
Każda rola zawiera 
okruch mnie samego
[z Waldemarem Obłozą]
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Odkrywanie talentów 
to mój żywioł
[z Iwoną Marią Orzełowską]

Pan  
od muzyki  
[z Dariuszem Różańskim]

ROZMOWY
TEATRALNE

 s. 10-11  s. 12-13  s. 19

 s. 10

s. 8KRYSTYNA JANDA W MONODRAMIE DANUTA W.
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wg sztuki Moliera
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30 października, godz. 19:00
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Dr RYSZARD KOWALSKI
biolog, organizator Festiwalu Nauki  
i Sztuki w Siedlcach

Wszystkich zachęcam do po-
dejmowania studiów, gdyż jest 
to najlepsza lokata w czasach 
rozchwianej ekonomii. Wiedzy 
zdobytej w uczelni i umiejętno-
ści uczenia się, co jest o wiele 
ważniejsze niż zapamiętanie 
informacji, nikt nam nie 
zabierze, nie opodatkuje, nie 
ukradnie. Zdobywanie wiedzy 
to gromadzenie kapitału, 
który tym się różni od ciułania 
pieniędzy, że jest to lokata 
z odroczonym oprocentowa-
niem. Na odebranie odsetek 
przyjdzie z pewnością czas, 
choć cierpliwość jest tu ważną 
cnotą, a aktywność i operatyw-
ność sprzymierzeńcami.

ŻANETA PŁUDOWSKA
wicemiss Polonia 2012 
kandydatka Polski na Miss  
International w Japonii  2014

Uważam, że jest to sprawa 
bardzo indywidualna. Zależy 
od predyspozycji każdego 
człowieka. Oczywiście, że warto 
studiować, ponieważ podnoszą 
się nasze kwalifikacje i wzrasta 
prestiż na rynku pracy. W tym 
czasie poznajemy wielu cieka-
wych ludzi i nowe środowiska. 
Z drugiej strony cały czas 
brakuje nam prawdziwych 
specjalistów, którym studia nie 
są potrzebne. To właśnie dzięki 
nim życie nasze staje się łatwiej-
sze. Obecnie widoczny jest brak 
szkół zawodowych z prawdzi-
wego zdarzenia, kształcących 
prawdziwych fachowców.

PAULINA RADZIKOWSKA
studentka UPH

Jestem studentką III roku Logisty-
ki na Uniwersytecie Przyrodniczo
-Humanistycznym w Siedlcach. 
Studia są dla mnie kolejną drogą 
do samokształcenia. Dzięki nim 
poszerzyłam swoją wiedzę 
i uzyskałam wiele odpowiedzi na 
pytania, które stawiałam sobie 
we wcześniejszych latach. Lecz 
studia to nie tylko nauka, to nowe 
przyjaźnie, które wzbogaciły moją 
towarzyską stronę życia. Poznanie 
nowych osób pozwoliło mi na 
spojrzenie na niektóre sprawy  
w zupełnie innym świetle, czyimiś 
oczyma, zmieniając mnie samą  
i poszerzyło moją osobowość, 
tym samym stawiając kolejny 
krok do dorosłości. 

CZY WARTO DZIŚ
STUDIOWAĆ?

Kiedy, miesiąc temu, pisałem wstęp do wrze-
śniowego wydania Sceny 24… żyliśmy jeszcze 
wakacjami.  Zupełnie inaczej jest teraz. Jesień 
zagląda nam do okien… za chwilę zima.
Jednakże z mojego doświadczenia wynika, 
że właśnie w tym okresie Państwo najchętniej 
uczestniczycie w życiu kulturalnym naszego 
miasta. Jesień, zima i wczesna wiosna to zna-
komity czas, żeby nadrobić zaległości w sferze 
duchowej swojego życia.  Niech wygra kultu-
ra! Dlatego, właśnie w tym czasie odbywa się 
jedno z największych wydarzeń kulturalnych 
naszego miasta i regionu: III Ogólnopolski Festi-
wal Teatrów Prywatnych „Sztuka plus Komercja”. 
Aż 24 spektakle, koncerty, recitale, widowiska. 
Każde z nich wyjątkowe. Trudno nawet wskazać 
te najpiękniejsze i najważniejsze.
Inauguracja tego festiwalu odbyła się w ostat-
nią niedzielę września. Ponad 800 widzów 
uczestniczyło w spektaklach otwarcia. Wszyst-
kim bardzo gorąco dziękuję. Festiwal trwać 
będzie aż do 13 grudnia i gorąco zachęcam do 
zapoznania się z jego repertuarem, który znaj-
duje się na stronie:

www.festiwalteatrowprywatnych.pl. 
Niestety, z przykrością, a jednocześnie z wielką 
radością muszę powiedzieć, że na większość 
spektakli festiwalowych bilety zostały wykupio-
ne.  „Szał” na teatr w Siedlcach trwa! Super!
Gorąco polecam premiery październikowe: Za 
co giniemy, Kopciuszek, Romeo i Julia, Skąpiec. To 
produkcje naszej instytucji, w których wezmą 
udział artyści związani z Teatrem ES, Teatrem 
Tańca Caro Dance oraz Studiem Teatralnym im. 
Jacka Woszczerowicza. 
Cały szczegółowy program wszystkich wyda-
rzeń na kolejnych stronach Sceny 24. 
Zapraszam również do naszych Punktów Infor-
macji Kulturalnej przy ul. Bpa I. Świrskiego 31 
oraz w Galerii Siedlce (I piętro), gdzie można 
rezerwować i kupić bilety. 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

SONDA

Znajdziesz nas:

październik 2014
Nr 10 (09)

więcej w listopadowym

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

Punkt Informacji Kulturalnej CKiS nr 2,  
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74

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

 4-7 Repertuar CKiS na październik 

 8 Co za miesiąc?

 10-11 Rozmowa z Waldemarem Obłozą

 12-13 Iwona Maria Orzełowska  

  o najnowszych premierach  

  Teatru Tańca Caro Dance

 14-15 Nieznane pasje - znanych ludzi

 18 Kultura po sąsiedzku

 19 Po drugiej stronie  

  rozmowa z Dariuszem Różańskim  

 20-21 Bazar kulturalny

 22-24 Relacje

NIECH WYGRA KULTURA!

B I U L E T Y N  I N F O R M A C J I  K U L T U R A L N E J
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IV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Środowisk 
Osób Niepełnosprawnych organizowany przez 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii 
Grzegorzewskiej w Siedlcach.

Uroczystości z okazji jubileuszu 35-lecia powołania 
Oddziału ZUS w Siedlcach. Wydarzenie uświetni 
recital z kręgu piosenki popularnej „Giganci 
piosenki” w wykonaniu Marcina Sójki, artystów 
Teatru ES oraz Teatru Tańca Caro Dance.

Spektakl Teatru ES powstał na motywach 
wstrząsającej książki Barbary Rosiek „Pamiętnik 
narkomanki”. Celem spektaklu jest uświadomienie 
młodym ludziom szkodliwości zażywania narkotyków 
oraz jak wiele mogą stracić popadając w ten nałóg.

Premiera najnowszego spektaklu Teatru ES na 
podstawie twórczości mało znanego, a genialnego 
pisarza Tomasza Gluzińskiego, dotyczy bezradności 
przeciętnego człowieka wobec agresji mediów i polityki. 

Widowisko słowno-taneczne na podstawie 
baśni braci Grimm i Charles’a Perraulta 
„Kopciuszek”. Spektakl ten to klasyczna, 
mądra opowieść, skierowana głównie do 
najmłodszych widzów, będąca propozycją 
teatralną dla całej rodziny.

1 PAŹDZIERNIKA (środa)
JUBILEUSZ

6 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek)

2 PAŹDZIERNIKA (czwartek)
SPEKTAKL

7 PAŹDZIERNIKA  (wtorek)
PREMIERA SPEKTAKLU

5 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
PREMIERA SPEKTAKLU

8 PAŹDZIERNIKA (środa)
SPEKTAKL

35-LECIA POWOŁANIA 
ODDZIAŁU ZUS W SIEDLCACH 

IV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD 
TWÓRCZOŚCI ŚRODOWISK OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

WOLĘ ŻYĆ

KOPCIUSZEK
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

KOPCIUSZEK

ZA CO GINIEMY?”

godz. 10:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce godz. 9:30 

miejsce: : Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 12:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Scenariusz: Waldemar Koperkiewicz,  
Robert Protasewicz

godz. 9:00, 10:30, 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Robert Protasewicz
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Wykonanie: Teatr ES

godz. 16:00 i 18:30 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria i choreografia:  
Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Adepci Szkoły Tańca do Caro Dance,
aktorzy Teatru Tańca Caro Dance

godz. 9:00 i 11:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria i choreografia:  
Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Adepci Szkoły Tańca do Caro Dance,
aktorzy Teatru Tańca Caro Dance

a k t u a l n o ś c i  t e a t r a l n e  w w w . c k i s . s i e d l c e . p l  w w w . s c e n a 2 4 . s i e d l c e . p l

PAŹDZIERNIK 2014
R E P E R T U A R S C E N A  T E AT R A L N A

M I A S TA  S I E D L C E

5 PAŹDZIERNIKA (niedziela) 
 
 
 
 
 
 

KOPCIUSZEK
 
 

godz. 16:00, 18:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia:  
Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance oraz 
Adepci Szkoły Tańca do Caro Dance

Premiera widowiska słowno-tanecznego 
na podstawie baśni braci Grimm 
i Charles’a Perraulta „Kopciuszek”. Spektakl ten  
to klasyczna, mądra opowieść, skierowana 
głównie do najmłodszych widzów, będąca 
propozycją teatralną dla całej rodziny. 
„Kopciuszek” to historia pracowitej, dobrej 
i pięknej dziewczynki, która mieszka ze 
złą macochą i samolubnymi przyrodnimi 
siostrami. Te zazdrosne o jej urodę, każą 
wykonywać Kopciuszkowi najcięższe prace. 
Pewnego dnia dzięki pomocy swojej matki 
chrzestnej - dobrej wróżki, Kopciuszek 
uczestniczy w balu na królewskim dworze. 
Urzeczony jej niezwykłą urodą Książę, nie 
widzi poza nią świata. Szczęście nie trwa 
jednak długo. O północy Kopciuszek musi 
wrócić do domu, bo czar Wróżki pryśnie. 
Wymykając się z pałacu, gubi na schodach 
swój pantofelek. Książę, nie mogąc zapomnieć 
o pięknej dziewczynie, która skradła jego 
serce, rozpoczyna poszukiwania... 

R

ODZ INN

A
 

N

I E D Z I E L
Aw Teatrze

www.ckis.siedlce.pl
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Teatr im. Stefana Jaracza w Warszawie

MARZENA
TRYBAŁA
KRZYSZTOF
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11 października 2014 r. (sobota)
godz. 16:30 i 19:00

Bezpłatne bilety dostępne w Punkcie Informacji Kulturalnej CKiS od 03.10.2014 r. 

www.ck i s . s ied l ce .p l  |   www. facebook .com/ck i s . s ied l ce  |   www.mopr.s ied l ce .p l

Człowiek – najlepsza inwestycja
Spektakl współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SPEKTAKL TEATRU

Scena Teatralna Miasta Siedlce
ul. Bpa I. Świrskiego 31

Słowa: Karol Wojtyła
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Wykonanie: Teatr ES, Chór Miasta Siedlce  
oraz Orkiestra Teatru ES

On i ona, oboje po przejściach. Góry, ławka, na której co 
jakiś czas się spotykają. Ona poważna, on były komik. 
Na pierwszy rzut oka wygląda, że nic ich nie łączy – 
z wyjątkiem samotności. Ale kiedy tak powolutku, 
powolutku coś się między nimi zaczyna, coraz bardziej 
się orientujemy, że za tymi niby przypadkowymi 
spotkaniami kryje się coś jeszcze. 

„Złodziej” to komedia jednego 
z najpopularniejszych brytyjskich autorów Erica 
Chappella. Dom za miastem, późny wieczór, 
gospodarze z przyjaciółmi wracają z przyjęcia. 
Na gorącym uczynku zostaje przyłapany 
złodziej. Ale nie jest to zwyczajny opryszek. To 
złodziej sympatyczny, zagrany brawurowo przez 
Cezarego Żaka. Złodziej, który przeszukując 
dom, poznał najgłębsze tajemnice mieszkańców. 
Złodziej z fantazją, psycholog, który wywróci 
wzajemne relacje mieszkańców do góry nogami. 

Uroczystości z okazji jubileuszu 170-lecia IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego w Siedlcach. W programie artystycznym 
wydarzenia m.in. spektakl o Hetmanie Żółkiewskim oraz 
wystawa poświęcona historii szkoły.

9 PAŹDZIERNIKA (czwartek)
SPEKTAKL

11 PAŹDZIERNIKA (sobota)
SPEKTAKL

13 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek)
SPEKTAKL

10 PAŹDZIERNIKA (piątek)
JUBILEUSZ 

12 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
KONCERT

15 PAŹDZIERNIKA (środa)
SPEKTAKL

ŚPIEWNIK PAPIESKI
ZA CO GINIEMY?”

