha (okolice Garwolina) – mąka 
żytnia wrzucana do gotującej wody, kluski 
rżnięte z żytniej mąki (Chromin), mocka - , łyż-
kowiaki (Wróble-Wargocin) – kluski z tartych 
ziemniaków, tzw. łyżką kładzione, grusconka 
i śliwionaka z natrzęsionymi katroflami (Wró-
ble-Wargocin), kasa narypano/rypocha (Wró-
ble-Wargocin) – kasza jaglana, gęsta, zbrylona, 
dawana dzieciom, do ręki, poliwka – zacierki 
na mleku do katrofli, mocka – popitka z żyt-
niej (w tygodniu) lub pszennej(w niedzielę) 

mąki (Wróble-Wargocin), borsc z kwaszonej 
kapusty z mlekiem. Do barszczu i polewek 
przygotowywano popłoniki – placki z ciasta 
chlebowego żytniej mąki, pieczone na trzonie 
w piecu chlebowym (przed włożeniem chleba). 
Na blacie kuchennym pieczono: macę – placki 
z pośledniej pszennej mąki (II gatunek), bu-
racoki – placki z tartych buraków cukrowych 
z mąką, czasem, gdy brakowało oleju także 
placki kartoflane. W okolicy Siedlec potrawą 
taka jak wyżej wymieniona syta, wspominaną 
z widoczną niechęcią, była lamieszka/lamięsz-
ka/ psiocha – rozgotowana żytnia mąka, której 
widać nawet pieprz, sól i cebula smażona na 
oleju nie mogły dodać smaku. Były oczywiście 
rozmaite pierogi gotowane i pieczone w pie-
cach i sławne już mazowieckie sójki, nadziewa-
ne kapustą, grzybami lub kaszą jaglaną i sieka-
nymi burakami cukrowymi i takie jak jadane 
współcześnie: kluski, pyzy i placki kartoflane. 
Jadano także śledzie, za których wyrazistym 
smakiem wprost tęskniono, czekając na wy-
jazd do miasta, na targ, kiedy można było wy-
dać trochę pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży 
produktów gospodarskich. Zjadano je zaraz po 
zakupie, jeszcze na targu.

W dniu Zwiastowa-
nia, zwanego w naszych 
stronach świętem Mat-
ki Boskiej Zagrzewanej, 
ogrzewającej ziemię 
i pozwalającej roślinom 
kiełkować, oczekiwano 
prawdziwych zwiastu-
nów wiosny – bocianów. 

Gospodarze prze-
widywali pogodę, jeśli 
przed Zwiastowaniem 
pokazały się robaki, 
pszczoły i muchy, to wia-
domo było, że jeszcze się 
schowają i wróci mróz. 
Jeśli po Zwiastowaniu 
było pięknie, ciepło, lu-
dzie byli przekonani, że 
tak już zostanie, wiosna 
wróciła na dobre.

Co nam zostało w pa-
mięci i sercu z tych dawnych czasów Wielkie-
go Postu? Cisza, skupienie modlitewne drogi 
krzyżowej, domowe śpiewy pobożne, miesz-
kańcom wsi wielokilometrowe marsze do 
odległego kościoła i to na czczo, wszak przed 
komunią świętą nie wolno było nic jeść, tylko 
węzełek z chlebem w ręce dodawał otuchy, że 
po kościele ten głód minie. Na Wielkanocne 
święta naprawdę czekano cały rok, ten jeden 
raz w roku było dużo i to wyjątkowo dobrego 
jedzenia, zastaw się a postaw się, mówiono, na 
Wielkanoc musiało być na stole przede wszyst-
kim dużo ciasta, jaj i mięsa. Dzieci i dorośli 
czekali na nowe ubrania, kupowane właśnie na 
Wielkanoc, cały zadymiony po zimie dom na 
szorowanie i malowanie, ścieżki na wygrabie-
nie, bocieńce na kominach i drzewach na przy-
lot bocianów a przechylone płoty na podparcie.

Od Popielca  
do Kwietnej 
Niedzieli
W Środę Popielcową, zwaną wstępną 
środą, po nocnych hulankach 
kusakowych, wierni kościoła katolickiego 
brali i do dzisiaj biorą udział w uroczystym 
nabożeństwie rozpoczynającym 
siedmiotygodniowy post i duchowe 
przygotowania do świąt Wielkanocy.
Zygmunt Gloger tak charakteryzuje 
polskie zwyczaje wielkopostne.

WANDA 
KSIĘŻOPOLSKA
ETNOGRAF

ETNORETRO – ZWYCZAJE I OBRZĘDY NASZYCH PRZODKÓW
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PO DRUGIEJ STRONIE
ROZMOWA Z

* Dlaczego „Moje miasto nocą?”
Wpłynęły na to dwa czynniki. Pierwszy 

to wyzwanie. Fotografowanie nocą to dosyć 
specyficzna dziedzina fotografii. Zdjęcia 
wykonane po zmroku mają w sobie „to coś” 
i potrafią być bardzo efektowne, ale często 
sprawiają problemy. Fotografowanie budyn-
ków i obiektów statycznych w nocy wymaga 
precyzyjniejszego przygotowania. Trudne 
warunki zmuszają nas do użycia dłuższych 
czasów naświetlania, dobrania odpowiedniej 
przesłony oraz czułości ISO. Tutaj widać każdy 
błąd bardzo wyraźnie.

Drugi czynnik to pokazanie miasta w nocy, 
bo kto wracający nocą do domu zwraca uwagę 
na to, co dzieje się wokół niego? Noc kryje wie-
le sekretów, pogrążony w mroku świat staje się 
zupełnie innym miejscem niż w dzień. Słychać 
jedynie ciche kroki ostatnich przechodniów, 
wracających do domu. Ulice pustoszeją,  
a dzienny harmider znika pod czarnym nie-
bem - jedynymi źródłami światła są latarnie na 
głównych ulicach, zaś boczne uliczki oświetlo-
ne są jedynie światłem księżyca. Podczas gdy 
większość ludzi zmierza do domu, uciekając 
przed nocą, fotograf wyrusza na nocne łowy  
z ogromnym uśmiechem na twarzy, aparatem 
w plecaku oraz statywem pod pachą. 

* Skąd ten uśmiech? 
Ponieważ noc to czas zabawy światłem 

oraz idealna okazja na stworzenie nowych 
świetnych kadrów. Nawet najpiękniejsze miej-
sca w dzień wyglądają zupełnie inaczej niż  
w nocy, widać inne elementy, inne obiekty 
stają się tymi „najważniejszymi”. Oświetlo-
ne centra handlowe czy biurowce odstają 
wyraźniej na tle spowitego nocą miasta, nad 
lokalami świecą kolorowe neony, zaparko-
wane samotnie samochody tworzą atmosferę 
tajemniczości, świat wygląda po prostu inaczej 
i warto to uwiecznić, i pokazać.

* Jakie są Pana Siedlce? 
Z Siedlcami jestem bardzo związany. 

Urodziłem się tutaj, wychowałem, studiowałem 
i pracuję. To miasto jest dla mnie nie tylko do-
mem, ale też mnie fascynuje. Miasto, w którym 
przyszło się na świat, w którym lepiło się pierw-
sze babki w piaskownicy, grało w piłkę  
z kolegami, zaczepiało dziewczyny, po raz 
pierwszy jeździło samodzielnie autobusem – 
moje rodzinne miasto to miejsce pełne niesa-
mowitych wspomnień na resztę mojego życia.  
Dla mnie ważne są korzenie. Coś, co sprawiło, 
że jestem tym, kim jestem. Coś, z czym można 
się identyfikować. Coś, do czego można się 

przywiązać. W Siedlcach poznałem kobietę 
mojego życia i założyliśmy szczęśliwą rodzinę. 
Takie są właśnie moje Siedlce.

* Kiedy zaczął interesować się Pan fotografią 
na poważnie? 

Moja przygoda z foto-
grafią zaczęła się w drugiej 
klasie szkoły podstawowej, 
kiedy to mój tato kupił mi 
pierwszy aparat fotogra-
ficzny marki Zenit 12 xp.  
Tak naprawdę fotografią 
na poważnie zacząłem 
interesować się dziesięć 
lat temu, kiedy poznałem 
Damazego Kwiatkowskiego, 
wieloletniego fotoreportera 
Centralnej Agencji Fotogra-
ficznej i Polskiej Agencji 
Prasowej. Nasza znajomość 
nie trwała długo, Damaze-
go poznałem w Instytucie 
Kardiologii w Aninie, gdzie 
leżał na sali z moim te-
ściem. Miałem ten zaszczyt 
być tym fotografem, który 
zrobił ostatnie zdjęcia za 
życia Damazego. Zmarł 20 sierpnia 2004 r. Roz-
mawialiśmy o fotografii cyfrowej, która dopiero 
zaczynała raczkować w Polsce. Byłem sceptycz-
nie nastawiony do niej, ale Damazy uświadomił 
mi, iż nie można iść wstecz. 