POCAŁUNEK

ZŁODZIEJ 
III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW 
PRYWATNYCH „SZTUKA PLUS KOMERCJA”

170-LECIA IV LO IM. HETMANA 
STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO

WOLĘ ŻYĆ
TEATR MĄDREGO WIDZA

godz. 18:00 
miejsce: Kościół pw. św. Jadwigi w Mokobodach

godz. 9:00, 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Robert Protasewicz
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Wykonanie: Teatr ES

godz. 16:30, 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria: Adam Sajnuk
występują: Marzena Trybała, Krzysztof Tyniec

godz. 17:00 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Cezary Żak
Obsada: Renata Dancewicz, Izabela Kuna, 
Cezary Żak, Rafał Królikowski i Leszek Lichota

godz. 11:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

w w w . f a c e b o o k . c o m / c k i s . s i e d l c e

7 PAŹDZIERNIKA (wtorek) 
 
 
 

ZA CO GINIEMY
 
 
godz. 9:00, 10:30, 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Robert Protasewicz
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Wykonanie: Teatr ES
 
Cała twórczość mało znanego, a genialnego 
pisarza Tomasza Gluzińskiego dotyczy 
bezradności przeciętnego człowieka wobec 
agresji mediów, polityki i terroryzmu. Czasami 
jednak w człowieku rodzi się bunt wobec tej 
agresji i tak dzieje się to w twórczości Tomasza 
Gluzińskiego. Ten bunt okazał się bardzo bliski 
młodym aktorom Teatru ES. Młodzież nie 
cierpi tzw. ściemy i błyskawicznie wychwytuje 
fałsz, obłudę, sztuczność, która codziennie 
wylewa się z ekranów naszych telewizorów 
i innych mediów. Wszystko to w twórczości 
poety byłoby dość oczywiste gdyby nie fakt, 
że nie jest artystą żyjącym wśród nas, lecz 
proroczo przewidział te zjawiska już w latach 
60., 70. Zmarł w 1986 roku. Jego twórczość jest 
ponadczasowa. Media i polityka będą zawsze, 
dopóki istnieć będzie cywilizacja. I zawsze 
młodzież będzie się buntować przeciw 
zastanemu porządkowi. Czy skutkiem tego 
buntu będzie lepszy świat? Trzeba mieć taką 
nadzieję. Oby nie musieć za to ginąć. Zarówno 
fizycznie, jak i moralnie. W spektaklu „Za co 
giniemy” aktorzy próbują rozliczać polityków 
z niespełnianych obietnic, a media – z tego, że 
tak naprawdę wcale nie są niezależne. Liczy 
się pieniądz.

wst
ep 
bez
pla
tny

Teatr im. Stefana Jaracza w Warszawie

MARZENA
TRYBAŁA
KRZYSZTOF
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11 października 2014 r. (sobota)
godz. 16:30 i 19:00

Bezpłatne bilety dostępne w Punkcie Informacji Kulturalnej CKiS od 03.10.2014 r. 

www.ck i s . s ied l ce .p l  |   www. facebook .com/ck i s . s ied l ce  |   www.mopr.s ied l ce .p l

Człowiek – najlepsza inwestycja
Spektakl współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SPEKTAKL TEATRU

Scena Teatralna Miasta Siedlce
ul. Bpa I. Świrskiego 31

Projekcja filmu „Odważni” organizowana przez 
Klub Ojców w Siedlcach. Film ukazuje dylematy 
współczesnych ojców, inspirując do zaangażowania  
w świadome rodzicielstwo.

12 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
PROJEKCJA FILMU

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

godz. 9:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Scenariusz: Waldemar Koperkiewicz,  
Robert Protasewicz
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19 PAŹDZIERNIKA (niedziela) 
 
 

 

ROMEO I JULIA
 
 
godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia:  
Iwona Maria Orzełowska  
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance

Fascynująca historia o miłości 
opowiedziana magicznym językiem 
tańca. „Romeo i Julia” to najbardziej 
znana tragedia miłosna świata i jedna 
z najczęściej wystawianych sztuk Szekspira. 
Romantyczna historia dwójki kochanków 
z Werony, pochodzących ze skłóconych 
ze sobą rodów Montecchich i Capulettich, 
niezmiennie zachwyca odbiorców 
i inspiruje kolejnych twórców z różnych 
dziedzin sztuki. Na deskach Sceny 
Teatralnej Miasta Siedlce tę ponadczasową 
historię przedstawią tancerze i aktorzy 
Teatru Tańca Caro Dance. Dużym atutem 
spektaklu będzie ciekawa scenografia, 
porywająca muzyka, ale przede wszystkim 
profesjonalny taniec i poruszająca gra 
aktorska.

Spektakl porusza tematy ponadczasowe, z którymi 
utożsamić się może każdy z nas. Choreografia dotyczy 
m.in. wolności na różnych płaszczyznach – wolność 
myśli, słowa, czynu.

Siedlecka Grupa Literacka „Witraż” zaproponowała 
nauczycielom-animatorom uczniowskich środowisk 
twórczych, prowadzącym działalność poetycką 
w Publicznych Gimnazjach, zaprezentowanie dorobku 
twórczego uczniów. Podczas koncertu usłyszymy 
najlepsze wiersze w interpretacji utalentowanej 
młodzieży oraz piosenki poetyckie.

Spektakl ten to wybuchowa mieszanka 
błyskotliwego tekstu i brawurowej gry aktorskiej, 
które sprawiają, że z twarzy widzów od początku 
do końca przedstawienia nie schodzi uśmiech, ale 
z tyłu głowy pojawia się refleksja. To intrygujący 
portret różnorodnych damsko-męskich relacji 
i stosunków wewnątrzmałżeńskich oraz obraz 
współczesnego, wcale nieprostego, rodzicielstwa.

15 PAŹDZIERNIKA (środa)
SPEKTAKL

17 PAŹDZIERNIKA (piątek)

20 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek)
III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW  
PRYWATNYCH „SZTUKA PLUS KOMERCJA” 

19 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
PREMIERA SPEKTAKLU

22 i 23  PAŹDZIERNIKA 
SPEKTAKL

16 PAŹDZIERNIKA (czwartek) 
KONKURS

WE ARE

UCZNIOWSKI BRULION POETYCKI

BÓG MORDU

ROMEO I JULIA

ROMEO I JULIA

SŁOWO – DAR I TAJEMNICA

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Jakub Mędrzycki
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance

godz. 9:00 - 13:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
opieka merytoryczna: Barbara Maksymiuk 
i Krzysztof Tomaszewski
wykonanie: Siedlecka Grupa Literacka „Witraż”

godz. 16:30 i 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Małgorzata Bogajewska
Obsada: Jolanta Fraszyńska,  
Anna Dereszowska, Cezary Pazura,  
Michał Żebrowski
Produkcja: Teatr 6.piętro

godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska 
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance

godz. 9:00 i 11:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska 
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance

godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Miejskie obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

15 PAŹDZIERNIKA (środa)

DZIEŃ NAUCZYCIELA  
W TEATRZE
godz. 17:30 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

XII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola 
Wojtyły – św. Jana Pawła II 
Opieka merytoryczna:  
Halina Tunkiewicz
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30 PAŹDZIERNIKA (czwartek)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKĄPIEC. 
WORK IN 
PROGRESS
 
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

„Skąpiec. Work in progress” to niezwykła 
wariacja wokół klasycznej sztuki Moliera. 
Trudna lektura zyskuje tu nowe oblicze. 
Zostaje przybliżona współczesnemu odbiorcy, 
pogłębiona i uniwersalnie zinterpretowana. 
Kto powiedział, że teatr musi być nudny? 
Spektakl „Skąpiec. Work in progres” to historia 
o powstawaniu przedstawienia na bazie sztuki 
Moliera. Dylematy aktorów, kłopoty reżyserów 
i scenografów, zawiłości interpretacyjne 
i produkcyjne, gorsze i lepsze dni... czyli to, co 
zwykle ukrywa się przed widzem, przeplata się 
tu z perypetiami Molierowskich bohaterów. 
Nasz spektakl to w istocie „dwa w jednym”: 
podglądamy teatralną „kuchnię” oraz 
pieczołowicie interpretujemy „Skąpca”. 
Głównym sponsorem spektaklu jest

Celem wydarzenia jest dokumentacja codziennego 
życia dawnej wsi i przybliżenie wiedzy o nim 
młodszemu pokoleniu. Założeniem jest prezentacja 
różnych zajęć wiejskich, praktykowanych dawniej 
właśnie w jesienne wieczory (medycyna ludowa, 
znachorki, zamawianie, leczenie ziołami).

Alicja Majewska to piosenkarka znana 
kilku pokoleniom Polaków. Wielokrotnie 
nagradzana na Festiwalu Piosenki w Opolu. 
Wylansowała szereg przebojów, m.in. „Jeszcze 
się tam żagiel bieli”, „Odkryjemy miłość 
nieznaną”, „Być kobietą”. Na stałe współpracuje 
z kompozytorem i pianistą Włodzimierzem 
Korczem, z którym na deskach Sceny Teatralnej 
Miasta Siedlce zaprezentuje repertuar 
z najnowszej płyty „Piosenki, z których się żyje”. 

Kolejna edycja koncertu „Gitariada”, czyli 
spotkanie z muzyką lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych. Na scenie zaprezentują się  
siedleckie zespoły takie, jak: FENIX, ROUTE 66, 
PROJECT 2010 oraz zaproszeni do projektu soliści 
- Urszula Chruściel i Roman Goławski.

26 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
XXIII PREZENTACJE TEATRÓW OBRZĘDOWYCH 
POŁUDNIOWEGO PODLASIA I WSCHODNIEGO 
MAZOWSZA

30 PAŹDZIERNIKA (czwartek)
III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW  
PRYWATNYCH „SZTUKA PLUS KOMERCJA” 

PREMIERA SPEKTAKLU

25 PAŹDZIERNIKA (sobota)
KONCERT 

24 PAŹDZIERNIKA (piątek) 
KONCERT

JESIENNE WIECZORY 

SKĄPIEC. WORK IN PROGRESS

ALICJI MAJEWSKIEJ  
I WŁODZIMIERZA KORCZA 
MISTRZOWIE SCENY

GITARIADA

godz. 10:00 - 17:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada: Waldemar Obłoza, Agata Sasinowska, 
Dorota Zielińska, Bartek Magdziarz, Sebastian 
Cybulski, Maciej Czapski 
Gościnnie wystąpią: Robert Protasewicz, 
Krzysztof Barabasz 
Scenariusz i reżyseria: Adam Biernacki 
Asystent reżysera: Maciej Czapski 
Kostiumy: Katarzyna Lipińska 
Aranżacje: Konrad Wantrych 
Kierownik produkcji: Anna Harke 
produkcja: Centrum Kultury i Sztuki  
im. A. Meżeryckiego 
Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Zapowiadany koncert przebiegać będzie w konwencji 
muzycznej wędrówki wzdłuż brzegów Dunaju. 
Podążając naddunajskim szlakiem, odwiedzimy 
Austrię, Węgry, Słowację i Rumunię, dotrzemy do 
Wiednia i Budapesztu. Przewodniczką tej podróży 
będzie muzyka Mozarta, Beethovena, Schuberta, 
Brahmsa, Bartóka i wielu innych twórców, którzy sami 
„przechadzali się” nad pięknym, modrym Dunajem.

24 PAŹDZIERNIKA (piątek)
MUZYKA SMYKA

Z BIEGIEM DUNAJU

godz. 9:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
godz. 10:15 i 11:15 
miejsce: Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach

Work in progress
wg sztuki Moliera

Scenariusz i reżyseria: Adam Biernacki

SKĄPIEC.

Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

S C E N A  T E A T R A L N A  M I A S T A  S I E D L C E

Waldemar Obłoza
Sebastian Cybulski
Agata Sasinowska
Dorota Zielińska
Bartek Magdziarz
Maciej Czapski
Gościnnie występują: 
Krzysztof Barabasz
Robert Protasewicz
Asystent reżysera: Maciej Czapski
Kostiumy: Katarzyna Lipińska
Kierownik produkcji: Anna Harke
Aranżacje : Konrad   Wantrych  

Obsada

30 października 2014r.
godz. 19:00

spektakle  4, 13, 15, 16 listopada 2014 r. godz. 19:00
Rezerwacje i bilety: Punkt Informacji Kulturalnej CKiS, tel. 25 794 31 89, 08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31, Punkt Informacji Kulturalnej CKiS (PIK 2) Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74 (I pietro)

sponsor spektaklu
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CO ZA MIESIĄC       LISTOPAD 2014
4,13,15,16  LISTOPADA 
godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

SKĄPIEC. Work in progress 
Obsada: Waldemar Obłoza,  
Agata Sasinowska, Dorota Zielińska,  
Bartek Magdziarz, Sebastian Cybulski, 
Maciej Czapski  
Gościnnie wystąpią: Robert Protasewicz, 
Krzysztof Barabasz  
Scenariusz i reżyseria: Adam Biernacki  
Asystent reżysera: Maciej Czapski  
produkcja: Scena Teatralna Miasta Siedlce

22 LISTOPADA (sobota) 
godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
MISTRZOWIE SCENY 

Recital Hanny Banaszak  
 
Jedna z największych gwiazd polskiej 
estrady. W jej repertuarze znajdują się 
standardy muzyki jazzowej i rozrywkowej 
lat 20. I 30. oraz sporo współczesnych  
piosenek napisanych przez najwybitniej-
szych polskich kompozytorów i poetów. 

14 LISTOPADA (piątek) 
godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
TEATRÓW PRYWATNYCH „SZTUKA 
PLUS KOMERCJA” 
 KOLACJA NA CZTERY RĘCE  
reżyseria: Leszek Zduń  
obsada: Przemysław Stippa, 
Leszek Zduń, Rafał Odrobina 
produkcja: Studio Ars-mica 

9 LISTOPADA (niedziela) 
godz. 16:00 i 18:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

JARMARK BAJEK  
 
Reżyseria: Urszula Gotowicka 
Wykonanie: Adepci Teatru Dziecięcego 
Dramma-mia 
Na oczach widzów mali aktorzy zamie-
nią się w galerię fantastycznych postaci. 
Ogromną niespodzianką będzie dla mi-
lusińskich gigantyczny Smok animowany 
przez pokaźną grupę dzieci. 