* Czym jest dla Pana fotografowanie - pasją, 
sposobem na życie, ulotnym zajęciem  
dla przyjemności? 

Fotografowanie jest moją największą pasją, 
narzędziem do opowiadania ważnych historii.

* Fotografuje Pan także 
sztukę. Czy przez ten 
fakt ma Pan świadomość 
uczestnictwa  
w jej tworzeniu? 

Praca w Centrum 
Kultury i Sztuki dała  
mi możliwość wypłynięcia 
na głęboką wodę  
w dziedzinie fotografii.  
Jest to zasługa Pana  
Mariusza Orzełowskiego, 
Dyrektora CKiS, który mi 
zaufał i dał możliwość ob-
cowania ze sztuką. Myślę,  
że w jakimś stopniu też 
mam udział w tworzeniu 
sztuki, ale historia to oceni.

* O jakim obiekcie foto-
grafii Pan marzy? 

Marzy mi się wyjazd 
do Afryki i możliwość obcowania i fotografo-
wania dzikiej przyrody, uchwycenia ulotnych 
chwil z życia zwierząt.  
 

Rozmawiała Monika Mikołajczuk

Nocne łowy Cypriana Kucharuka
Cyprianem Kucharukiem, z-cą kierownika administracji CKiS, autorem wystawy "Moje miasto nocą"
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Noc kryje wiele sekretów, 
pogrążony w mroku świat 

staje się zupełnie innym 
miejscem niż  

w dzień. Słychać jedynie 
ciche kroki ostatnich 

przechodniów, wracających 
do domu. Ulice pustoszeją,  
a dzienny harmider znika 

pod czarnym niebem - 
jedynymi źródłami światła są 
latarnie na głównych ulicach
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KAMIENIE NA SZANIEC
OPOWIEŚĆ O MŁODOŚCI, MIŁOŚCI I PRZYJAŹNI. 
O BOHATERSTWIE, KTÓRE MA WIELKĄ CENĘ I O WALCE, KTÓRA STAŁA SIĘ LEGENDĄ. 

Byli młodzi, spragnieni życia. Nie było dla nich rzeczy niemoż-
liwych. Pewnego dnia obudzili się w świecie, w którym nie 
było już miejsca na marzenia. Stanęli przed wyborem: 
pochylić pokornie głowy albo zaryzykować własne 
życie. Nie mieli doświadczenia ani broni, ale znaleźli 
w sobie odwagę i siłę, by sprzeciwić się hitlerowskiej 
machinie. Wierzyli w przyjaźń, wolność, w Polskę. Mieli 
ideały. Weszli na drogę, z której nie było odwrotu. Byli 
jak kamienie rzucane na szaniec... W rolach głównych 
utalentowani młodzi aktorzy, których nazwiska już 
wkrótce znać będzie cała Polska: Tomasz Ziętek, Mar-
cel Sabat, Kamil Szeptycki. Obok nich uznane gwiaz-
dy: Artur Żmijewski, Danuta Stenka, Andrzej Chyra, 
Krzysztof Globisz, Olgierd  
Łukaszewicz, Marian Dziędziel.

GODZINY SEANSÓW
10:00; 12:00; 14:00; 16:15; 18:30; 20:30
Szczegółowe informacje – www.novekino.pl; rezerwacje – 025/640-77-66; 025/640-77-60

Cyprianem Kucharukiem, z-cą kierownika administracji CKiS, autorem wystawy "Moje miasto nocą"

PREMIERY MIESIĄCA  
w NOVEKINO Siedlce

Noe: wybrany przez boga 
Kapitan ameryka. 
Zimowy żołnierz 

Muppety: 
poza prawem 

Pan peabody 
i sherman  
3d i 2d 

300: początek  
imperium 

Kamienie na szaniec 

Tylko  
kochankowie  
przeżyją 

07.03.

07.03.

07.03.

07.03.

21.03.

28.03.
28.03.

REKLAMA 



16  | SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce  www.facebook.com/ckis.siedlce              www.ckis.siedlce.pl

 Baby, ach te Baby... 
 czyli  
 kto nosi spodnie   
 w siedleckim teatrze

Iwona Maria Orzełowska

Bożena Wojciuk

KOBIETY TEATRU: AKT I

Nie ma większego szczęścia  
jak Wasza codzienna obecność w pracy. 
Dziękujemy. 
 Mężczyźni 
 Sceny Teatralnej Miasta Siedlce

Halina Tunkiewicz

Wanda Księżopolska

Emilia Wyżywniak

Kinga Kołak

DZIAŁ ARTYSTYCZNY

BIURO CKiS

DZIAŁ PROMOCJI I MEDIÓW

DZIAŁ SPRZEDAŻY ARTYSTYCZNEJ I ORGANIZACJI WIDOWNI

Anna Kasjaniuk

Magdalena Pytel

Bożena Turemko-Tomkiel

Maria Mazurkiewicz

Monika Mikołajczuk

Nadzieja Niewolewska

Jadwiga Skup

Anna Harke

Marta Putko

Irmina Sołowiej-Soból
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KOBIETY TEATRU: AKT I

DZIAŁ FINANSOWO-KADROWY

DZIAŁ REALIZACJI IMPREZ

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

DZIAŁ FINANSOWO-KADROWY

Justyna Kowynia-Rymanowska

Izabella Jaszczułt-Kraszewska

Urszula Gotowicka

Jolanta Szymczyk

Barbara Maksymiuk

Wanda Duszak

Grażyna Wiewiórka

Maria Gaciong

Mirosława Wrzosek

Beata Ślusarczyk

Marta Sabiniak

Elżbieta Izdebska

Agnieszka Gajewska

Halina Okuniewska

Agnieszka Niedźwiecka

Helena Pogonowska

Alicja Kruszewska

Ewelina Szewczuk

Aleksandra Kwiatkowska

Iwona Kuś
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Tak ambiwalentnej dla percepcji polskiego odbiorcy, 
kinowej produkcji, nie było już dawno.  
7 lutego miała miejsce polska i światowa premiera 
filmu Władysława Pasikowskiego – „Jack Strong”. Zre-
konstruowana w ciągu 35 dni zdjęciowych w Polsce 
i 2 dni w USA, została kontrowersyjna historia pułkow-
nika Ryszarda Kuklińskiego, który - w swoim odczuciu 
- podjął próbę uchronienia Polski 
przed atomową anihilacją, w po-
tencjalnym starciu supermocarstw, 
w ramach III wojny światowej. 
Reżyser, przy udziale właściwie 
dobranych aktorów, kreujących 
niezwykle barwne postacie,  
zmaterializował to, co wyczytał 
w Instytucie Pamięci Narodowej, 
częściowo odtajnionych dokumen-
tach operacyjnych CIA oraz to, co 
usłyszał od świadków,  np. Davida 
Fordena, oficera prowadzącego „Jac-
ka Stronga” - „Mewę” podczas jego 
tajnej misji. W tym wciągającym 
szpiegowskim thrillerze, z pewno-
ścią rozgraniczono proporcje. Jak tylko to możliwe, 
ograniczono patos i apoteozowanie głównej postaci. 
Konsekwencją tej decyzji jest ukazanie, nie Jamesa 

Bonda, lecz zwykłego człowieka, przeświadczonego 
o słuszności swojego działania.  
Momentami odbiorca ma wrażenie, że limit 
niesłychanie szczęśliwych dla postaci okoliczności 
jest wyraźnie przekroczony i to byłoby reżyserowi 
przypisane na minus. Mimo to, przy akcji stosunkowo 
statycznej  (lecz nie nudnej) i opartej na wyważo-

nej konspiracji, usytuowanej 
w ciemnych zaułkach Warszawy, 
dostajemy również racjonalne, jak 
na polskie warunki sceny ciekawej 
akcji. Dialogi, co prawda nie przejdą 
do klasyków, lecz z pewnością 
dotykają wielu moralnych rozterek 
uczestników krytycznych momen-
tów dla Polski w okresie Zimnej 
Wojny i mogą, a nawet powinny, 
pobudzić do myślenia.     
Nie mnie oceniać, czy jest to 
historia chwalebna, czy nie, gdyż 
dopóki nie odtajni się całkowicie 
akt CIA w tej sprawie, pozostanie 
ona  zagadką. I choć historii nie 

należy uczyć się głównie z filmów (takich filmów), to 
może również, albo przede wszystkim dlatego, warto 
wybrać się na ten film.  DAMIAN JARNICKI

Jack Strong – bohater czy zdrajca?