23 LISTOPADA (niedziela) 
 
godz. 16:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

DZIADEK DO ORZECHÓW  

Reżyseria: Iwona Maria Orzełowska 
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance 
Znana baśń autorstwa E.T.A. Hoffmanna 
z muzyką Piotra Czajkowskiego. Ta ponad-
czasowa bajka, familijne przedstawienie, 
związane z tradycją bożonarodzeniową, 
porusza odwieczną tematykę walki dobra 
ze złem. 

10 LISTOPADA (poniedziałek) 
godz. 18:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
TEATRÓW PRYWATNYCH „SZTU-
KA PLUS KOMERCJA” 

SKRZYPEK NA DACHU  
Reżyseria: Zbigniew Czeski 
Kierownictwo muzyczne: Lucjan Jaworski 
produkcja: Teatr Muzyczny w Lublinie 
„Skrzypek na dachu” to jeden z najsłyn-
niejszych musicali, którego fabułę oparto 
na prozie tworzącego w jidysz pisarza 
Szolema Alejchema. 

29 LISTOPADA (sobota) 
godz. 18:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
TEATRÓW PRYWATNYCH „SZTU-
KA PLUS KOMERCJA” 

Danuta W.  
Adaptacja i wykonanie: Krystyna Janda 
Reżyseria: Janusz Zaorski 
Produkcja: Teatr Polonia 

Spektakl powstał na kanwie książki Danuty 
Wałęsy „Marzenia i tajemnice”.  W odważnej 
i przejmującej autobiografii autorka opo-
wiada o sobie, swojej rodzinie i burzliwej 
historii Polski ostatnich dekad.

11 LISTOPADA (wtorek) 
 
96. ROCZNICA  
ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI 
 
szczegóły w listopadowym  
numerze Scena 24  
i na stronach internetowych 
www.siedlce.pl 
www.ckis.siedlce.pl 
Organizator: Podlaski Społeczny Komitet 
Obchodów Świąt Narodowych

HANNA
foto: Agata Preyss

R

ODZ INN

A
 

N

I E D Z I E L
Aw Teatrze

www.ckis.siedlce.pl

R
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A
 

N

I E D Z I E L
Aw Teatrze

www.ckis.siedlce.pl
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REKLAMA 

REKLAMA 



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

GWIAZDA MIESIĄCA
ROZMOWA Z

Waldemarem Obłozą, 
aktorem teatralnym 
i filmowym

Każda 
rola zawiera 
okruch mnie 
samego
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Jak to się stało, że absolwent liceum 
zawodowego przy Zakładach Mecha-
nicznych Ursus został aktorem?

Miałem wiele szczęścia. Właśnie w liceum 
trafiłem na wspaniałą nauczycielkę, moją wy-
chowawczynię i polonistkę, która dostrzegła 
mój talent i pomogła mi go rozwinąć i uwie-
rzyć w siebie. To był początek długiej drogi. 
Bardzo długiej dla chłopca z małej wioski, któ-
ry wychowywał się w Domu Dziecka. Ogrom-
ne znaczenie miało też wsparcie starszego 
rodzeństwa, ja byłem najmłodszy i zawsze 
mogłem, i nadal mogę, liczyć na ich pomoc.

Jakie były Pana pierwsze kroki na de-
skach teatru i czy ta pierwsza rola wpłynęła 
na wybór późniejszych kreacji teatralnych?

Uważam, że dopiero scena napraw-
dę kształtuje aktora, zetknięcie z reżyse-
rem, zespołem aktorskim, ludźmi teatru 
i przede wszystkim widzami. Dla młodego 
aktora każda rola jest ważna, każde spotka-
nie, sukces w równej mierze co porażka.

Swój zawodowy czas dzieli Pan rów-
no pomiędzy film a teatr. Czy te światy 
się uzupełniają czy też stanowią swoje 
przeciwieństwo?

Są aktorzy teatralni, którzy nie czują się 
dobrze przed kamerą i na odwrót. Jednak 
większość z nas uprawia oba te rodzaje sztu-
ki. Różnice są dość oczywiste. Teatr polega 
przede wszystkim na kontakcie z widzem, 
więc po intensywnym czasie prób premiera 
wcale nie jest końcem. Tworzenie trwa na-
dal, dochodzi jeszcze jeden element, energia, 
którą emanuje publiczność. Nie pamiętam, 
żebym kiedykolwiek zagrał dwa takie same 
spektakle. Natomiast na planie ostatni klaps 
kończy udział aktora w procesie, dalej pra-
cują inni. Na premierze filmu wspólnie z wi-
dzami oglądamy efekt i często jesteśmy za-
skoczeni, ale już nic nie możemy zrobić. A do 
tworzenia roli w filmie i teatrze ja podchodzę 
tak samo, używam tylko innych środków.

Zagrał Pan w kilkudziesięciu filmach 
i serialach telewizyjnych. Która z tych ról jest 
najbliższa prawdy o Panu jako o człowieku? 

Żadna i każda. Zawsze, budując rolę, 
w jakiś sposób odnoszę się do siebie, swoich 
doświadczeń, wrażliwości, lęków, komplek-
sów. Każda zawiera jakiś okruch mnie. Ale 
nigdy do końca nie identyfikuję się z rolą, 
ten dystans jest niezbędny, żeby uprawiać 
ten zawód, inaczej to byłby obłęd.

Jest Pan również scenarzystą bijącego 
swego czasu rekordy popularności seria-
lu „Miodowe lata”. Gdzie należałoby upa-
trywać sukcesu tego przedsięwzięcia?

W prostocie pomysłu, świetnym aktor-
stwie i mądrej reżyserii. Nic dodać, nic ująć. 

 Dlaczego poprzestał Pan na tym jed-
nym scenariuszu, skoro w tej roli tak do-
brze się Pan spisał?

Po prostu wierzę w specjalizację i profe-
sjonalizm. To, że miewam dobre pomysły, 
nie znaczy, że mam warsztatowe umiejęt-
ności, żeby pisać, więc poprzestaję na pod-
rzucaniu pomysłów scenarzystom. Zresztą 
pisanie wydaje mi się bardzo kuszące, ale 
na razie nie umiem znaleźć w sobie tej dys-
cypliny, której wymaga. Może kiedyś, gdy 
będę miał więcej do powiedzenia i będę bar-
dziej zmęczony tym, co robię teraz.

„Aktor grając musi udowodnić swój 
pobyt na scenie [...] musi udowodnić, że 
jest urzędnikiem Pana Boga” – powie-
dział Gustaw Holoubek. Jak Pan udo-
wadnia swój pobyt na scenie? Jaką praw-
dę chce przekazać widzowi?

Są takie chwile w życiu każdego z nas, że 
wszystko dzieje się jakby samo, bez wysiłku. 
Wcale się wtedy nie staramy, zapominamy 
wtedy o sobie, tylko działamy. To są chwile 
natchnienia, spełnienia, kontaktu z absolu-
tem – tego nie umiem nazwać. Kiedy zdarza 

się to na scenie, otrzymuje się odpowiedź 
na wszystkie pytania i wątpliwości, nagrodę 
za każdy wysiłek. Widz to widzi i czuje, wy-
twarza się wtedy niesamowita energia, po to 
stajemy na scenie, do tego dążymy.

Już niedługo zobaczymy Pana na de-
skach siedleckiej Sceny Teatralnej w roli 
„Skąpca” Moliera. Jak zamierza Pan prze-
konać siedlecką publiczność, że klasyka 
nigdy się nie starzeje, a wręcz przeciwnie, 
prowokuje do kolejnych interpretacji? 

Mam nadzieję, że spektakl obroni się sam 
doskonale. Klasyka właśnie dlatego nią jest, 
że po prostu jest ponadczasowa. Ten spek-
takl będzie, mam nadzieję, wyjątkowy, bo 
opowiada nie tylko historię Harpagona i jego 
bliskich, ale też pokazuje w skrócie, jak robi 
się teatr. Oczywiście z humorem i dystansem. 

To druga Pana rola w naszym teatrze 
po kreacji w „Iwonie, księżniczce Bur-
gunda”. Jak się Panu pracuje w Siedl-
cach, z miejscową bracią aktorską? 

Znakomicie. To przedłużenie starej do-
brej tradycji. Kiedyś nie było szkół aktorskich 
a młodzi aktorzy uczyli się rzemiosła od 

starszych bardziej doświadczonych aktorów. 
Przez wieki się to sprawdzało, teraz też działa.

Często okazuje Pan publicznie sym-
patię do naszego miasta i siedleckiej Sce-
ny Teatralnej. Co, według Pana, decyduje 
o powodzeniu przedsięwzięć kulturalnych 
w niewielkich miastach, w czasach, kiedy 
na kulturę brakuje pieniędzy... 

Przekonanie władz miasta, że bez kultury 
nie ma świadomego społeczeństwa. Że każda 
złotówka zainwestowana w kulturę zwraca się 
wielokrotnie, ale trzeba poczekać. Udowodni-
li to starożytni Grecy - chociażby. Zazwyczaj 
władza rozdaje, w pierwszej kolejności, pienią-
dze na inwestycje, które przynoszą wymierne 
i szybkie korzyści polityczne. W Siedlcach 
myśli się o społeczeństwie świadomym... A do 
tego pomysłowość i pasja dyrekcji oraz załogi 
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. Więcej nic nie 
powiem, żeby nie zapeszać :-) 

Ze sceny zejdźmy na ziemię, do teatru 
życia, o którym George Bernard Shaw 
powiedział, że każdy może się w nim 
ubawić z wyjątkiem aktora. Czy potra-
fi Pan oddzielić teatr od realnego życia? 
W którym momencie ściąga Pan maskę? 

Chciałbym ściągać maskę natychmiast 
po skończonej pracy, ale bardzo trudno jest 
wskazać moment, w którym to się dzieje. 
Praca nad rolą to proces i on nie urywa 
się w momencie wyjścia z teatru, angażuje 
umysł i emocje w różnych momentach.

Pomimo natłoku obowiązków znaj-
duje Pan czas na odpoczynek i sport. 
Oddaje się też Pan jodze. Czy dzięki 
temu łatwiej znosić codzienność? 

Joga uczy zachowania równowa-
gi, dosłownie i w przenośni. Pomaga na 
płaszczyźnie fizycznej. Mam nadzieję, że 
z czasem stanę się bardziej zrównoważony 
emocjonalnie i duchowo, bo jestem bar-
dzo emocjonalny i impulsywny, więc mu-
szę wytrwale praktykować.

Gdyby nagle teatr przestał istnieć... 
Co by Pan robił? 

Odpocząłbym, przeczytał wszystkie 
książki, które odkładam na później, spa-
cerował nad morzem i spędził kilka tygo-
dni w Karkonoszach. A potem musiałbym 
znaleźć jakieś zajęcie, bo nie umiem znieść 
bezczynności. Może otworzyłbym pensjo-
nat w górach i zabawiał gości teatralnymi 
anegdotami, to też jakieś występy :-)

Pana recepta na dobre życie... 
Akceptacja tego, na co nie mam wpły-

wu. Odwaga, aby zmieniać to, co mogę oraz 
mądrość, by odróżniać jedno od drugiego. 
To ideał, równowaga, harmonia... Trudne 
do osiągnięcia, ale warto się starać.

Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk

GWIAZDA MIESIĄCA

Premiera  
Ogólnopolska
Skąpiec.  
Work in progress 
30 października,  
godz. 19:00
Scena Teatralna  
Miasta Siedlce
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ROZMOWA Z

Od niedawnej premiery „Pinokia” upłynę-
ło zaledwie kilka miesięcy, a na deskach Sceny 
Teatralnej Miasta Siedlce za chwilę zobaczymy 
dwie kolejne: „Kopciuszka” i „Romea i Julię”. 
Czym podyktowane jest takie tempo pracy?

- Odpowiedź jest prosta – mamy tylu 
zdolnych tancerzy, że trudno nie wykorzystać 
takiego potencjału. Od kilkunastu lat równole-
gle pracuję zarówno z dziećmi, jak i z młodzie-
żą i za każdym razem odkrywam je na nowo. 
Dzieciaki są tak cudne, że ciągle mnie inspirują 
i to one narzucają takie tempo pracy.

Tym razem wybrałaś „Kopciuszka” 
według braci Grimm i Szekspirowskiego 
„Romea i Julię”. Skąd takie zestawienie? Co 
łączy te dwa – jakże odmienne – światy?

Ta odmienność jest pozorna. Oba utwory 
traktują o miłości, oczywiście odbiorca jest inny, ale 
pytania o miłość te same. I baśń, i Szekspirowski 
dramat mówią o tym, że każdy z nas marzy o miło-
ści, od najmłodszego dziecka chcemy być kochani 
i przez całe życie poszukujemy spełnionej miłości, 
tej drugiej połówki, która nada sens naszemu życiu. 
Ale nie zawsze ją znajdujemy, a jeśli znajdziemy, 
to tak łatwo ją utracić – często przez błahe sprawy. 
To jest też opowieść o tym, że tak naprawdę dużo 
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Odkrywanie 
talentów to mój 
żywioł

zależy od ludzi wokół, nie tylko od głównych 
bohaterów. W „Kopciuszku” pojawia się pogarda 
dla biedy, dla kogoś, kto ma dobre serce. A w „Ro-
meo i Julii’ trwa nieustanna walka – wydaje się, że 
ludzie są na tym samym poziomie, a jednak bardzo 
podzieleni (zwaśnione rody Montecchich i Capu-
letich, których dzieci zakochują się w sobie), i ten 
konflikt zabija miłość. „Romeo i Julia” to bardzo 
współczesna opowieść. 
Rozejrzyjmy się wokół 
siebie – ile jest takich 
konfliktów w rodzinach 
i w państwie - na tle 
pieniędzy i polityki, 
ale nie tylko. I w XVI 
wieku, i dzisiaj młodzi 
są tacy sami – nie 
obchodzą ich poglądy 
dorosłych, ich ciemne 
sprawki, oni chcą być razem, bo się kochają. Miłość 
sama w sobie jest pozbawiona rywalizacji czy 
interesowności. Przesłaniem obu tych utworów, 
o czym przekonują się tancerze, jest to, by być tu 
i teraz. By nie epatować przeszłością, bo już jej nie 
ma. By nie być zatrwożonym przyszłością, bo to 

pochłania czas. A ludzie bardzo często marnują te-
raźniejszość albo w imię rozpamiętywania historii 
albo w imię mglistych ideałów. 

Jak wyglądała praca z dziećmi i mło-
dzieżą nad adaptacją obu opowieści?

Z dziećmi było dużo łatwiej, bo ich wraż-
liwość jest na tyle elastyczna, że łatwo jest ją 

„rozbudzić” na pewne 
tematy. Oczywiście 
każde przedstawienie 
poprzedzam rozmową, 
polegającą na wyjaśnie-
niu pewnych kwestii, 
nakreśleniu tła społecz-
nego opowiedzianej 
przez braci Grimm 
historii, przybliżenia re-
aliów tamtych czasów. 

Dzieci bezbłędnie odnajdują wspólne dla tamtych 
czasów i współczesności, w której żyją, konotacje. 
Widzą wokół siebie albo w sobie współczesnych 
„Kopciuszków”. Dzieci nie miały problemu, by 
wyrazić i przekazać w tym przedstawieniu swoje 
emocje, z młodzieżą było inaczej. Bo choć jest 

Iwoną Marią Orzełowską o najnowszych premierach 
Teatru Tańca Caro Dance - „Kopciuszku” i „Romeo i Julii”

Premierowe spektakle  
Kopciuszek
5 października, godz. 16:00 i 18:30

Romeo i Julia
19 października, godz. 16:00
Scena Teatralna Miasta Siedlce
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ona pełna ideałów na temat miłości, nie 
potrafi o tym mówić. „Romeo i Julia” to 
dla mnie rodzaj autoterapii. Poprzez ten 
dramat chciałam też zwrócić jej uwagę, że 
wszelkie antagonizmy rasowe, polityczne czy 
majątkowe są bezproduktywne i nie mają 
przyszłości. Wszyscy i tak trafimy w miejsce, 
gdzie nie będzie czasu, by kochać. Więc jeśli 
kochać, to tu i teraz. 

Na jakich zasadach dobierałaś tance-
rzy-aktorów?

Do obu przedstawień odbyły się castingi, 
ale w większości na bazie młodzieży, z którą 
pracuję na co dzień. Natomiast do każdej 
produkcji odbywa się przesłuchanie – sam 
taniec to za mało. Nie może on być wyczyno-
wy. Trzeba umiejętnie i płynnie przejść z tańca 
do słowa, bawić się rolą jako aktor. Wszyscy mają 
równe szanse. Jak ktoś bardzo chce, to potrafi 
pokonać wadę wymowy czy ograniczenia rucho-
we, by zostać frontmenem. Podczas przesłuchań 
wyłowiliśmy kilka nowych talentów, m.in. wśród 
dzieci z Sokołowa Podlaskiego i Łukowa.

Co dała Ci praca nad tymi premierami?
Dała mi ogromną radość, kiedy widziałam, że 

dzieci z próby na próbę rozkwitają. Oba przedsta-
wienia są również dla mnie kolejnym odkryciem 
literatury i siebie. Za każdym razem, kiedy pracuję 
nad przedstawieniem, przekonuję się, ile nowych 
interpretacji ze sobą niesie. I chyba nie ma lepsze-
go medium do przekazania istotnych treści doty-
czących świata i nas samych jak właśnie sztuka.

GŁÓWNE ROLE W „KOPCIUSZKU” 

Kopciuszek, czyli Rózia - Zosia Denisiuk 
Podczas przygotowań do tego spektaklu nauczyłam 
się bardzo wiele, jeśli chodzi o taniec, ale też moja 
rola była wyjątkowa. Jako Kopciuszek w pewnych 

momentach czułam 
się naprawdę jak 
bohaterka tej bajki 
– poniżana przez 
wszystkich i odtrąco-
na. Rozumiem, jak 
to jest, kiedy w rze-

czywistości przytrafia się to innym dzieciom. Ale 
pojawił się w moim życiu książę, dzięki któremu 
poczułam się szczęśliwa. Myślę, że każde dziecko 
powinno mieć w życiu taki moment. I właśnie 
o tym jest ta bajka. I o tym, że nie liczy się to, co 
masz, tylko kim jesteś.

Druga obsada 
„Kopciuszka” - 
Julka Mućko 

To jest piękne, 
kiedy występuje się 
przed dużą publicz-
nością. Na początku 

się stresuję, ale to mnie mobilizuje do pracy. 
Moment wyjścia na scenę jest cudowny.

Książę Krasnolicy 
- Michał Woiński 
W „Kopciuszku” 
zagrałem rolę księ-
cia, która bardzo 
mi się podoba. 
Może dlatego, że 

broniłem słabszej istoty, a to jest piękne 
i szlachetne. Musimy na co dzień rozglądać 
się wokół siebie i zauważać osoby, które 
potrzebują naszej pomocy. Myślę, że o tym 
jest „Kopciuszek”. I o tym, że warto czekać 
na prawdziwą miłość. 

 dziękuję za rozmowę Monika Mikołajczuk

Iwona Maria 
Orzełowskai  j e j  p a s j e...

Moją wielką pasją są konie. 
W czasach studenckich jazda konna 
na siedleckiej uczelni odbywała się  
w ramach odrabiania wf-u i zamiast 
bezproduktywnie biegać wokół sta-
dionu wolałam, żeby koń biegał, a ja 
wygodnie na nim. A potem okazało 
się, że dzięki temu, że tańczyłam, jaz-
da konna nie sprawiała najmniejszych 
trudności. Myślę, że to najpiękniejszy 
sport na ziemi. Z końmi wiązały się też 
obozy jeździeckie, które w zasadzie 
były obozami przetrwania. Jednocze-
śnie byliśmy tak blisko natury -  leśni-
czówka nad Bugiem bez światła, bez 
prądu i a woda ze strumienia albo rze-
ki do mycia koni o 6 rano i do kąpania 
się samemu. Drugim moim hobby jest 
kolekcjonowanie kubków z różnych 
stron świata – przywożę je do domu z  
moich podróży czy mistrzostw, w któ-
rych Caro Dance bierze udział. Pierw-
szy taki kubeczek przywiozłam z Pa-
ryża. Dostaję je także od przyjaciół, 
którzy wiedzą, że mam bzika na tym 
punkcie. Trochę, tego jest... W wolnych 
chwilach miło jest pić poranną kawę 
wspominając kogoś, kto podarował 
mi kubeczek albo miejsce, gdzie 
sama go kupiłam...
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Wojciech Kudelski
PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

Mirosława Wrzosek
GŁÓWNA KSIĘGOWA CKiS 

Justyna Kowynia-Rymanowska
DYRYGENTKA CHÓRU MIASTA SIEDLCE

KAŻDY MA SWOJEGO BZIKA, CZYLI NIEZNANE PASJE - ZNANYCH LUDZI, cz. I

Moją wielką pasją jest woda. Mało kto wie, że słowo „melioracja” oznacza ulepszanie. Tak się 
złożyło, że połączyłem w swoim życiu pracę z pasją. Moja największa aktywność w zawodzie melio-
ranta to czasy lat 60. i 70. Mogę powiedzieć, że znam prawie każde miasto, wioskę czy miejscowość 
w naszym regionie. Budowaliśmy mosty, jazy, zbiorniki retencyjne, stawy,  zalewy, przeprowadza-
liśmy regulacje wodne. Miałem bzika na tym punkcie, bo wiedziałem, że pomagam i służę ludziom 
tam mieszkającym. To we mnie pozostało i przełożyłem to na nowoczesne zmiany w infrastrukturze 
melioracyjnej naszego miasta, m. in. gruntowną modernizację oczyszczalni ścieków, budowę kana-
łu ulgi czy zbiornika retencyjnego. Dzisiaj nikt już nie mówi o zalewaniu wiaduktów czy ogródków 
działkowych, a Siedlce mają wysoką jakość wody.  Z wodą wiąże się również turystyka, a w przypad-
ku Bugu tradycje flisackie. Są mi one bardzo bliskie, bo wspólnie z moimi przyjaciółmi z Klepacze-
wa, Zabuża czy Mierzwic, przywróciliśmy spływy tratwami po Bugu. Dziś są one wielką atrakcją 
turystyczną, z której korzysta mnóstwo osób nie tylko z naszego regionu. Mam na tym punkcie 
przysłowiowego „bzika”. Kiedy mam płynąć tratwą, wówczas nie ma takiego zmęczenia, które mo-
głoby mnie od tego powstrzymać. Na ten czas znikają problemy. Mam patent flisaka, własną tratwę  
i kiedy tylko mogę, zabieram moich przyjaciół na wspólne spływy po Bugu.

Kocham muzykę, kocham moją rodzinę, ale mam bzika na punkcie pantofli damskich. Uwiel-
biam nowe trendy i nie ma dnia, żebym nie wchodziła na portale, które je oferują. Mój mąż Patryk 
- artysta, śpiewak operowy ze zrozumieniem na to patrzy, ale czasami irytuje się, że gdziekolwiek 
nie jesteśmy w Polsce, Europie czy na świecie to ja muszę odwiedzić przynajmniej pięć sklepów...  
z butami w każdej miejscowości. Nasza córeczka ma podobnego bzika... pewnie po mamusi...

Moją wielką pasją są książki, które pochłaniam w wolnych chwilach. Głównie biografie wiel-
kich ludzi i lektury historyczne, dzięki którym łatwiej jest zrozumieć świat i rzeczywistość. Po-
średnio z lekturami wiążą się podróże – kocham je i do każdej z nich solidnie się przygotowuję, 
studiując przewodniki turystyczne. Na miejscu staram się zgłębić historię kraju, poznać ludzi 
i posmakować miejscowej kuchni. Z każdej podróży przywożę do domu magnesy na lodówkę. 
Mam już kolekcję, liczącą około 80. Moją pasją jest też fitness. To mój sposób na walkę ze stresem, 
ćwiczenie silnej woli i jedna z najlepszych form relaksu.

Jadwiga Madziar
DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIEDLCACH

Jarosław Skrobecki
KIEROWNIK DZIAŁU REALIZACJI IMPREZ CKiS 

Kiedyś miałam bzika na punkcie fajek, które zaczęłam kolekcjonować jeszcze w czasach 
studenckich, ale już od dawna nie palę i to hobby jest nieaktualne. W wolnych chwilach 
uprawiam spinning, co bardzo mnie odpręża i wycisza. Ale moim największym bzikiem są 
książki - kupuję je namiętnie, ciesząc oko pięknie wydanymi kolekcjami, rozkoszując się 
ich zapachem, fakturą, aurą... Uwielbiam też urządzać wnętrza - mam słabość do starych 
mebli, zegarów i bibelotów z epoki. Moją „małą” słabością są buty, korale i lakiery do pa-
znokci... Wszak elegancja i szyk są wpisane w płeć piękną.       

Oprócz wielu pasji, które mam i  które realizuję, są także te „odłożone na lepsze czasy”. Jedną z 
nich są konie. Dawniej jeździłem dużo i podobno nawet nieźle, a teraz brak czasu i chyba samodyscy-
pliny, ale wrócę! Inną są żagle. Żeglowanie jest wspaniałe i właśnie do niego wracam po wielu latach; 
ten szum fal, granie wiatru na wantach, ostrzenie i odpadanie, zwroty i halsy… Wszystko to łączą 
jeszcze ludzie, a więc zupełnie niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju atmosfera i więź między 
żeglarzami. Podczas obecnego sezonu jesienno-zimowego przygotowuję się teoretycznie i mentalnie 
do wypłynięcia, a w najbliższe wakacje na jeziora hej i strzeżcie się portowe keje, nadciągam!
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Jadwiga Skup
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI KULTURY RADY MIASTA SIEDLCE

Ireneusz Parzyszek ARTYSTA GRAFIK, CKiS

Maciej Czapski AKTOR, REŻYSER, Studio Teatralne im. J. Woszczerowicza

KAŻDY MA SWOJEGO BZIKA, CZYLI NIEZNANE PASJE - ZNANYCH LUDZI, cz. I

Mam bardzo mało czasu na różnego rodzaju zainteresowania. Jeśli już znajdę wolną chwilę, to naj-
chętniej poświęcam ją na działalność społeczną. Ponad wszystko kocham ludzi, a szczególnie lubię im 
pomagać. Niezmierną przyjemność sprawiają mi również wyprawy do lasu. Pamiętam rodzinne wypra-
wy na grzybobranie.  Z moim rodzeństwem organizowaliśmy nawet zawody w zbieraniu grzybów, a ich 
znajomość zawdzięczamy naszemu tacie. To on tłumaczył nam ich nazwy.  Jednak wizyta w lesie to nie 
tylko grzyby, to również świeże, sosnowe powietrze, ruch, kontakt z naturą, kwitnące wrzosy...