Pierwsze spotkanie odbyło się 26 listopada 2013 
roku na Wydziale Humani-

stycznym UPH w Siedlcach. Celem 
była promocja książek Zofii Chy-
ry–Rolicz: "Maria Konopnicka. 
Opowieść o niezwykłej kobiecie" 
(Siedlce 2012) oraz "Wspólnymi 
siłami. Związki ruchu emancy-
pacji kobiet ze spółdzielczością 
na ziemiach polskich przed 
1939 r." (Warszawa 2013). Go-
śćmi pierwszego spotkania byli: 
 prof. zw. dr hab. Zofia Chyra–
Rolicz,  prof. UPH dr hab. An-
toni Czyż,  prof. AWF dr hab. 
Ryszard Polak.

Drugie z tego cyklu spo-
tkanie poświęcono promo-
cji książki Dziennik Anny 
Kahan. Siedlce 1914–1916, 
które miało miejsce 21 stycznia 2014 roku na 

Wydziale Humanistycznym UPH w Siedl-
cach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: 
Agnieszka Janiszewska,  dr Edward Kopówka, dr 
Renata Tarasiuk.

Podczas spotkania rozmawiano o powstaniu 
książki, jej wartości literackiej i historycznej. Wie-
le uwag poświęcono samej autorce „Dziennika...”, 
jej przeżyciom i obserwacjom jako nastoletniej 
wówczas dziewczyny. Dyskusja poruszyła także 

kwestie translatorskie tej bardzo ciekawej pu-
blikacji, traktującej pośred-
nio o naszym mieście.

Tematyka i forma spo-
tkań zachęcają do udziału 
w kolejnych „Feminariach”. 
Problematyka kobieca do-
tyczy bowiem nie tylko 
samych kobiet, ale całego 
społeczeństwa i można się 
jej przyglądać z różnych per-
spektyw. Serdecznie zapra-
szamy na kolejne spotkanie 
z cyklu Feminaria siedleckie, 
które odbędzie się już pod 
koniec marca. Temat dyskusji 
i zaproszeni gości będą nie-
spodzianką.

   MAGDA NASIŁOWSKA

Feminaria siedleckie  
– nie tylko dla kobiet
Feminaria siedleckie to cykl 
spotkań o charakterze naukowym 
i popularnonaukowym, związany 
z szeroko rozumianą problematyką 
kobiecą. Głównie skierowane do 
środowiska akademickiego oraz 
wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

***zanim zapomnę
zapamiętam
pierwszą ławkę
od okna
pierwsze spotkanie
z nimi
pierwszą imprezę
i tuziny następnych
będę z zazdrością
patrzyła
na szczęśliwą młodzież
która wybiega
z przedostatnim dzwonkiem
i zapamiętam
i spróbuję zapomnieć
***
nie wiem
jak pachniesz w deszczu
                                TAK BLISKO
nie wiem
jaki rodzaj ciepła 
                         EMANUJE OD CIEBIE
nie chcę wiedzieć
że twoją wadą jest               
                            DOSKONAŁOŚĆ
nie chcę wiedzieć 
ale..... 
                         CHCĘ JEJ TERAZ
***przepraszam
za tę noc
i setki następnych
za każdy gest
pragnienie
za niepotrzebne słowa
za głupie pytania
za smutek w twoich oczach
i milion innych rzeczy
no co
przecież mówię
przepraszam

Aleksandra  
Myrda - Dmowska

 
Pochodzi z Łodzi. W wieku 15 lat, dzięki prof. 
Bohdanowi Kosińskiemu i aktorce Katarzynie 
Tarkowskiej zainteresowała się teatrem. Z pasją 
uczestniczyła w zajęciach z literatury i filozofii, 
które odbywały się w PWSTiF tzw. „łódzkiej filmów-
ce”. Pani Aleksandra ukończyła filologię polską na 
Uniwersytecie Łódzkim. 
W trakcie studiów przeprowadziła się do Skiernie-
wic i rozpoczęła współpracę z „Głosem”,  „Informa-
torem Tygodniowym Skierniewic”,  „Dziennikiem 
Łódzkim”, w których publikowała artykuły, reporta-
że i strony dla dzieci i młodzieży.
Od 9 lat pracuje w Publicznym Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Kotuniu. Jak sama twierdzi, kocha 
pracę z młodzieżą. Prowadzi zajęcia teatralne, za-
równo w gimnazjum, jak i w Domu Pracy Twórczej 
„Reymontówka”.  Od 2010 roku współpracuje, 
wraz ze swoimi zdolnymi uczniami, z SGL  „Witraż”. 
Jest Animatorką Szkolnego Środowiska Twórcze-
go, prozatorką i „bywa” poetką.

MIĘDZY
WIERSZAMI
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KARTKA Z KALENDARZA

Bez Pań nasz Teatr byłby jak... scena bez aktorów.
Z okazji Dnia Kobiet  
Drogim Paniom, Miłośniczkom Teatru wszystkiego najpiękniejszego, 
mnóstwa artystycznych wrażeń i spełnienia marzeń - życzą 
 Dyrekcja i Pracownicy
 Centrum Kultury i Sztuki  im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
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"Aktorzy mają rozedrgane dusze i serca chore od nagłych zmian nastrojów. Rodzą się co 
wieczór i umierają po kurtynie. Przychodzą do teatru na długo przed spektaklem, ubierają 
się w swoje kostiumy-role, nakładają charakteryzację jak obcą twarz... Ocierają pot o kuli-
sy. Aktorzy mówią głośno i wyraźnie. Chcą... żeby wiadomo było, o co chodzi. Nawet, gdy 
szepczą, słychać ich. A i tak często rozbijają się o ścianę niezrozumienia... Aktorzy nie dbają 
o zdrowie. Nie mają czasu na tak nieważne sprawy. Aktorzy po prostu nie chorują. Może 
dlatego odchodzą za wcześnie. A ci, którym udaje się dożyć sędziwego wieku, odchodzą 
w zapomnieniu, często samotnie bez owacji, bez mów dziękczynnych... Aktorzy kochają 
mocniej, żyją szybciej... Huśtają się na nitkach swoich delikatnych uczuć. Podrzucają swoje 
dusze do nieba i spychają je bez wahania na dno piekła... Stają co wieczór na deskach 
sceny z obnażoną, nagą duszą, z bezwstydnym sercem i pewnym głosem, gestem, 
wzrokiem kradną uczucia widzów. Żywią się nimi... Dają całe swoje dobro i piękno swoim 
spektatorom. Żyją w tych chwilach tylko dla nich. Nic innego się nie liczy..." 
 /Jacek Wester/
 
Międzynarodowy Dzień Teatru to święto ustanowione w 1961 r. dla upamiętnienia 
otwarcia Teatru Narodów w Paryżu, które miało miejsce 27 marca 1957 r. Dzień obcho-
dów wyznaczono na 27 marca.M
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STUDENCKI INDEKS KULTURALNYKULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

Muzeum Regionalne w Siedlcach, 
3 marca, godz.17:00

Wykłady z pokazami multimedialnymi 
zaprezentują: Wiesław Charczuk ”Funkcjona-
riusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Siedlcach 1944-48” oraz Sławo-
mir Kordaczuk „Ofiary Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa w Siedlcach”. 

Sacrum w portfelu 
wystawa świętych obrazków z kolekcji 

Marka A. Kamińskiego
Muzeum Regionalne w Siedlcach

Marek A. Kamiński jest historykiem, mu-
zealnikiem, bibliotekarzem. Jest także numi-
zmatykiem i  kolekcjonerem obrazków dewo-
cyjnych. W Muzeum Regionalnym w Siedlcach 
zaprezentował swój „święty zbiór”. Początkiem 
kolekcji była paczka znaleziona przy śmietniku, 
w której były takie obrazki, a wśród nich wize-
runek Matki Boskiej Częstochowskiej z dedy-
kacją datowaną na 1890 rok. Usystematyzowa-
nie zbioru i  jego konsekwentne uzupełnianie 
trwa od kilkunastu lat. Z bardzo różnorodnej 
tematyki tych dewocyjnych wydawnictw ko-
lekcjoner zdecydował się na gromadzenie wi-
zerunków cudownych obrazów Matki Boskiej, 
pamiątek z sanktuariów oraz obrazków przed-
stawiających różnych świętych. 

Wystawę można oglądać do 30 marca.

Powiat siedlecki
Przewodnik subiektywny

promocja książki Sławomira Kordaczuka. 
Muzeum Regionalne w Siedlcach

Publikacja jest kolejną w serii „Tradycja Ma-
zowsza”, przedstawiającą powiaty województwa. 
Prezentuje m.in. walory przyrodnicze i turystycz-
ne regionu, jego historię, dziedzictwo kulturowe, 
w tym wybrane zasłużone postacie związane 
z powiatem siedleckim. Poświęcono w niej także 
dużo uwagi stolicy powiatu, Siedlcom. Czytelnicy 
znajdą w niej wiele niepublikowanych wiadomo-
ści, uzupełnionych o archiwalne zdjęcia. 

2014 – rokiem El Greco
W Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, 
21 lutego, uroczyście zainagurowano rok 
obchodów Międzynarodowego Roku El 
Greco. W zorganizowanej z tej okazji 
konferencji prasowej wziął udział Biskup 
Siedlecki Zbigniew Kiernikowski, ks. 
Robert Mirończuk – dyrektor Muzeum 
Diecezjalnego, Tasia Athanasiou – 
ambasador Grecji, Tadeusz Sławecki – 
wiceminister Edukacji Narodowej oraz 
Wojciech Kudelski – prezydent Siedlec.

Przypomnijmy, że w zasobach muzeum 
znajduje się jedyne dzieło El Greco w Pol-
sce – „Ekstaza św. Franciszka”, znalezione 
w 1964 roku na plebanii kościoła w Kosowie 

Lackim. W ramach obchodów Międzynaro-
dowego Roku El Greco odbędą się konferen-
cje naukowe, konkursy dla młodzieży, plener 
malarski oraz wiele innych.  Dzieło malarza 
zostanie też pokazane na Zamku Królewskim 
w Warszawie oraz w Krakowie.  

Wernisaż wystawy grafiki  
Pawła Litwina

A galeria > Wydział Humanistyczny  
UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39

7 marca, godz.18:00
Paweł Litwin studiował na Akademii Sztuk 

Pięknych w Łodzi. Dyplom obronił w 1991 
roku na Wydziale Edukacji Wizualnej, w Pra-
cowni Grafiki Warsztatowej profesora Toma-
sza Chojnackiego oraz z Grafiki Projektowej 
w pracowni prof. Włodzimierza Morawskie-
go. W latach 1988-1996 pracował w Katedrze 
Projektowania graficznego ASP w Łodzi. Od 
1996 roku równolegle do prac z dziedziny ma-
larstwa, rysunku i grafiki warsztatowej (druk 
wypukły) jako dyrektor kreatywny agencji 
reklamowych tworzy kampanie oraz identy-
fikację wizualną wielu znanych firm i marek, 
np. Philips, Netia, Nutricia, Danfoss, Kompu-
terland. Oprócz grafiki projektowej powstają 
prace inspirowane poezją oraz otaczającą na-
turą zurbanizowanego świata.

Galeria FOKUS 
Doroczna Wystawa Fotografii

Siedlce, ul. Pułaskiego 7
W Galerii FOKUS trwa doroczna wysta-

wa fotografii FOTOGRAM 2014. Wystawa 
czynna będzie do 28 marca.

Od rysunku do maskotki
Galeria Kultura

Siedlce, ul. 3 maja 44/2
Galeria Kultura zaprasza na warsztaty 

plastyczne, w ramach których dzieci zapro-
jektują swoje wymarzone maskotki. Wzory 
zostaną przekazane krawcowej - Annie Ja-
sińskiej (pracownia Lily-Art), która na ich 
podstawie uszyje zabawki.

Informacje i zapisy: redakcja@kulturasie-
dlecka.pl lub pod nr. tel. 608 657 713.

Zapisy do 5 marca, ilość miejsc ograniczo-
na. Koszt uczestnictwa 79 zł. Przygotowana 
maskotka będzie własnością dziecka.fo
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RELACJE

* Pochodzi Pani z bardzo utalento-
wanej muzycznie  rodziny. Mama, Irena 
Brodzińska, była śpiewaczką, tancerką 
i aktorką, a tata, Edmund Wayda, teno-
rem, reżyserem i założycielem  teatrów 
muzycznych w Polsce. Czy dla Pani było 
to oczywiste, że pójdzie Pani w ślady 
rodziców?

- Połknęłam tego bakcyla bardzo 
wcześnie, ponieważ już pod sercem mamy 
śpiewałam z nią w duecie, a jak tata wkra-
czał na scenę, to był tercet. Od początku 
wiedziałam, że chcę zostać artystką, choć 
wiele moich teatralnych „ciotek” uważało, 
że na pewno mi przejdzie, że to tylko chwi-
lowy kaprys.

* Pani dzieciństwo upłynęło, można 
powiedzieć, w teatrze. Jak się kształtuje 
osobowość dziecka, 
które na co dzień ma do 
czynienia z artystami? 
Jaki świat się wtedy 
przed Panią otworzył?

– Tak, to prawda. 
Wychowywałam się 
z artystami i obok nich, 
chłonąc świat teatru. Już 
jako mała dziewczynka, 
może pięcioletnia, zagra-
łam piątego, ostatniego 
ptaszka w „Czerwonym 
kapturku” i to był mój de-
biut, a w wieku 12 lat wy-
stąpiłam w prawdziwym 
spektaklu „Baron Cygań-
ski”, grając Cyganeczkę, 
podkradającą  pieniążki. 
Wsiąknęłam absolutnie 
w teatr, a doświadczenia 
z dzieciństwa tylko mnie 
utwierdzały w moim postanowieniu wkrocze-
nia na drogę artystyczną.

* Ukończyła Pani studia muzyczne, 
szkołę baletową, a potem trafiła Pani do 
gdyńskiego studium Wokalno-Aktorskie-
go Danuty Baduszkowej. Jaką najcenniej-
szą lekcję wyniosła Pani z tej edukacji?

- Przede wszystkim rzetelność i uczci-
wość wobec zawodu, a także pracowitość 
i absolutne oddanie tej profesji. Bo scena 
jest zazdrosna i wymaga poświęcenia się jej 

bez reszty. Tego nauczyła mnie legendarna 
dyrektor Studium Wokalno - Aktorskiego 
Danuta Baduszkowa, która bardzo mnie 
namawiała, bym pobierała  w  jej Studio  
nauki. I miała rację. Nauczyłam się tam 
niezwykle dużo. Oprócz zajęć typowo wo-
kalnych, aktorskich i baletowych, mieliśmy 
lekcje szermierki, judo i wiele innych, które 
to umiejętności  są niezbędne na scenie.   

* Bogusław Kaczyński powiedział 
o Pani: „Prezentuje najwyższy kunszt 
sztuki wokalnej. Obdarzona urodą, wdzię-
kiem, scenicznym temperamentem, śpie-
wa, tańczy, czaruje publiczność teatralną 
i filharmoniczną. Jak czaruje publiczność-
Grażyna Brodzińska?

- My nie istniejemy bez publiczności.
Kocham moją publiczność i to dla niej 

występuję. Jeśli ludzie 
przychodzą na moje wy-
stępy, to znaczy, że mnie 
lubią, czekają na moje 
wspaniałe suknie, piękne 
arie i uśmiech. Wszystko 
to im daję. Zawsze  czuję 
entuzjazm i serdeczność  
ze strony publiczności. 
Chciałabym, by widzo-
wie  wychodzili z teatru 
czy koncertu pogodni, 
szczęśliwi, z uśmiechem 
na ustach. Na co dzień je-
stem osobą optymistycz-
ną i uśmiechniętą,  więc 
niczego nie udaję.

- Ale wróćmy do Pani 
pięknych sukni. Podobno 
ma ich Pani setki… Kto je 
projektuje?

- Początkowo były to 
suknie firmy „Cymbeline”, które przyjeżdża-
ły do mnie prosto z Paryża. Pierwszą polską 
suknię zaprojektowała dla mnie Dorota 
Kwiecińska, a teraz projektuje je znakomita 
scenografka Maria Balcerek. To są suknie 
niebanalne, projektowane wyłącznie dla 
mnie, w zależności od repertuaru, z jakim 
występuję. 

*W jakich kreacjach wystąpiła Pani 
podczas walentynkowego koncertu „Mi-
łość ci wszystko wybaczy”?

-  Wspólnie z Jackiem Wójcickim przy-
gotowaliśmy program, na który składają się 
piosenki z okresu międzywojennego, a więc 
epoki bardzo ciekawej, wysublimowanej 
estetycznie, dlatego tego dnia wystąpiłam 
w trzech sukniach z epoki, które – mam 
nadzieję – wprowadziły widza w klimat 
magicznych lat 20. 

* Należy Pani do bardzo lubianych, 
wręcz uwielbianych śpiewaczek, która 
tworzy na scenie niezapomniany spektakl 
teatralno-muzyczny. Co jest dla Pani naj-
większą nagrodą za Pani pracę?