Anna Kasjaniuk
KIEROWNIK BIURA CKiS, w wolnych chwilach aktorka 

Tworzyć, zmieniać, ulepszać… czy to wiersz, kostium na bal maskowy czy mebel. Lubię być czasem 
mężczyzną w swoim domu i to nie tylko przy wbijaniu gwoździ. Cieszy mnie każde przedsięwzięcie – od 
pomysłu (najlepsze są te nieoczekiwane), przez realizację (czasem mozolną i w napięciu), po rezultat. 
Największą moją manią jest jednak… praca. A praca to przede wszystkim fantastyczni ludzie, z którymi 
współpracuję. Tu każdy ma jakiegoś „bzika” -  bez którego byłoby zbyt nudno i zwyczajnie. 

Zbieram płyty – szczególnie muzyki starszej, na której się wychowałem. Kolekcjonuję czapki 
orientalne, narodowe nakrycia głów. Kolekcjonuję też widokówki – tylko ciekawe i ładne. No i moim 
bzikiem jest plastyka. Codzienne rysowanie i malowanie. Bez tego żyć nie potrafię.

Żegluję. Za rzadko, za krótko, nieregularnie. Ale Mazury czy Bałtyk dla mnie to nie plaża, kanikuła, 
raczej drogi odmierzane wachtami, kilwater, horyzont i wiatr – wyzwanie. Kiedy przy szantach łamie mi 
się głos, wiem, że pora przejrzeć ogłoszenia i planować kolejny rejs. Na własnej skórze odczuwam tęskno-
tę, o której się w nich śpiewa. A żeglowanie to ucieczki i więzi zarazem. Nie dzielę tej pasji z bliskimi, więc 
na ten tydzień czy dwa najbliższymi staje się załoga. Jest się tu i teraz. Świadomie wychodzi się poza zasięg, 
aż do następnego portu. A jeszcze lepiej do powrotu. Zadzierzgując więzi z jachtem, z załogą, z naturą, 
oczekując wyzwań, przygód, dotarcia do granic... w nadziei, że jeśli na nie natrafię, to im sprostam. Że się 
sprawdzę. Że zasłużę na mój własny szacunek. A po powrocie znowu zacznę tęsknić...

Bożena Wojciuk
KIEROWNIK ARTYSTYCZNY ZPiT ZS „CHODOWIACY” im. A. Siwkiewicz

Mam bzika na punkcie robótek ręcznych.  Lubię szyć, szydełkować, robić na drutach czy haftować. 
Gdybym miała więcej czasu, to pracowałabym w ogródku, ale nie przy warzywach, a przy kwiatach. 
Mam też bzika na punkcie moich zwierząt - trzech kotów: Myszatego, Ryśka i Murzynka, trzech prze-
sympatycznych koszatniczek i yorka o imieniu Yogi. Cała ta menażeria wprawia mnie w dobry nastrój 
i pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Ale prawdę mówiąc, moim największym bzikiem są 
„Chodowiacy”. Mam to szczęście, że praca jest jednocześnie pasją.

Lekkie szaleństwo zawsze miałem na punkcie gitary basowej. Lubię muzykę, w której dominuje ten 
instrument. Pierwszą przygodę z basówką przeżyłem w technikum, kiedy wspólnie z kolegami założyli-
śmy własny zespół. Odbyło się nawet kilka prób, które dziś wspominam jako nieźle  zbzikowane. Chyba 
mogę mówić o prawdziwej fascynacji tym instrumentem, bo niemal po dwudziestoletniej przerwie zno-
wu wróciłem do gry na basie. W ubiegłym roku kupiłem dobrą gitarę, o której marzyłem w młodości. 
Gram na niej niemal codziennie, ciesząc się brzmieniem, a także jej wyglądem. Podczas gry, nabieram 
energii, odprężam się, zapominam o troskach, mam czas tylko dla siebie. Trójka moich wiernych fanów 
mówi, że robię postępy. Kto wie, może przede mną udział w jakimś  „talent show” i kariera… ?

Paweł Mazurkiewicz
RZECZNIK PRASOWY PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE
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CSR – CO TO JEST?
W naszej rzeczywistości coraz częściej 

posługujemy się skrótami nazw angielskich, które 
czasami dosyć trudno rozszyfrować. Ostatnio 
nowym pojęciem w tej dziedzinie jest CSR, czyli 
Corporate Social Responsibility, tj. Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu. Czym jest Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu zapytaliśmy panią 
Magdalenę Kwiatek, prezesa firmy Jastrzębski S.A.

- CSR w praktyce biznesowej sprowadza 
się do realizacji koncepcji prowadzenia biznesu 
w taki sposób, który uwzględnia wpływ przed-
siębiorstwa na jego bliższe i dalsze otoczenie, np. 
w zakresie wpływu na środowisko naturalne, 
ochrony pracowników oraz współpracy ze spo-
łecznością lokalną. 

Od wielu lat współpracujemy z ośrodkami 
kultury i sportu w mieście Siedlce i okolicznych 
miejscowościach realizując tym samym jeden 
z obszarów CSR. Od zeszłego roku współpra-
cujemy również z instytucjami edukacyjnymi 
w ramach akcji „Bezpiecznie z Adasiem”, co 
wpływa na poprawę bezpieczeństwa dzie-
ci na drogach oraz uczy bycia świadomym 
uczestnikiem ruchu drogowego. Od początku 
funkcjonowania naszej firmy pracownicy byli 
dla nas najważniejsi, dlatego też z roku na rok 
poprawiamy bezpieczeństwo pracy i tworzymy 
motywacyjne systemy wynagrodzeń. W za-

kresie ochrony środowiska zmniejszamy zużycie 
materiałów biurowych np. poprzez wdrożenie od-
powiednich systemów umożliwiających genero-
wanie i przechowywanie dokumentów w formie 
elektronicznej. Namawiamy również naszych 
klientów na elektroniczny obieg dokumentów, 
który poprawia m.in. efektywność pracy.

W roku bieżącym przystąpiliśmy do projektu 
„Samochody to nasze wspólne życie” finan-
sowanego ze środków szwajcarsko-polskiego 
Programu Współpracy i przeznaczonych na 
„Zwiększenie konkurencyjności regionów 
poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu 
(CSR)”. W ramach projektu zostanie opracowana 
i wdrożona spójna strategia CSR, która obejmuje 
swoim zakresem zmiany we wszystkich trzech 

Krzysztof Tomaszewski i  j e go  p a s j e...
 

SGL Witraż 

***
Drzewem jestem
o które oparta
dni jesienne liczysz
liście
grzyby
nici babiego-lata
zbierasz
Wersy
które szumem wiatru piszę
też jesienne
Konarem brzozy
jestem
muszę być
byś o mnie oparta
wierzyła wróżbom dzikich kaczek
i zapewnieniom
ze powrócą
a z nimi
powróci nadzieja
w kluczu cieplejszych marzeń
Chcę być drzewem 
nawet
brzozą białą
bo to ja
o ciebie oparty
mam sens
cel istnienia
poczucie
niesamotności

MIĘDZY WIERSZAMI

Z pochodzenia „Borowiak” (Bory 
Tucholskie) zatem od zawsze las był 
dla mnie, ze mną, przy mnie... Do 
dzisiaj bywa moim „domem”, pasją, 
oazą spokoju i poetyckich zamyśleń... 
W nim marzę, kocham, wspominam... 
nim żyję! Wszystko co las stanowi moje 
jest. Zwłaszcza zbieranie grzybów, choć 
i „grzybowi” zdarza się podnieść mu-
chomora (sromotnego)! Zwracam go 
skąd on jest. Do koszyka wrzucam tylko 
te jadalne... znane, wskazane drzewiej 
przez moją mamę. Z lasu „wykradam” 
korzenie suchych jałowców, z których 
powstają urokliwe świeczniki. Przyznam 
jedno... w lesie najbardziej nie cierpię 
pajęczyn i „tłumu” grzybiarzy!

REKLAMA 

0
890

2

mini-browar KOKTAJLBARrESTAURACJA

ZAPRaszamy do brofaktury w zabytkowej hali targowej od 24.10 - UL. aRMII KRAJOWEJ 5, sIEDLCE
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CSR – CO TO JEST?

OGŁOSZENIE
Centrum Kultury i Sztuki  
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta 
Siedlce ogłasza przetarg nieograniczony na najem 
pomieszczenia - kawiarni wraz z zapleczem  
(o powierzchni użytkowej ok. 130 m2)  
z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu  wynosi:  
4 000,00 zł netto. 
Wadium: 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 

Termin i miejsce składania ofert:  
Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce  
w godzinach 8:00 – 16:00  
do dnia 13/10/2014 r. do godziny 14:00.

Termin i miejsce konkursu: Publiczne otwarcie ofert  
odbędzie się w poniedziałek, 13 października  
o godzinie 14:15  
w Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce  
Szczegółowe informacje: Marcin Lawędziak  
tel. /25/ 794 3178  
lub 507 056 420 w godz. 8:00 – 16:00. 
Regulamin z załącznikami na stronie  
www.ckis.siedlce.pl – Biuletyn Informacji Publicznej. fo
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ARTYŚCI WCZORAJ I DZIŚ 

Izabella Jaszczułt-Kraszewska - sopran
śpiewaczka operowa, nauczyciel i wykładowca, specjalista ds. emisji głosu, Chór Miasta Siedlce  

2006

2014

Absolwentka Wydziału Wokalno – Aktor-
skiego Akademii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Występowała m.in. w Fil-
harmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii 
Podlaskiej, Wrocławskiej, z towarzyszeniem naj-
bardziej znanych orkiestr, między innymi: Sinfo-
nii Varsovii, orkiestry Filharmonii Narodowej, 
Concerto Avenny, Orkiestry Symfonicznej Fil-
harmonii Świętokrzyskiej. Debiutowała na sce-
nie Opery na Zamku w Szczecinie w roli Micaeli 
w przedstawieniu Carmen G. Bizeta (2006). 

Jest członkiem francuskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Muzyki z siedzibą w Bourg en Bresse.

Obok działalności koncertowej Izabella 
Jaszczułt–Kraszewska prowadzi równocześnie zaję-
cia z pedagogiki wokalnej. Od ponad 10 lat prowadzi 
emisję głosu Chóru Chłopięcego i Męskiego War-
szawskiej Akademii Muzycznej (obecnie Uniwer-
sytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina) oraz 
Chóru Miasta Siedlce. 

Kiedy ma chwilę tylko dla siebie także oddaje się 
malarstwu. Jej obrazów próżno szukać w galeriach, 
gdyż odmawia ich sprzedaży. Zdobią one natomiast 
dom rodziny Kraszewskich i stają się czasem poda-
runkami dla przyjaciół.

1977

2008

obszarach oddziaływania spółki i której realizacja 
ma doprowadzić m.in. do:

- obniżenia zużycia energii cieplnej, papieru, 
wody i detergentów w procesie świadczenia 
usług  serwisowych,

- zmniejszenia ekspozycji pracowników na 
lotne związki organiczne występujące podczas 
lakierowania,

- poprawy techniki prowadzenia pojazdów 
przez użytkowników w celu zwiększenia bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym.

W ramach projektu będziemy również 
organizować warsztaty dla dzieci i dorosłych 
z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze 
zarówno w roli pieszego jak i kierowcy. Pierwsze 
warsztaty będą miały miejsce już w październiku, 
a informację o nich znajdą Państwo na naszym 
facebooku i stronie internetowej www.jastrzebski
-siedlce.pl/csr.”

Jest wiele firm na naszym terenie, które 
w różny sposób współpracują ze społecznością 
lokalną, mają na uwadze ochronę środowiska 
i dbają o swoich pracowników. Działania tego 
typu wpływają pozytywnie nie tylko na wizeru-
nek firmy, ale również na efektywność kosztową 
przedsiębiorstwa, a to dla działalności gospodar-
czej jest czynnikiem kluczowym umożliwiają-
cym jej poprawne funkcjonowanie. 

...i  j e j  p a s j e...
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„Aleksandrie” wręczone
Sala Biała, 7 września

W gronie tegorocznym laureatów dorocz-
nych nagród Prezydenta Miasta Siedlce, przy-
znawanych od 1996 roku, znaleźli się:
• mł. insp. dr Marek Fałdowski – komendant 

miejski policji w Siedlcach;
• dr Izabella Galicka – historyk sztuki, odkryw-

ca jedynego w Polsce obrazu El Greco „Eksta-
za Św. Franciszka”;

• Bożena Gontarz – redaktor naczelna „Życia 
Siedleckiego”;

• Jadwiga Madziar – dyrektorka Miejskiej Bi-
bliotek Publicznej w Siedlcach;

• dr Bożena Piechowicz – rektor Collegium Mazo-
via Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach;

• ks. bp Piotr Sawczuk – biskup pomocniczy 
siedlecki;

• Mirosław Sokólski – prezes Sądu Okręgowego 
w Siedlcach;

• Hanna Sygietyńska –Kwoczyńska – historyk 
sztuki, odkrywca jedynego w Polsce obrazu El 
Greco „Ekstaza Św. Franciszka”;

• Dr n. med. Agata Włodek, ordynator Oddzia-
łu Neurologicznego Mazowieckiego Szpitala 
Wojewódzkiego w Siedlcach;

• Mariola Zaczyńska – pisarka, dziennikarka 
„Tygodnika Siedleckiego”;

• Paweł Żuk – lekarz kardiolog, prezes Zarządu Cen-
trum Medyczno–Diagnostycznego w Siedlcach. 