- Owacje na stojąco i skandowane bra-
wa. To jest największa nagroda i największa 
moja radość.

* Bardzo dużo Pani koncertuje. To 
wymaga poświęceń, jak chociażby rozsta-
nie z najbliższymi. Jak oni to znoszą? Czy 
mąż, aktor Damian Damięcki, robi Pani 
czasem wymówki?

-  Mój mąż, który jest aktorem, rozumie 
moją pracę i nigdy nie był zazdrosny o moje 
sukcesy. Wspólnie się nimi cieszymy. Nie 
robi mi więc wymówek, bo wie, na czym ta 
praca polega. Czasami tylko powtarza, że 
czuje się jak„żona marynarza”… 

*  „Piękna bajka dla dorosłych” – tak 
mówi Pani o operetce.  Co jest w tej bajce 
najcenniejsze z punktu widzenia i artysty, 
i publiczności?

- Każda bajka kończy się dobrze. Ope-
retka także. Jeśli nie jest unowocześniona, 
to będzie wieczna. W dobrze wystawionej 
operetce – artyści na scenie pięknie śpiewa-
ją, świetnie tańczą,  wyglądają i doskonale  
mówią tekst. Nic dodać nic ująć.  W tym 
tkwi jej urok i niesłabnące powodzenie.  

* Widzowie z sentymentem wspomi-
nają program z Pani udziałem „Z batutą 
i humorem”, prowadzony przez Macieja 
Niesiołowskiego, niestety, zdjęty kilka lat 
temu z wizji. Muzyka poważna na wesoło. 
Czy to jedna z dróg popularyzacji reper-
tuaru operowego czy operetkowego?

- Do tej pory nie rozumiem, dlacze-
go ten program zniknął z anteny.  Byłam 
bardzo szczęśliwa, uczestnicząc w nim. 
Program adresowany był  również  do mło-
dej publiczności i w pewnym sensie służył 
oswajaniu młodzieży z muzyką poważną. 

GWIAZDA MIESIĄCA
ROZMOWA Z

Kocham moją  publiczność
Grażyną Brodzińską, aktorką, śpiewaczką operetkową, musicalową oraz operową

Kobieta powinna być  
ciepła, czuła, uśmiechnięta. 

Powinna być „taka 
mala” – zawsze. Nie 

górować nad mężczyzną, 
żeby miał poczucie, 

że jest najważniejszy, 
najwspanialszy.

Być kobietą to czarować 
mężczyznę...
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Kocham moją  publiczność
Do dzisiaj dostaję  maile  od młodych ludzi, 
którzy przyznają, że dzięki temu progra-
mowi zaczęli interesować się operetką czy 
w ogóle muzyką poważną. Po ostatnim 
koncercie w Rzeszowie podszedł do mnie 
13-letni młodzieniec i długo rozmawialiśmy 
o teatrze, śpiewie i muzyce. To było bardzo 
budujące i wzruszające. 

* Jeśli zdarzy się Pani chwila wytchnie-
nia, jak Pani odpoczywa? 

- Uwielbiam leniuchować, ale prze-
ważnie wtedy się uczę czegoś nowego… 
W wakacje wyjeżdżamy z mężem pod pal-
my i wtedy nadrabiam zaległości lekturowe 
albo do naszego małego domku nad rzeczką 
i też jest cudownie. 

* Gdyby miała Pani wybór, by prze-
nieść się na chwilę do innej epoki, którą 
by Pani wybrała?

- Myślę, że dobrze czułabym się w wieku 
XVIII, kiedy panie chodziły w pięknych 
sukniach, jeździły powozami a panowie 
pojedynkowali się w obronie ich honoru.  

* Życie artysty, wbrew pozorom, nie 
jest usłane różami. Co jest dla Pani ostoją 
w życiu, która pozwala zachować równo-
wagę wewnętrzną i sens, mimo trudności?

- Stabilność w życiu prywatnym, której  
zresztą pilnie strzeżemy, by nie stać się 
ofiarą tabloidów. Może dlatego jesteśmy 
lubiani. Mam tego samego męża przez tyle 
lat. Ktoś by powiedział, że to nuda, ale nam 
to odpowiada. 

* Za kilka dni Dzień Kobiet. Co to 
znaczy być kobietą?

- Kobieta powinna być  ciepła, czuła, 
uśmiechnięta. Powinna być „taka mala” 
– zawsze. Nie górować nad mężczyzną, 
żeby miał poczucie, że jest najważniejszy, 
najwspanialszy. Na początku mojej znajo-
mości z mężem często mu to mówiłam, tak 
że zdążył się do tego przyzwyczaić. Dlatego, 
kiedy czasami tupnę nóżką, on jest bardzo 
zdziwiony. Być kobietą to czarować mężczy-
znę – ale ten czar nie może być wystudio-
wany, tylko szczery i naturalny. Być kobietą 
to po prostu być sobą. 

 Dziękuję bardzo za rozmowę
 rozmawiała Monika Mikołajczuk
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W niedzielę, 2 lutego, na deskach Sceny Te-
atralnej Miasta Siedlce odbyła się premie-

ra spektaklu „O Piracie Buciorze, który zgubił 
skarb, a zyskał przyjaciela” w reżyserii i z muzyką 
Waldemara Koperkiewicza, a w wykonaniu ak-
torów Teatru Es. W tytułową rolę Pirata Buciora 
wcielił się Robert Protasewicz, jego towarzyszkę 
przygód – Papugę – zagrała Urszula Gotowicka, 
a odtwórcą roli groźnego Pirata Haka był Maciej 
Czapski. Premiera spektaklu wpisała się w kolej-
ną odsłonę cyklu „Rodzinna Niedziela w Teatrze”. 
Nasi widzowie – ci starsi, jak i przede wszystkim 
ci najmłodsi – uczestniczyli w morskiej opo-
wieści, której tematem jest odwaga i przyjaźń. 

– Bardzo wartościowa sztuka, z przesłaniem. 
Aktorzy znakomicie zagrali nawiązując też kon-
takt z publicznością. Dzieci wspaniale się bawiły, 
żywo reagowały. Ciekawe dialogi nie raz rozbawi-
ły także nas dorosłych. Cieszę się, że moja córka 
od najmłodszych lat ma możliwość obcowania  
z prawdziwym teatrem – powiedziała nam mama 
5-letniej Klaudii tuż po zakończeniu widowiska. 
Spektakl jest o tym, że zawiść, złość, agresja się 
nie opłaca, a każdy, kto ma takie cechy, zawsze 
może znaleźć się w sytuacji, która go odmieni  
i nawet w swoim wrogu odnajdzie przyjaciela.  Jest 
to kolejna produkcja naszej instytucji, staramy się 
przygotowywać coraz więcej własnych spektakli, 

a po frekwencji i reakcjach publiczności, widzimy, 
że jest to dobry kierunek i tego się będziemy trzy-
mać – podkreśla Waldemar Koperkiewicz – reży-
ser i autor muzyki do spektaklu.  

Po zakończeniu widowiska aktorzy spotkali 
się z oczekującą na nich publicznością we Foyer 
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryc-
kiego, a z każdym dzieckiem Piraci podzielili się 
odnalezionym skarbem. Był też czas na pamiąt-
kowe zdjęcia, do których zarówno widzowie, jak  
i aktorzy sztuki chętnie pozowali. 

Kolejna odsłona spektaklu już w niedzielę, 
9 marca, o godz. 16:00 na deskach Sceny Te-
atralnej Miasta Siedlce. 

W czwartek, 6 lutego, na deskach Sceny 
Teatralnej Miasta Siedlce odbył się finał XXIII 
Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej 
i Poezji Śpiewanej "Kamień Wiary". W tegorocz-
nej edycji konkursu uczestniczyli śpiewacy i re-
cytatorzy m.in. z Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, 
Garwolina, Słupska, Łochowa, Wiśniewa, Sa-
downego i Międzyrzeca Podlaskiego. 

Komisja w składzie: Justyna Kowynia-Ry-
manowska – śpiewaczka operowa, Maciej 
Czapski – aktor, reżyser, Mariusz Orzełowski 
– muzyk, chórmistrz, po wysłuchaniu 9 wyko-
nawców w kategorii poezji śpiewanej i 12 recy-
tatorów postanowiła przyznać: 

W KATEGORII POEZJI ŚPIEWANEJ: 
I nagrodę – Sarze Kwiatkowskiej z LO im. 
Marszałka J. Piłsudskiego w Garwolinie 
II nagrodę – Paulinie Godlewskiej z Władysła-
wem Liaszenko z ZSP nr 3 im. Stanisława Sta-
szica w Siedlcach 
III nagrodę – Dorocie Kaczorek z Jakubem 
Kozubem z UPH w Siedlcach.

W KATEGORII RECYTATORSKIEJ:
I nagrodę – Katarzynie Wyszomierskiej z I LO im. 
M. Curie-Skłodowskiej w Sokołowie Podlaskim 
II nagrodę – Kamilowi Marczakowi z I LO im. 
B. Prusa w Siedlcach
III nagrodę – Klarze Płatek z LO im. Marszał-
ka J. Piłsudskiego w Garwolinie 
Wyróżnienie – Stanisławowi Szewczykowi z Okuniewa.

Wszyscy Laureaci konkursu zaprezentowa-
li się w koncercie finałowym, podczas którego 
ogłoszony został werdykt jury, a zwycięzcom 
wręczono pamiątkowe dyplomy. Ponadto wy-
darzenie uświetnił balladowy koncert Iwony 
Kobylińskiej z Orkiestrą Dni Naszych.

Pirat Bucior zachwycił nie tylko najmłodszych Widzów

Kamień Wiary
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W walentynkowy wieczór – 14 lutego, na 
deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce 

odbył się koncert dedykowany wszystkim zako-
chanym „Miłość Ci wszystko wybaczy” w wyko-
naniu Grażyny Brodzińskiej i Jacka Wójcickiego 
z towarzyszeniem Krakowskiej Orkiestry Kame-
ralnej pod dyrekcją Tomasza Chmiela. Przed wy-
pełnioną po brzegi siedlecką widownią, w ponad 
dwugodzinnym koncercie, artyści zaprezentowali 
niezapomniane piosenki okresu międzywojen-
nego. Publiczność mogła usłyszeć takie utwory, 
jak m.in.: "Umówiłem się z nią na dziewiątą" oraz 
"Taka noc, walc i my", "Baby ach te Baby", "Ada 
to nie wypada", "Sexappeal", "Każdemu wolno 
kochać" czy "Nie zapomnisz mnie".  Tę muzycz-
ną wędrówkę do tamtych lat – ze wspomnianymi 
wyżej przebojami – przeplatały niezapomniane, 
wzruszające, jak i zabawne fragmenty filmów mię-
dzywojennych, takich jak: "Piętro Wyżej", "Ma-
newry Miłosne", "Zapomniana Melodia", "Szpieg 
w Masce" czy „Paweł i Gaweł”. Wybrzmianej mu-
zyce towarzyszyły również zmysłowe choreografie 
w wykonaniu Michała i Hanny Kolano – tance-
rzy najwyższej klasy tanecznej „S”, nagradzanych 
na międzynarodowych turniejach tańca towarzy-
skiego. Walentynkowy koncert cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem widzów. Bilety na to 
niecodzienne widowisko zostały sprzedane już na 
kilka tygodni przed  jego rozpoczęciem. Grażyna 
Brodzińska i Jacek Wójcicki to Artyści "z najwyż-
szej półki", którzy chyba jak nikt potrafią pięknie, 
szczerze i z klasą śpiewać o miłości. Bez wątpienia 
udowodnili to koncertem w Siedlcach, który pu-
bliczność nagrodziła owacjami na stojąco.

W dniach od 17 do 28 lutego - podczas fe-
rii zimowych - odbyła się kolejna edycja 

Zimowej Akademii Talentów, organizowanej 
przez Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meże-
ryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Dla 
wszystkich którzy ferie spędzali w mieście, arty-
ści - instruktorzy działający przy naszej instytu-
cji przygotowali mnóstwo ciekawych propozy-
cji, w których każdy, zarówno dzieci, młodzież, 
jak i osoby dorosłe, mógł znaleźć coś dla siebie. 
Każdy bezpłatnie mógł uczestniczyć w "Otwar-

tych zajęciach plastycznych", prowadzonych 
przez Ireneusza Parzyszka, "Otwartych spotka-
niach poetyckich" Siedleckiej Grupy Literackiej 
Witraż pod kierownictwem Krzysztofa Toma-
szewskiego, "Otwartych zajęciach teatralnych" 
z zakresu teatru poetycko-muzycznego pro-
wadzonych przez Waldemara Koperkiewicza 
i Roberta Protasewicza, "Otwartych zajęciach 
teatralnych" z dziedziny teatru klasycznego pro-
wadzonych przez Macieja Czapskiego, "Otwar-
tych zajęciach z tańca towarzyskiego" pod 

okiem Bożeny Wojciuk, "Otwartych zajęciach 
warsztatowych z tańca współczesnego", pro-
wadzonych przez Iwonę Marię Orzełowską,  
"Otwarych zajęciach wokalnych z emisji głosu" 
z Mariuszem Orzełowskim oraz otwartych za-
jęciach teatralnych dla dzieci i młodzieży "Zaba-
wa w teatr" i "Wkręć się w Teatr", które popro-
wadziła Urszula Gotowicka. 
Zimowa Akademia Talentów spotkała się z du-
żym zainteresowaniem mieszkańców Siedlec, 
każdego dnia blisko 100 osób uczestniczyło 
w bezpłatnych zajęciach, mając jednocześnie 
możliwość odkrywania swoich pasji i rozwija-
nia talentu.

Zimowa Akademia Talentów 2014 już za nami 

Miłość Ci
wszystko wybaczy...
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EDUKCJA ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Przedszkolak Aktorem
czyli III Dziecięca Wiosna Teatralna

DZIECI MAJĄ GŁOS

* Michałku, co to jest kultura i sztuka?
- Kultura to jest wtedy, jak ktoś przychodzi z rodziny do domu i mówi się 
jemu „dzień dobry”. A sztuka to jest na przykład obraz, który wisi  
w muzeum i się go często ogląda. Sztukę można też zobaczyć w teatrze, 
inaczej jest to przedstawienie albo spektakl. 
* W jakim celu ludzie chodzą do teatru?
- Żeby obejrzeć jakiś ciekawy spektakl.
 * A kim jest aktor?
- Aktor to jest pan albo pani, którzy grają role innych pań i innych 
panów.
* Wiem, że czytasz dużo książek, nie tylko bajek. Czy możliwe jest 
życie bez książek?
- Bardzo lubię książki i bajki, bo można z nich się dużo dowiedzieć  
o świecie zwierząt i ludzi. Jak kiedyś żyli i co robili. Nie wyobrażam sobie 
życia bez książek.
* A jaka jest Twoja ulubiona książka albo bajka i dlaczego  
ta a nie inna?
- Jeśli chodzi o bajkę to jest nią „Franklin i przyjaciele”, bo można się 
z niej dowiedzieć, co jedzą zwierzęta, jak się zachowywać wobec 
rodziców i wobec siostry, a także cioci. Rodzice wypożyczyli mi książkę  
o Harrym Potterze i zacząłem ją czytać, ale widziałem film i bardzo mi 
się spodobał. 
 * Czy chciałbyś wystąpić w teatrze i w jakiej roli?
- Myślę, że w roli Indianina, bo on ma ciekawe życie – ma fajną łódkę  
i strzela z łuku.
* Jak myślisz, czy ludzie, którzy chodzą do teatru, czytają książki, 
słuchają muzyki są szczęśliwsi od innych?
- Myślę, że tak. Jak idą do teatru, to mogą zabrać ze sobą książkę  
i ją poczytać, bo w teatrze jest cicho. I mogą też obejrzeć przedstawienie 
w tym samym teatrze. Więc są szczęśliwsi o tych ludzi, którzy nie czytają 
i nie chodzą do teatru.
 * A co to jest szczęście?
- Szczęście to jest takie coś, gdy jesteśmy z rodzicami i czujemy się 
bezpiecznie. I wtedy, kiedy mamy przyjaciół.
 * Jak byś pocieszył swojego przyjaciela, gdyby był smutny?
- Zapytałbym go, dlaczego płacze i załatwilibyśmy sprawę jak 
mężczyźni.
* Czyli jak?
- Zaproponowałbym mu wspólną zabawę.

W teatrze ludzie są szczęśliwi

Rozmowa z Michałem Omelaniukiem, uczniem I klasy Szkoły 
Podstawowej nr 9 w Siedlcach

Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że wychowanie przez sztukę może być 
realizowane w bardzo szerokim zakresie. Nauczycielki przedszkola to 

znakomite aktorki. Wcielają się w odpowiednie role codziennie, realizując 
założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Najlepsze 
efekty edukacyjne  przynosi kształcenie przez przeżywanie i odtwarzanie. 
Zabawy dramowe są jedną z podstawowych metod pracy. Dodatkowo 
ważnym elementem pracy przedszkola są uroczystości, szczególnie te 
związane ze świętami, zarówno patriotycznymi, jak i kościelnymi. Bardzo 
często rodzice zapraszani są na występy swoich pociech. Coraz częściej 
odchodzi się od tradycji wierszyków na rzecz krótkich epizodów teatral-
nych, humorystycznych skeczów. Coraz bogatsza jest literatura dziecięca, 
stanowiąca gotowe scenariusze dziecięcych teatrzyków.