 
 

Wschodnie Projekty Fotograficzne
9 września, Galeria „Przestrzeń natury” 
Po wakacyjnej przerwie artyści Wschod-

nich Projektów Fotograficznych pokazali plon 
swojej pracy na nowej wystawie zaprezento-
wanej 9 września w galerii „Przestrzeń Sztuk” 
w Bibliotece Głównej UPH przy ulicy Ks. J. 
Popiełuszki 9 w Siedlcach. Na otwarciu była 

okazja spotkania z autorami zdjęć, modelkami 
i modelami, wizażystkami oraz osobami, które 
brały aktywny udział w sesjach grupy. 

I Wojna Światowa w książkach i cza-
sopismach okresu międzywojennego

– wystawa w Archiwum Państwowym  
w Siedlcach 11 września – 10 października

Wernisaż wystawy odbył się w dniu 11 wrze-
śnia. Wystawa kierowana jest przede wszystkim 
do najmłodszych odbiorców - to właśnie ich 
powinny zainteresować perypetie polskiego plu-
szowego misia na wszystkich frontach Wielkiej 
Wojny. Miś ów to bohater książki Bronisławy 
Ostrowskiej „Bohaterski miś, czyli przygody plu-
szowego niedźwiadka na wojnie” (1 wyd. 1919 
r.), zilustrowanej przez wybitnego rysownika 
Kamila Mackiewicza. I właśnie zestaw ilustracji 
Mackiewicza został zaprezentowany na kilku-
dziesięciu planszach wystawowych. Druga część 
wystawy to - adresowany już do bardziej profe-
sjonalnego odbiorcy - cykl obwieszczeń i rozpo-
rządzeń z czasów I Wojny, zebrany z wojennych 
czasopism urzędowych. Na wystawie pokazano 
też w oryginale dawne książki o Wielkiej Wojnie 
ze zbiorów bibliotecznych siedleckiego Archi-
wum. Wystawę można oglądać do 10 paździer-
nika w godzinach pracy Archiwum.

ODWILŻ - Wernisaż wystawy 
malarstwa 

Aleksandry Stachowicz
 3 października 2014 r. godz.18.00

A galeria UPH w Siedlcach 
Aleksandra Stachowicz jest  absol-

wentką Wydziału Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiowa-

ła kolejno w pracowni prof. Jarosława 
Modzelewskiego oraz w pracowni prof. 
Wojciecha Cieśniewskiego. W 2013 roku 
otrzymała dyplom z wyróżnieniem za 
pracę zrealizowaną pod kierunkiem prof. 
Wojciecha Cieśniewskiego. Laureatka Na-
grody Artystycznej Siemensa za rok 2013.
Ekspozycję prac utalentowanej Aleksan-
dry Stachowicz możemy oglądać do 31 
października 2014 r.

Spotkanie z jednym obrazem  
El Greco

7 października, godz. 19.00, Sala Biała
„Drogi zbawienia i potępienia na obrazie 

Adoracja Imienia Jezus albo sen Filipa II” - 
wykład dr hab. Tadeusza Bernatowicza (UŁ) 
Spotkanie uświetni koncert muzyczny w wyko-
naniu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Mu-
zycznych w Siedlcach.

Otwarcie wystawy prac malarskich 
Teresy Sikorskiej

Mała Galeria Sztuki, ul. Sienkiewicza 63
W czwartek, 9 października, o godz. 18:00 

w Małej Galerii Sztuki odbędzie się otwarcie wy-
stawy prac malarskich Teresy Sikorskiej - słuchacz-
ki Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Wystawę zatytułowaną „Miłość Złotego 
Wieku” oglądać można do 7 listopada.

Festiwal Nauki i Sztuki
W dniach 16-19 października 2014 r. w Sie-

dlcach odbędzie się XVI edycja Festiwalu Nauki 
i Sztuki organizowanego przez Uniwersytet Przy-
rodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Col-
legium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą.  

Szczegółowy program sesji naukowych  
i wydarzeń Festiwalu dostępny na stronie  
www.festiwal.uph.edu.pl.

KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
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Dariuszem Różańskim, nauczycielem muzyki 
i doradcą metodycznym w zakresie tego przedmiotu

Pan od muzyki
Zagranie złej nuty jest bez znaczenia. 
Granie bez pasji jest niewybaczalne
 (Ludwig van Beethoven)

Kiedy zakochał się Pan w muzyce?
Był to proces. Wszystko zaczęło się w szkole 

muzycznej. Otrzymywaliśmy tam wejściówki do 
filharmonii w Rzeszowie. Koncerty symfoniczne 
robiły na mnie ogromne wrażenie. Po każdym 
występie biegłem za kulisy po autografy artystów. 
W liceum ogólnokształcącym wziąłem udział 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Artystycznej, w sek-
cji muzyki, która otworzyła mi drogę na studia na 
kierunku wychowanie muzyczne. Kierunek ten był 
naturalnym wyborem, gdyż pochodzę z rodziny 
z tradycjami pedagogicznymi. Podczas studiów 
pracowałem jako skrzypek w Teatrze Muzycznym 
w Lublinie. Zagrałem w tym zespole około tysiąca 
spektakli, w tym kilkanaście premier. Praca w te-
atrze była fascynująca, ponieważ wcześniej obco-
wałem z muzyką tylko jako słuchacz. Znajdowałem 
również czas na śpiewanie w chórze akademickim 
oraz występy w zespole kameralnym „Camerata” 
działającym przy Uniwersytecie Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. Wszystkie te doświadczenia 
sprawiły, że mogę mówić o muzyce  nie tylko teo-
retycznie, ale również z innej perspektywy. W ten 
sposób muzyka stała się osią mojego życia.

Jak Pan ocenia edukację muzyczną w szkołach? 
Co by Pan w niej zmienił?
W ostatnich 15 latach edukacja muzyczna 

przechodziła pewne zawirowania związane z refor-
mami. Najpierw w miejsce muzyki wprowadzono 
przedmiot „sztuka”, łączący muzykę i plastykę, 
lecz po kilku latach wycofano się z tego pomysłu, 
który nie sprawdził się w praktyce. Niestety, istotnie 
zmniejszono liczbę godzin przywróconej muzyki 
i nie w każdej klasie ten przedmiot się odbywał.  
Dopiero teraz wszystkie klasy w szkole podsta-
wowej mają możliwość uczestniczenia w edukacji 
muzycznej. Chciałbym, aby także w gimnazjum 
lekcje muzyki były prowadzone w każdej klasie. 

Jako metodyk spotykam się zawodowo w Siedl-
cach z wieloma nauczycielami ze świetnym przygo-
towaniem, imponującą wiedzą i doskonałym podej-
ściem do uczniów. Są wśród nich entuzjaści, dzięki 
którym młodzież ma okazję uczestniczyć w licznych 
inicjatywach, w ramach których może rozwijać swo-
je zainteresowania i talenty oraz próbować swoich sił 
w konkursach, przeglądach i festiwalach. 

Jak dziś prezentować muzykę, żeby stawić czoła 
konkurencji mediów i zalewającej nas, nieko-
niecznie dobrej, muzyce rozrywkowej? Jaka jest 
Pana recepta na przekonanie młodego człowie-
ka do tego, by chciał słuchać i poznawać muzykę, 
a może nawet kształcić się w tym kierunku?  

Młody człowiek reaguje na szczerość przekazu, 
autentyczność, nie kupuje tego, co ktoś przeczyta 
z książki. Aby dotrzeć do ucznia - wiedzę o muzyce 
należy przekazywać z pasją.  Sposobem na zain-
teresowanie młodego słuchacza jest prezentacja 
muzyki na żywo, czyli koncerty w salach do tego 
przeznaczonych: sala koncertowa szkoły muzycz-
nej, Scena Teatralna Miasta Siedlce czy Sala Biała. 
Miejsce odbioru muzyki ma znaczenie. Nie chodzi 
tylko o warunki akustyczne, ale o atmosferę. 
Inaczej odbiera się muzykę w sali koncertowej niż 
w sali gimnastycznej. Wspaniałą formą prezentacji 
muzyki Bacha, Mozarta czy Chopina są koncerty 
rówieśników podczas uroczystości szkolnych. 
Wielokrotnie byłem świadkiem entuzjastycznych 
reakcji uczniów na wykonanie utworów przez ich 
kolegów będących uczniami szkoły muzycznej. Jeśli 
natomiast prezentowane są nagrania, to muszą to 
być mistrzowskie wykonania. Młodzież dostrze-
ga różnice. Młodzi ludzie oswajają się również  
z muzyką symfoniczną poprzez kontakt z muzyką 
filmową, będącą pomostem pomiędzy utworami 
rozrywkowymi a klasycznymi.

Prowadzi Pan zajęcia wokalne w zespole „Cho-
dowiacy” i chór w Publicznym Gimnazjum nr 
4, osiągając wspaniałe rezultaty, potwierdze-
niem których są prestiżowe nagrody – zdoby-
wane corocznie na Ogólnopolskim Konkursie 
Chórów w Bydgoszczy Złote i Srebrne Kamer-
tony. Pańscy uczniowie są laureatami olimpia-
dy przedmiotowej na szczeblu centralnym. Co 
decyduje o efektach Pańskiej pracy?
Przede wszystkim to, że pracuję ze wspaniałą, 

ambitną młodzieżą, która jest gotowa poświęcić 
wiele swojego czasu z weekendami i feriami 
włącznie, aby osiągnąć sukces. Przed konkur-
sami, w których planujemy wziąć udział, próby 
odbywają się codziennie. Moją rolą jest wskazanie 
młodzieży celu, opracowanie dobrej strategii 
osiągnięcia go i skuteczne motywowanie do sys-
tematycznej pracy. Umiejętności społeczne, które 
uczniowie nabywają podczas takich projektów, 
są przydatne na studiach i w pracy zawodowej, 
a osiągnięty sukces dodaje im wiary w siebie 
i apetytu na kolejne dokonania. 

Jakiej muzyki słucha Pan dla relaksu, a który 
z kompozytorów nastraja Pana refleksyjnie?
Dla relaksu słucham kompozycji wielu twórców, 

jednak najczęściej Mozarta. Jego muzyka do-
brze mnie nastraja, dodaje energii i przywraca 
siły, dlatego słucham jej pomiędzy codziennymi 

obowiązkami i czerpię z niej optymizm. Nato-
miast kojąco i refleksyjnie działa na mnie muzyka 
Wojciecha Kilara. Najchętniej słucham „Missa pro 
pace”. Odbiór tego utworu ze względu na sam jego 
charakter wymaga skupienia i wyciszenia. Kilar jest 
mistrzem oszczędnych środków. Jego kompozycje 
emanują zadziwiającym spokojem i harmonią i za 
to właśnie je cenię.

Co jest dla Pana największą satysfakcją w pracy?
To, gdy zainteresowanie muzyką nie kończy 

się na lekcji i gdy moje zajęcia stają się inspiracją 
do dalszych, samodzielnych poszukiwań. Gdy 
uczniowie sami zaczynają szukać na Youtube wyko-
nań utworów omawianych na zajęciach, przesłu-
chiwać kompozycje twórców, którzy wzbudzili ich 
ciekawość i dzielą się wrażeniami na ich temat. 
Prawdziwą radość sprawia mi świadomość, że 
zainteresowanie muzyką rozwija się i trwa w doro-
słym życiu. Zacytuję fragment listu otrzymanego 
niedawno od uczennicy (matura 1996 r.) „To dzięki 
Panu przyprowadzam teraz do filharmonii swoje 
dzieci”.   Dziękuję za rozmowę Monika Mikołajczuk

W wolnych chwilach wędkuję lub gotuję.  
Kontakt z przyrodą pozwala mi odetchnąć 
i pomaga w pracy, ponieważ często nad 
wodą przychodzą mi do głowy pomysły, któ-
re realizuję później podczas zajęć w szkole. 
Natomiast w kuchni eksperymentowanie 
i odkrywanie nowych smaków sprawia mi 
dużą frajdę. Wariacje na temat tradycyjnej 
polskiej kuchni – to lubię najbardziej. Córka 
jest fanką moich pierogów ruskich i wołowi-
ny duszonej z tymiankiem, natomiast żona 
najbardziej ceni pieczoną kaczkę nadzie-
waną jabłkami.

...   i  j e go  p a s j e...
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Na początek zadam Państwu 
pytanie i proszę byście sami 
sobie na nie odpowiedzieli. Czy 
zdarza wam się obudzić rano 
w zupełnie dla Was nowej rze-
czywistości, by nie powiedzieć 
w nowym świecie? Nie mam 
tu na myśli sytuacji „geopo-
litycznej” czy społecznej, ale 
raczej chodzi mi o tą ludzką, 
waszą, osobistą. Mnie zdarza 
się to coraz częściej. Otwieram 
oczy i nagle jestem pacjentem 
i to  w jednej chwili.  Jeszcze do 
niedawna wmawiałem sobie, że 
to przypadek, drobna ułomność, 
chwilowa zresztą. Niedawno 
jednak uświadomiłem sobie, 
że to jednak znak upływające-
go czasu, jak mówią niektórzy 
„odzywa się PESEL”. 