W pracy z małymi dziećmi cykl przygotowania przedstawienia jest 
zdecydowanie bardziej cenny niż sam występ. To proces twórczy, który 
ma wartości edukacyjne. Wychowanie poprzez sztukę dotyczy w rów-
nym stopniu wartości estetycznych, czyli kostiumów, scenografii, jak 
kultury żywego słowa, dykcji, umiejętności zapamiętania i odtworzenia 
dłuższej kwestii, czyli „roli”. 

Trzy lata temu, młode nauczycielki z naszego przedszkola zapropo-
nowały koleżankom z innych placówek udział w przeglądzie takich dzie-
cięcych przedstawień teatralnych. Jeżeli robimy coś dla dobra naszych 
dzieci, to warto postawić taką wisienkę na torcie, prezentując dokona-
nia szerszej publiczności, a nie tylko tradycyjnie „swoim” rodzicom czy 
dziadkom. W tym momencie pojawia się kolejny aspekt wychowania 
przedszkolnego – pracujemy nad dziecięcymi emocjami i wrażliwością. 
Robimy coś dla innych dzieci. Obejrzą nasze występy koleżanki i koledzy 
z innych przedszkoli. Zobaczymy, jakie będą mieli stroje, jaką przygotują 
dekorację. Każdy element znajdujący się na scenie jest ważny.

Przedszkola bardzo chętnie przyłączyły się do naszej inicjatywy or-
ganizowania przeglądu teatrów. Przegląd wyklucza rywalizację i współ-
zawodnictwo. Daje możliwość prezentacji swoich osiągnięć. Wkład pra-
cy każdego dziecka powinien zostać zauważony, doceniony. Nie chcemy 
jedynie oceniać i krytykować. Jest to trudny element życia społecznego 
naszych czasów – ocenianie, krytykowanie i poprawianie tego, co zrobili 
inni. Pragniemy nasze dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym, uczyć sza-
cunku dla pracy innych. Wdrażamy dzieci do cichego, uważnego słucha-
nia i oglądania przedstawień prezentowanych przez inne przedszkola. 
Oklaski powinny być jednakowo gromkie dla wszystkich artystów.

Ogromnym sukcesem nas jako organizatorów było nawiązanie 
współpracy z Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Te-
atralna Miasta Siedlce. Dzięki temu, że CKIS zgodził się być współorga-
nizatorem przedsięwzięcia – mogłyśmy rozkręcić inicjatywę na tak dużą 
skalę. Możliwość występu na profesjonalnej scenie, gdzie zasuwa się 
prawdziwa kurtyna, jest świetne nagłośnienie, a nawet dekoracje mogą 
być robione nowoczesnymi, czyli multimedialnymi technikami – to do-
daje splendoru i znakomicie podnosi jakość przeglądu.

Miejskie Przedszkole Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach 
jest współorganizatorem przeglądu teatrów przedszkolnych pod hasłem 
„Dziecięca wiosna teatralna” już po raz trzeci. W pierwszym roku w prze-
glądzie uczestniczyło 12 przedszkoli, które przygotowały przedstawienia 
teatralne o dowolnej tematyce, w drugim  tematyka dotyczyła insceniza-
cji wiersza, a udział wzięło 13 placówek. W III edycji przedszkola przy-
gotowują przedstawienia bądź  kabarety z elementem humoru. Każdy 
z uczestników zostanie nagrodzony, a przedszkola biorące udział w prze-
glądzie  otrzymają statuetki i dyplomy.   
 ANNA MALACKA, DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 27 W SIEDLCACH

Miłość do teatru staramy się zaszczepiać już  
od najmłodszych lat. Edukacja przedszkola to znakomity 
czas kształtowania postaw społecznych i moralnych,  
a przede wszystkim estetyki młodego człowieka.
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W ostatnim czasie zauważyłem dziw-
ny trend przewijający się w mediach 
dotyczący różnych dziedzin życia, 
w tym także i sztuki. Ten trend to 
wałkowanie tego samego tematu do 
granic możliwości, do znudzenia 
wręcz, a może dotąd, dokąd nie 
pojawi się inny równie chwytliwy 
news; wtedy stary automatycznie 
trafia do kosza i już za tydzień nikt 
o nim  nie pamięta. Podobnie rzecz 
się ma w sztuce, także filmowej.  Była 
moda na filmy wojenne, potem kata-
stroficzne czy komedie romantyczne. 
I nie byłoby w tym nic zdrożnego, 
gdyby nie swoiste lenistwo twórców, 
a może wręcz wygodnictwo i brak 
chęci podjęcia ryzyka, aby stary, 
wytarty temat, przedstawić w inny, 
nowy, czasami nawet kontrowersyjny, 

sposób. Ostatnio hitem wśród różnej 
maści i różnego pokroju filmowców 
są filmy o wampirach.

A wszystko to po sukcesie – 
a jakże – słynnej „Sagi  Zmierzch”. 
Trochę horroru, ciut adrenaliny i do 
tego spora dawka romansu, okraszo-
na odwieczną tęsknotą za nieprze-
mijającą  młodością i hit filmowy go-
towy! Jeśli do tego dodać atrakcyjną, 
lekką i wpadającą w ucho muzykę, 
słuchaną przez egzaltowane nasto-
latki, od razu można wdrapywać się 
na czerwony dywan i otwierać konto 
w jakimś szacownym banku. 

Są jednak, dzięki Bogu, twórcy, 
którzy potrafią nabrać dystansu do 
owych mód i trendów. Owszem, 
wpisują się w nie, wykorzystując je 
jednak do swoich celów artystycz-
nych, czarując widza znakomitą 
historią, dla której nośny  motyw 
jest tylko pretekstem, pewnym 

ułatwieniem w dotarciu do szerokiej 
widowni. Nie tracą jednak przy tym 
nic z atrakcyjności przekazu z jednej 
strony i artyzmu z drugiej. 

Takiej sztuki, według  mnie, 
dokonał Jim Jarmush w swoim 
najnowszym filmie, pt.: „Tylko 
kochankowie przeżyją” (Only Lovers 
Left Alive). Jak mówią krytycy, to 
„melodramat wampiryczny” z Tildą 
Swinton i Tomem Hiddlestonem 
w rolach głównych. Partneruje im 
początkująca, ale już znakomita, Mia 
Wasikowska.  

„Tylko kochankowie przeżyją”  
to opowieść o Adamie, unikającym 
rozgłosu i słonecznego światła, 
undergroundowym muzyku z De-
troit, który postanawia powrócić po 
długiej rozłące do swojej ukochanej 
– Evy, od lat mieszkającej w Maroku. 
Jednak ich związek zostanie wysta-
wiony na próbę, kiedy dołączy do 

Prawdziwy film nie tylko dla konesera 
- lub rzadki przypadek

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

OCZY SZEROKO OTWARTE

BAZAR KULTURALNY

W roku 1951 ksiądz Kanonik 
Władysław Pogonowski, proboszcz 
parafii rzymsko-katolickiej w Kocku 
zamówił u profesora Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie – Michała 
Borucińskiego (1885-1976) - obraz 
do głównego ołtarza w kościele, któ-
rym zarządzał. Wcześniejszy obraz 
ołtarzowy spłonął w 1939 roku z ca-
łym wyposażeniem kościoła. W dniu 
15 sierpnia 1954 roku, podczas 
uroczytości odpustowych, nowy ob-
raz przedstawiający Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny, wprawiony 
w konstrukcję wielkiego ołtarza, 
został poświęcony. Wiemy jeszcze, 
że ufundowały go z dobrowolnych 
składek kockie parafianki. Natomiast 
szkice i studia do tej monumental-
nej kompozycji trafiły do zbiorów 
siedleckiego muzeum w 1976 roku 
z daru jedynej córki artysty - pani 
Hanny Sołtan. Wypełniła ona życze-
nie ojca, który pochodził z Siedlec. 

Tu się urodził jako drugi 
syn Kazimiery z Miszczaków 
i Kazimierza Borucińskich. Od 
dzieciństwa przejawiał zdolności 
artystyczne. Nawet trudno-
ści finasowe, jakie dotknęły 
rodzinę po śmierci ojca, nie po-
wstrzymały go od pobierania 
lekcji u siedleckiego malarza 
Ignacego Gajewskiego. Jako 
nastolatek podjął pracę za-
robkową w drukarniach, naj-
pierw w Siedlcach, a potem 
w Warszawie, gdzie też zapi-
sał się na wieczorowe kursy 
rysunkowe, prowadzone 
przy Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa. A gdy w 1904 
roku otwarto w Warszawie 
Szkołę Sztuk Pięknych przy 
ulicy Wierzbowej, zapisał się do niej 
jako jeden z pierwszych studentów. 
Z czasem w tej warszawskiej uczelni 
artystycznej został profesorem 
i był z nią związny do emerytury. 

Być może ksiądz Pogonowski  znał 
i podziwiał  realistyczne portrety 
Hucułów i kompozycje historyczne 
Borucińskiego, które artysta tworzył 

w okresie międzywojennym i dlatego 
zwrócił się właśnie do niego z prośbą 
o wykonanie monumentalnej kom-
pozycji o tematyce sakralnej. Z ilości 
prac przygotowawczych; szkiców 
i studiów ołówkowych, kompozycji 
walorowych,  szkiców kolory-
stycznych szat, postaci apostołów 
i postaci samej Marii przechowy-
wanych w Muzeum Regionalnym 
w Siedlcach, wiemy, jak poważnie 
i odpowiedzialnie malarz potrakto-
wał to zadanie artystyczne. Prezen-
towany obraz jest jedną z kolory-
stycznych wersji kompozycyjnych do 
obrazu ołtarzowego w Kocku. 

Jadąc z Siedlec do Lublina, 
można zatrzymać się choć na 
krótki czas na rynku  miasta Kocka  
i wstąpić do klasycystycznej światyni, 
ufundowanej w XVIII wieku przez 
księżną Annę z Sapiehów Jabłonow-
ską, by zobaczyć, jaki jest końcowy 
efekt trzech lat pracy artysty malarza 
z siedleckim rodowodem. 

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU

Michał Boruciński  
– artysta z siedleckim rodowodem

DANUTA MICHALEC
HISTORYK SZTUKI

TYLKO KOCHANKOWIE PRZEŻYJĄ
(Only Lovers Left Alive)

Reżyseria: Jim Jarmusch
Scenariusz: Jim Jarmusch

Zdjęcia: Yarick Le Saux
Muzyka: Jozef van Wissem
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DO POCZYTANIA-
nich nieobliczalna siostra Evy – Ava.

Wracający do wielkiej ar-
tystycznej formy, Jim Jarmusch 
stworzył tu wspaniały dramat egzy-
stencjalny,  opowiadający z jednej 
strony o kryzysie cywilizacji, o jej 
upadku, którego symbolem jest tu 
demonicznie pokazane opustoszałe 
Detroit, a z drugiej widzimy, że  
kryzys ten  wymusza kreatywność 
i to wtedy dokonuje się postęp 
technologiczny i cywilizacyjny, 
a także powstają niezwykłe dzieła 
artystyczne. Jest to film wypełnio-
ny piękną, niepokojącą muzyką 
Jozefa van Wissem’a oraz pełnymi 
uroku i lekkiej patyny zdjęcia-
mi Yarick’a Le Saux’a. To także 
film pełen optymizmu i nadziei. 
A Wampiry? No cóż, są pretekstem 
do pokazania historii ludzkości 
i  ponadczasowości jej ideałów, 
a może zachętą dla miłośników 
horrorów klasy B, mającą zwabić 
ich do kin, by niechcący  zetknęli 
się z prawdziwą sztuką? 

Niewiele jest filmów w historii, 
po obejrzeniu których  ma się ciągły 
niedosyt i chciałoby się oglądać je bez 

BAZAR KULTURALNY

Urodził się w 1937 roku, w Murzynowie koło Płocka. Studia odbył 
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, uzyskując dyplom w pra-

cowni Artura Nacht-Samborskiego w 1964 r. Jego niepowtarzalne, na-
sycone symbolizmem i ekspresjonizmem malarstwo, sytuuje go wśród 
najciekawszych malarzy współczesności. Chętnie bierze udział w organi-
zowanym corocznie przez Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chle-
wiskach Międzynarodowym Plenerze Malarskim „Sztuka bez granic”, 
szukając w podlasko-mazowieckim pejzażu inspiracji do kolejnych dzieł. 

Wystawy indywidualne (ok.10): Polska, Niemcy, Holandia, Wielka 
Brytania Wystawy zbiorowe (ok.20): m.in. Warszawa, Lublin, Plock, 
Siedlce. Obrazy w zbiorach polskich muzeów  i prywatnych kolek-
cjach: Holandia, Francja, USA, Niemcy, Dania. Janusz Lewandowski 
zdobył wiele prestiżowych nagród, m.in. w konkursie pt. „Metafora 
w malarstwie polskim” w Radomiu,  za projekt aranżacji wnętrza Ba-
zyliki pod wezwaniem św. Teresy w Łodzi i nagrodę polsko-japońską 
imienia Miyauchi.

J A N U S Z L E WA N D O W S K I 

" W Y Z N A N I E",  O L E J,  2004 

Poznała kobiety, które tak jak ona długo udawały, że wszyst-
ko jest w porządku. Spotkała twardzieli, którzy musieli nauczyć 
się płakać. Była w miejscu, w którym można było wszystko.  
Nie wolno było jednego – kłamać.

Julia musiała być coraz lepsza, aż pod wpływem stresu 
odcięła sobie ucho. Ratownik wiecznie golił głowę i wierzył,  
że dzięki temu stanie się kimś innym. Marek wrócił z wojny 
jako bohater, a potem załamał się i żył jak zwierzę. Karolinka 
była przekonana, że jest aniołem i nikt jej nie widzi. Autorka 
zabiera nas w podróż pełną intymnych zwierzeń i prawdzi-
wych emocji. W poruszający sposób opisuje azyl dla zagubio-
nych oraz obrazy, które prześladowały ich latami. Opowiada  
o szczerości, potrzebie zrozumienia i bliskości. (z opisu wydawcy)

Anioły jedzą trzy razy dziennie
Grażynę Jagielską przez lata paraliżował strach. 
Żyła problemami męża, reportera wojennego. 
Dla jego pasji poświęciła swoje życie. W końcu 
jednak musiała zawalczyć o siebie. Przeżyła 
własny "lot nad kukułczym gniazdem". Spędziła 
pół roku w szpitalu psychiatrycznym.

a u t o r s k a  g a l e r i a
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PARTNERZY CKiS

PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PLAN WIDOWNI

BALKON

I N F O R M A C J E  O G Ó L N E

Kontakt:
Centrum Kultury i Sztuki  
im. Andrzeja Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce,  
ul. Bpa I. Świrskiego 31, 08-110 Siedlce 
www.ckis.siedlce.pl  
www.facebook.com/ckis.siedlce 

 Sekretariat:  
tel.: 25 794 31 70, fax: 25 794 31 81; 
ckis@ckis.siedlce.pl  

 Biuro CKiS:  
tel.: 25 794 31 73, e-mail: biuro@ckis.siedlce.pl 
Informacje kulturalne,  
wejściówki, zaproszenia i bilety:
Punkt Informacji Kulturalnej CKiS,  
ul. Bpa I. Świrskiego 31, parter - wejście A,
czynny od poniedziałku do piątku  
w godz. 11.00–19.00 oraz na godzinę przed każdym 
wydarzeniem artystycznym;  
Rezerwacja: 25 794 31 89

www.scena24.siedlce.pl

Wydawca: Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce
Druk: Drukarnia IWONEX
Redakcja: Dział Promocji i Mediów
e-mail: promocja@ckis.siedlce.pl
Redaktor prowadzący: Monika Mikołajczuk, Oficyna Dziennikarsko-
Wydawnicza Monalisa
fot. Cyprian Kucharuk, Jarosław Grudziński,  
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logotypy CKiS oraz Grup Artystycznych:
Ireneusz Parzyszek, Tomasz Janeczko, Marek Błaszczyk
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.
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MUZYCZNE

PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

„SIEDLECKI MAGAZYN KULTURALNY”  
program CKiS w TV Siedlce w niedziele  
i poniedziałki;

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI CKIS PREZENTOWANE SĄ W AUTORSKICH AUDYCJACH:

„NA SCENIE I ESTRADZIE – MAGAZYN KULTURALNY 
CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ANDRZEJA MEŻERYCKIEGO
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE”  
na antenie Katolickiego Radia Podlasie 101,7 FM,  
w każdą sobotę od godziny 21.40 do 23.00;



12 kwietnia  
godz. 16:30 i 19:30

Scena Teatralna Miasta Siedlce

1 kwietnia, godz. 19:00
Scena Teatralna Miasta Siedlce 