O czym mówię? Mówię 
o zdrowiu. Coraz częściej coś 
mnie boli, dolega, coś nie 
pozwala na szybkie bieganie, 
a wstawanie z krzesła czy fotela 
nie jest już takie proste. Jak wi-
dać wiek robi swoje, ale swoje 
robią też lata niezaglądania do 
gabinetu lekarskiego i niero-
bienia podstawowych badań. 
Wszystko w myśl zasady: 
„jest dobrze, nie trzeba psuć”. 
A w tym roku pobiłem rekord 
wizyt w gabinetach lekarskich; 
w ciągu ostatnich kilku mie-
sięcy byłem w nich częściej niż 
w ciągu poprzednich 15 lat! Ale 
co się napatrzyłem i nasłucha-
łem to moje. Z obserwacji tych 
wynika taka konkluzja: aby iść 
do lekarza trzeba być niezwykle 

odpornym i raczej zdrowym, 
bo w myśl zasad panujących 
w przychodniach, chorobę trze-
ba sobie zaplanować z dużym 
wyprzedzeniem, by móc dostać 
się, zapisać, do jakiegokolwiek 
lekarza, o  specjaliście nie 
wspominając. 

Zapewne zastanawiacie się 
teraz Państwo, co czytacie, czy 
przez przypadek nie otworzy-
liście bloga jakiegoś początku-
jącego pacjenta, a miało być 
o filmie!

No to będzie o filmie.
Znam opinie mówiące 

o tym, że nie ma sensu nama-
wiać do oglądania oczywistych 
hitów, ale o tym filmie należy 
opowiedzieć. Na ekrany naszych 
kin wchodzi bowiem obraz pod 

wielce znamiennym tytułem 
„Bogowie”. Na pewno słysze-
liście Państwo o nim choćby 
z  relacji z ostatniego Festiwalu 
Filmowego w Gdyni, gdzie zdo-
był m.in. Złote Lwy i co chyba 
ważniejsze, uznanie publicz-
ności, poparte długą owacją na 
stojąco. 

Dzieło pokazuje drobny, 
bo zaledwie trzyletni,  wyci-
nek z pracy prof. Zbigniewa 
Religi i jego zespołu. Religa to 
postać  kontrowersyjna, mocna 
i kultowa. To on ośmielił się 
przełamać moralne, kulturowe 
i religijne tabu w celu ratowania 
jego życia. Jego podejście do 
zawodu, do pacjenta i do swoich 
kolegów po fachu było zupeł-
nie nieszablonowe. Kiedy nie 

BOGOWIE-
seans obowiązkowy

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

OCZY SZEROKO OTWARTE

BAZAR KULTURALNY

Zanim nastaną jesienne chłody 
i szarugi może warto zaplanować  
wycieczkę do jakiegoś  malownicze-
go i ciekawego miejsca? Proponuję 
wyprawę do Kazimierza Dolnego 
nad Wisłą. Jako zaproszenie do ta-
kiej wyprawy niech posłuży „Pejzaż 
z Kazimierza”, który namalowała 
Michalina Krzyżanowska (1883-
1962) w 1931 roku. Obraz jest spoj-
rzeniem z góry na zabudowania 
malowniczo rozrzucone na cieka-
wym przyrodniczo, pofałdowanym 
terenie. Jest bezwietrzny dzień, 
bo perłowoszare dymy unoszą się 
pionowymi słupami nad dachami 
domów, między zróżnicowaną zie-
lenią drzew. Kazimierz ma zabyt-
kową architekturę i ciekawą histo-
rię. Położone nad Wisłą i otoczone 
licznymi wąwozami małe miasto, 
od końca XIX wieku uważane było 
za miejscowość wypoczynkową. 
Najbliżej doń było mieszkańcom 

Lublina i Warszawy. W okresie 
międzywojennym zostało odkryte 
także przez malarzy. Bywała tu w la-
tach 30. ubiegłego wieku Michalina 
z Pietruszewskich - ziemianka po-
chodząca z Wołynia, której rodzi-
ce pozwolili studiować malarstwo 
w Warszawie i nie wyrazili sprzeci-
wu, gdy o rękę córki poprosił jeden 
z jej nauczycieli – Konrad Krzyża-
nowski (1972-1922). 

Michalina w czasie trwania 
małżeństwa podróżowała z mężem 
po Europie i nawet uzupełniła stu-
dia artystyczne w Paryżu. Uczest-
niczyła w życiu prywatnej szkoły 
artystycznej, którą prowadził mał-
żonek i wyjeżdżała z jego studenta-
mi na plenery. Dopiero jednak po 
śmierci męża jej twórczość w pełni 
rozkwitła. Malowała głównie farba-
mi olejnymi, a ulubionym tematem 
prac był pejzaż. Prezentowany tu 
obraz powstał właśnie w tym okre-
sie twórczości. Nosi też cechy cha-
rakterystyczne dla jej malarstwa. 
Do zbiorów siedleckiego muzeum 

trafił w 1988 
roku z Muzeum 
Narodowego 
w Warszawie, 
które kupiło 
go od Henry-
ka Józewskiego 
(1892-1981). 
Ten działacz 
niepodległo-
ściowy, polityk i malarz, po śmierci 
Michaliny Krzyżanowskiej odzie-
dziczył jej pracownię i artystyczną 
spuściznę. Jest to ciekawa postać 
i warto poświęcić jej kilka zdań. Mi-
chalinę i Konrada Krzyżanowskich 
poznał w Kijowie podczas I wojny 
światowej i od tego czasu datowała 
się ich przyjaźń. W okresie mię-
dzywojennym zaniedbał sprawy 
artystyczne, ponieważ zajęty był 
polityką. Był wojewodą wołyńskim 
i łódzkim oraz piastował tekę mini-
stra spraw wewnętrznych. Podczas 
drugiej wojny światowej brał udział 
w tworzeniu podziemnej konspi-
racji wojskowej oraz redagował pi-

smo „Polska walczy”. Po 1945 roku 
był jednym z najdłużej ukrywają-
cych się działaczy podziemia nie-
podległościowego. W ukrywaniu 
się pomagała mu między innymi 
Michalina Krzyżanowska. To spo-
wodowało, że gdy UB aresztowało 
w 1953 roku Henryka Józewskiego, 
oskarżona została również Krzyża-
nowska i trafiła do więzienia. 

W 1955 roku z przyczyn zdro-
wotnych wypuszczono ją na wol-
ność. Gdy zwolniono również  Jó-
zewskiego, malarka udostępniła 
mu na mieszkanie swoją pracownię 
w warszawskiej kamienicy przy uli-
cy Koszykowej 24.

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU

Pejzaż z Kazimierza
Michalina Krzyżanowska (1883-1962)

DANUTA MICHALEC
HISTORYK SZTUKI
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H É L É N E S Z U M A N S K I

Przez ponad rok wystawa malarki gościła w Polsce. Można ją było oglądać m.in. w CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce,  
w przestrzeni Pałacu Łochów oraz podczas Światowego Festiwalu Dnia Konia Arabskiego 2014 w Janowie Podlaskim. 

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

mógł się pogodzić z panującymi 
w szpitalach warszawskich za-
sadami, przeniósł się do Zabrza, 
by tam zbudować  (dosłownie) 
od podstaw klinikę, dzisiaj 
jedną z najnowocześniejszych 
i najbardziej znanych na świe-
cie.  To on swoją wytrwałością 
doprowadził do koniecznych 
zmian w prawie, dotyczących  
orzekania o czyjejś śmierci. 
Choć dziś trudno w to uwierzyć, 
ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
zgon stwierdzano po zaniku 
pracy serca. Dopiero prof. Reli-
ga wraz z grupą lekarzy powołał 
specjalne komisje, które zgodnie 
z medyczną wiedzą mogły orzec 
o śmierci pnia mózgu. Był to 
tak naprawdę pierwszy ważny 
krok w stronę przeszczepów 
serca.  Robił to wszystko w imię 
ratowania życia ludzkiego, bo 
jak mało kto wiedział, że misją, 
sensem życia lekarza jest poma-
ganie ludziom.

Reżyserem filmu jest  Łukasz 
Palkowski, w tytułową rolę wcielił 
się znakomity Tomasz Kot. Kot 
na ekranie idealnie oddaje nie 

tylko charakter, ale również nie-
zwykle fizycznie upodabnia się do 
swojego bohatera; jest podobnie 
uczesany, lekko przygarbiony i  
gwałtowny w swoich reakcjach. 
Tomasz Kot nie gra roli Religi; on 
nim jest!  Dziś trudno mi sobie 
wyobrazić innego aktora wcie-
lającego się w tę postać. Moim  
zdaniem to rola godna najwięk-
szych nagród. Cała obsada zresztą 
znakomicie realizuje powierzone 
jej zadania. Może to zasługa 
konsultantów filmu, będących 
jednocześnie pierwowzorami  
postaci ekranowych? 

Cieszę się, że na ekranach 
naszych kin pojawia się coraz 
więcej bardzo dobrych polskich 
filmów. Nasi twórcy pod wzglę-
dem warsztatowym w niczym 
nie odstają od najlepszych, 
historie natomiast i sposób ich 
opowiadania, to liga światowa. 

 Co ma do tego moje czy 
Wasze zdrowie? Mam wrażenie, 
że prof. Religa walczył o zupeł-
nie inny model lecznictwa niż 
obecnie obowiązujący. Gdyby 
udało mu się go zmienić, tak 

Najnow-
sza książka 
A n d r z e j a 
Stasiuka to 
niezwykły za-
pis podróży 
na Wschód 
– podróży we 
wspomnienia 
do obrazów z dzieciństwa spędzane-
go u dziadków na Podlasiu i podróży 
tam, skąd wyszły oddziały Czyngis-
chana, tam, gdzie historia jest jak 
geologia i tektonika: nieuniknio-
na, nieprzewidywalna, miażdżąca, 
tam, gdzie lucyferycznym blaskiem 
świeci nowa potęga – do Rosji, 
Chin i Mongolii. To próba uchwy-
cenia cienia Wschodu, który na nas 
pada. Opowieść o tęsknocie, pra-
gnieniu i strachu. I o tym, jak umy-
ka przestrzeń, a powraca pamięć.  
 (Z opisu wydawcy)

Wschód
ANDRZEJ 
STASIUK 

BAZAR KULTURALNY

BOGOWIE 
Reżyseria:  Ł. Palkowski

Scenariusz: K. Rak
Wyk. T. Kot, P. Głowacki,  

S Warszawski, K Preis

DO POCZYTANIA-

jak dokonał tego w transplan-
tologii, byłaby rewolucja, a tu 
potrzebna jest chyba ewolu-
cja, byle by nie była ona zbyt 
powolna, czego sobie i Wam 
drodzy Czytelnicy (przyszli 
pacjenci wcześniej czy później) 
z serca życzę.

Artystka pochodzenia polskiego od 
wielu lat żyje i pracuje w Bourg - la - 
Reine pod Paryżem.

Malarka abstrakcyjna - której 
podstawą twórczości jest stałe poszu-
kiwanie kombinacji nowych kolorów 
wyrażających jej wrażliwość i duszę.

Wystawiała obrazy we Francji, 
Meksyku, a także w Niemczech. Wzięła 
udział w „Wystawie Uniwersalnej” 
w Szanghaju w 2010 roku.

Przeszłość jej rodziców wywie-
zionych podczas II wojny do obozu 
w Niemczech, znajduje odzwiercie-
dlenie w jej obrazach (przykładem jest 
Powstanie Warszawskie, w którym brał 
udział jej ojciec).

Kraje, w których pracowała w ONZ 
(Bośnia, Jemen, Albania) znajdują 
również swój głęboki oddźwięk w pracy 
twórczej malarki. Od 2008 roku robi 
niezwykłe performances z muzykami. 

Swoją wielką pasję malarstwa prze-
kazuje młodzieży w trudnej sytuacji 
rodzinnej prowadząc stałe warsztaty 
artystyczne.

Więcej prac malarki znajdziecie 
Państwo na stronie Héléne Szumanski. 
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RELACJE

Na mocy uchwały Rady Miasta 
Siedlce z 26 czerwca bieżącego 
roku po raz kolejny przyznano ty-
tuły Złotego Mecenasa Siedleckiej 
Kultury i Mecenasa Siedleckiej 
Kultury za 2013 rok. W gronie te-
gorocznych laureatów znaleźli się 
partnerzy strategiczni Centrum 
Kultury i Sztuki im. Andrzeja Me-
żeryckiego Scena Teatralna Miasta 
Siedlce. Statuetki Mecenasów Sie-
dleckiej Kultury laureatom wręczył 

Prezydent Miasta Siedlce Woj-
ciech Kudelski podczas wrześnio-
wej Sesji Rady Miasta Siedlce. Miło 
nam poinformować, że tytuł Zło-
tego Mecenasa Siedleckiej Kultury 
przyznano firmie Cukrohurt, dru-
karni Iwonex oraz Sieci Sklepów 
Topaz. Mecenasem Siedleckiej 
Kultury za 2013 rok została m.in. 
firma Arche i Jastrzębski S.A. - 
autoryzowany dealer marki Opel.  
Gratulujemy i dziękujemy.

W sobotę, 6 września, na 
Skwerze im. Tadeusza Ko-

ściuszki w Siedlcach rozpoczęła się 
gala koncertowa „Polskie noce i dnie”, 
podczas której wybrzmiały najpięk-
niejsze przeboje polskiej muzyki fil-
mowej w wykonaniu Orkiestry Sym-
fonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej 
i zaproszonych do projektu aktorów - 
solistów. W pierwszej części koncertu, 
ponad 1500-osobowa publiczność wy-
słuchała muzyki znakomitego kom-
pozytora Waldemara Kazaneckiego  

z takich filmów, jak m.in. „Noce i dnie”, 
„Czarne chmury”, „Dom” czy „Nie 
ma róży bez ognia”. W drugiej części 
koncertu artyści przenieśli nas w świat 
muzyki filmowej m.in. Wojciecha 
Kilara („Pan Tadeusz”, „Trędowata”) 
Krzesimira Dębskiego („Ogniem 
i mieczem”), Henryka Kuźniaka („Va-
bank”) czy też Włodzimierza Korcza 
(„Lata 20-te, lata 30-te”). Orkiestrze 
pod dyrekcją Janusza Powolnego to-
warzyszyli soliści: Tomasz Stockinger 
i Katarzyna Jamróz. Całość popro-

wadzili: Karol Strasburger, Lilianna 
Lewandowska oraz Mariusz Orze-
łowski. Koncert, którego organizato-
rem było Centrum Kultury i Sztuki 
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna 
Miasta Siedlce zainaugurował ob-
chody 40. rocznicy powstania filmu 
„Noce i dnie” na podstawie adaptacji 
powieści Marii Dąbrowskiej. Wśród 
honorowych gości koncertu znaleźli 
się aktorzy i współtwórcy filmu „Noce 
i dnie” m. in. Ilona Kuśmierska (fil-
mowa Emilka Niechcicówna) czy 

Jerzy Celiński (aktor wykonujący 
ewolucje kaskaderskie w filmie „Noce 
i Dnie”). Na widowni zasiadł też Ma-
rian Sekulski - wójt gminy Wodynie, 
gdzie w pobliskim Seroczynie nagry-
wany był film ”Noce i dnie”. Wśród 
Widzów znaleźli się przedstawiciele 
Władz Miasta Siedlce, m.in. Wojciech 
Kudelski - Prezydent Miasta Siedlce, 
Anna Sochacka - Zastępca Prezyden-
ta Miasta Siedlce, Jarosław Głowacki 
- Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, 
Henryk Niedziółka - Przewodniczą-
cy Rady Miasta Siedlce, jak również 
delegacje z zaprzyjaźnionych miast 
i powiatów. 

Gala koncertowa „Polskie noce i dnie”

Na trzy dni, od 5 do 7 wrze-
śnia, nasze miasto stało się 

międzynarodową stolicą folkloru, 
a to za sprawą Międzynarodowego 
Festiwalu Pieśni, Tańca i Folkloru, 
który już po raz 22. organizowany 
był przez Centrum Kultury i Sztuki 
im. A. Meżeryckiego Scena Teatral-
na Miasta Siedlce. Koncert inaugu-

rujący wydarzenie na deskach Sceny 
Teatralnej Miasta Siedlce otworzył 
recital pieśni ludowych w wykona-
niu Chóru Miasta Siedlce pod dy-
rekcją Justyny Kowyni-Rymanow-
skiej. W kolejnej części widowiska, 
licznie zgromadzona publiczność 
zaproszona została do obejrzenia 
niezwykle barwnych prezentacji ze-

społów: Zorecvit (Ukraina), Wileń-
szczyzna (Litwa), Sabinovcan (Sło-
wacja) oraz ZPiT ZS „Chodowiacy” 
im. A. Siwkiewicz. Całość poprowa-
dził Mariusz Orzełowski. Prezen-
tacje Międzynarodowego Festiwalu 
Pieśni Tańca i Folkloru stanowiły 
też oprawę artystyczną Międzyna-
rodowych Dni z Doradztwem Rol-
niczym, które w dniach 6-7 września 
odbywały się na terenie Agencji Roz-
woju Miasta Siedlce. Organizatorzy 

szacują, że w tegorocznych impre-
zach na siedleckich błoniach udział 
wzięło ponad 100 tysięcy osób. Nie 
zabrakło także gości z zagranicy. Na 
zaproszenie Prezydenta Miasta Sie-
dlce Wojciecha Kudelskiego przy-
były delegacje z zaprzyjaźnionych 
miast i powiatów. Gospodarzem te-
gorocznej edycji Festiwalu był ZPiT 
ZS „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz 
pod  kierownictwem artystycznym 
Bożeny Wojciuk.

Siedlce stolicą folkloru!
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Siedlce to piękne miasto czyli „Ekstaza świętego Franciszka” na Zamku Królewskim

W niedzielę, 14 września, 
w Katedrze Siedleckiej 

miał miejsce koncert poświęco-
ny Pamięci Ofiar Września 1939,  
w którym wybrzmiała m.in. „Msza 
Polska” Jana Maklakiewicza. Dzie-

ło wykonali artyści Chóru Mia-
sta Siedlce pod dyrekcją Justy-
ny Kowyni-Rymanowskiej oraz 
Izabella Jaszczułt-Kraszewska (sopran)  
i Adam Szczepański (organy). Ca-
łość poprowadził Dariusz Różański. 

„Mszę Polską” na sopran (lub tenor) 
solo, czterogłosowy chór mieszany 
i organy, Jan Maklakiewicz skompo-
nował w1944 roku. Miała ona przy-
nieść Polakom duchowe pokrzepienie 
i wiarę w rychłe wyzwolenie Polski. 

Pragnienie to zadecydowało, że kom-
pozytor sięgnął po tekst mszalny w ję-
zyku ojczystym. Dzieło ma charakter 
refleksyjny, zawiera liczne akcenty pa-
triotyczne, a jego motyw przewodni 
stanowi modlitwa o pokój.

Od poniedziałku, 15 września, najcenniej-
szy skarb Siedlec, czyli obraz „Ekstaza 

św. Franciszka” pędzla El Greco prezentowany 
jest na Zamku Królewskim w Warszawie. – Cie-
szymy się, że tym naszym dobrem możemy po-
dzielić się z innymi – mówił podczas inauguracji 
wystawy ordynariusz Siedlecki ks. Bp Kazimierz 
Gurda. Obraz El Greca „Ekstaza świętego Fran-
ciszka”, na co dzień eksponowany w siedleckim 
Muzeum Diecezjalnym, po raz pierwszy od dzie-
sięciu lat opuścił Siedlce. Od 16 września do 31 
października będzie prezentowany na Zamku 
Królewskim w Warszawie na wystawie „Wokół 
jednego obrazu”. Inauguracja wystawy zgroma-
dziła liczne grono gości. Jeden z najcenniejszych 
obrazów w Polsce przyszli podziwiać m.in. Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgo-
rzata Omilanowska, Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Edukacji Tadeusz Sławecki, podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Tomasz Orłowski, Podsekretarz Stanu w kan-
celarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Hanna 
Suchocka – przewodnicząca Rady Powierniczej 
Zamku, ambasador Hiszpanii w Polsce Agustín 

Núñez Martínez, Prezydent Miasta Siedlce Woj-
ciech Kudelski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego 
w Siedlcach ks. Robert Mirończuk. Zabierając 
głos prezydent Wojciech Kudelski podkreślił 
brak przypadku w tym, że obraz znajduje się i jest 
na co dzień eksponowany właśnie w Siedlcach. 
– Siedlce to piękne miasto, mądrych i fantastycz-
nych ludzi. Święty Franciszek chce być pomiędzy 
nami w Siedlcach. Chce również, żeby miłośnicy 
sztuki po jego pobycie na zamku Królewskim 
przyjechali do Siedlec. Chce, żeby w głębi tego 
obrazu dostrzegli zamysł Boga. Święty Franciszek 
wie, że w Siedlcach mieszkają dobrzy ludzie, któ-
rzy kochają sztukę, dlatego chce być wśród nas 
i zaprosić wszystkich do Siedlec. Mogę zaryzyko-
wać stwierdzenie, że od momentu, kiedy Święty 
Franciszek został wyeksponowany w Siedlcach, 
miasto zaczęło się dynamicznie rozwijać – mówił 
Wojciech Kudelski. Wartość jedynego w Pol-
sce dzieła El Greca podkreślał Dyrektor Zamku 
Królewskiego, prof. Andrzej Rottermund. -  To 
ważne dla naszego muzeum wydarzenie chcemy 
również promować obraz poprzez cykl „Niedziel-
nych spotkań wokół obrazu El Greca”. 
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Poetycko o Powstaniu Warszawskim
We wtorek, 23 września, czterokrotnie na de-
skach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce zaprezen-
towana została inscenizacja upamiętniająca 70. 
rocznicę Powstania Warszawskiego. Widowisko 
poetycko-muzyczne przygotowali poeci Siedlec-
kiej Grupy Literackiej „Witraż” wspólnie z mło-
dzieżą i nauczycielami siedleckich szkół. Opiekę 
artystyczną nad przedstawieniem sprawowali: 
Krzysztof Tomaszewski i Barbara Maksymiuk. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło 
Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Pre-
zydent Miasta Siedlce.

Pamięci ofiar września 1939
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Pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego odsłonięty

Ruszył III Ogólnopolski Festiwal Teatrów Prywatnych „Sztuka plus Komercja”
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W niedzielę, 28 września, w Siedl-
cach odsłonięty został pomnik Pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego. Od-
słonięcia monumentu dokonali: brat 
śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jaro-
sław Kaczyński, Prezydent Siedlec 
Wojciech Kudelski i przewodniczą-
cy Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika Zbigniew Sobolewski.
Pomnik upamiętniający Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, stanął na skwe-
rze u zbiegu ulic Cmentarnej i Woj-
skowej. Dwu-i półmetrowa postać 
z brązu, wykonana według projektu 
rzeźbiarza Jerzego Nowickiego, jest 
ustawiona na 3,5-metrowym postu-
mencie. Monument powstał dzięki 
zaangażowaniu Społecznego Komi-
tetu Budowy Pomnika Prezydenta 

RP prof. Lecha Kaczyńskiego.
W części artystycznej wydarzenia 
wystąpili znani polscy aktorzy: Je-
rzy Zelnik i Katarzyna Łaniewska, 
a uroczystość prowadził Wojciech 
Reszczyński. Oprawę muzyczną 
wydarzenia zapewniła siedlecka Or-
kiestra Kolejowa pod batutą Toma-
sza Gronowskiego oraz sygnaliści 
Orkiestry Wojskowej w Siedlcach. 
O uroczystą oprawę liturgii w ko-
ściele katedralnym zadbali artyści 
związani ze Sceną Teatralną Miasta 
Siedlce: Chór Miasta Siedlce pod 
dyrekcją Justyny Kowyni-Ryma-
nowskiej, solo sopran z „Mszy Pol-
skiej” Jana Maklakiewicza wykona-
ła Izabella Jaszczułt-Kraszewska. 
Artystom towarzyszył organista 
katedry Adam Szczepański. 

Już po raz trzeci w Siedlcach odby-
ło się wyjątkowe spotkanie pisarek 
i czytelników, którzy z całej Polski 
przyjechali na Festiwal Literatury  
Kobiecej „Pióro i Pazur”. Gala wrę-
czenia nagród  Festiwalu odbyła się 
27 września na deskach Sceny Te-
atralnej Miasta Siedlce. Uroczystość, 
wspólnie z pisarką i dziennikarką, 
Mariolą Zaczyńską poprowadził 
znany aktor Waldemar Obłoza. 
Całość uświetnił występ Karoliny 
KARO Sawickiej. 
Więcej o festiwalu: www.flk.siedlce.pl 
Na kolejny zapraszamy już za rok.
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W niedzielę, 28 września, na de-
skach Sceny Teatralnej Miasta 
Siedlce zainaugurowany został 
III Ogólnopolski Festiwal Te-
atrów Prywatnych „Sztuka plus 
Komercja” – największe wy-
darzenie teatralne i kulturalne 
w naszym regionie. Oficjalnego 
otwarcia dokonali Waldemar 
Obłoza – patron artystyczny 
tegorocznej edycji Festiwalu, 
Mariusz Orzełowski – dyrektor 
Centrum Kultury i Sztuki im. A. 
Meżeryckiego Scena Teatralna 
Miasta Siedlce oraz Wojciech 
Słupski – właściciel agencji ar-
tystycznej Open Teatr. - Każda 

edycja Festiwalu jest propozy-
cją nowych, bardzo starannie 
wybranych przedstawień. Pu-
bliczność, szczególnie siedlecka, 
staje się coraz bardziej wysubli-
mowana i to nie przypadek, że 

ten festiwal akurat tutaj znalazł 
swoje miejsce. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni, my aktorzy i twórcy 
teatralni, za przyjęcie nas tu-
taj i docenienie naszej ciężkiej 
pracy. – podkreślił Waldemar 

Obłoza. Spektaklem, który jako 
pierwszy poddany został oce-
nie Widzów, którzy tego dnia 
po brzegi wypełnili widownię 
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce, 
była komedia „Małżeński Rajd 
Dakar” z Katarzyną Pakosińską 
i Mirosławem Zbrojewiczem 
w rolach głównych. Po zakoń-
czeniu sztuki na wszystkich 
zgromadzonych czekał mały 
poczęstunek oraz spotkanie 
z aktorami, którzy chętnie odpo-
wiadali na pytania, pozowali do 
pamiątkowych zdjęć oraz rozda-
wali autografy. Kolejne spektakle 
festiwalowe już w październiku.
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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 
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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 
oraz  
Punkt Informacji Kulturalnej CKiS nr 2,  
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74

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,  
Maria Mazurkiewicz, Marian Przeździak, Dariusz Dybciak
logotypy CKiS oraz Grup Artystycznych:
Ireneusz Parzyszek, Tomasz Janeczko, Marek Błaszczyk
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.

S
p.

 z
 o

.o
.

M P K
SIEDLCE

CENTRUM 

MUZYCZNE

PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

„SIEDLECKI MAGAZYN KULTURALNY”  
program CKiS w TV Wschód 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 drugą i czwartą sobotę od godziny 21.40 do 23.00;
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