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Wszystkie odloty
„Skrobka”
[rozmowa z Jarosławem Skrobeckim]
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MARIOLA ZACZYŃSKA
dziennikarka i pisarka

Jestem pod ogromnym 
wrażeniem talentu Waldemara 
Obłozy. Jego rolę w „Skąpcu” 
będę długo pamiętać, tak wiele 
ma emocjonalnych odcieni. 
Obłoza porywa, gra ciałem, gło-
sem, spojrzeniami. Aktor, znany 
głównie z popularnych seriali, 
jest dla mnie największym 
odkryciem tego roku i żałuję, że 
nie ma go na wielkim ekranie, 
bo zasługuje na niebanalne 
i znaczące role filmowe. Posiada 
też ten magnetyzm, niezbędny 
dla aktora teatralnego, który 
przykuwa uwagę widza od 
pierwszych chwil pojawienia się 
na scenie, do końca spektaklu. 
Obłoza dał w „Skąpcu” prawdzi-
wy popis umiejętności. Mnie 
„kupił” w 100 procentach!

IWONA KSIĘŻOPOLSKA
właścicielka drukarni Iwonex 
 
Festiwal Teatrów Prywatnych 
„Sztuka plus Komercja” - mam 
nadzieję - już na stałe wpisał się 
w kalendarz corocznych wyda-
rzeń kulturalnych naszego miasta. 
Ogromnie cieszy fakt, że Festiwal 
z roku na rok się rozwija. W tym 
roku oglądaliśmy przedstawienia 
teatralne i musicalowe na naj-
wyższym poziomie. Szczególnie 
zachwyciła mnie rola mleczarza 
Tewjego ze „Skrzypka na dachu”,  
który to musical zajmuje wyjąt-
kowe miejsce w moim sercu. Od-
twórca tej roli Marcin Żychowski 
wykazał się ogromnym talentem 
wokalnym i aktorskim, a śpiewany 
przez niego utwór „Gdybym 
był bogaty” na długo zapada 
w pamięć, podobnie jak  inne 
musicalowe pieśni „To świt, to noc” 
czy tytułowa „Anatewka”. 

KATARZYNA KOZIOŁ
kierownik referatu kultury i sportu w UM

Tegoroczny Festiwal Teatrów Pry-
watnych „Sztuka plus Komercja” 
obfitował w przedstawienia na 
najwyższym poziomie artystycz-
nym, które na długo zapadną 
nam w pamięć. Spośród wielu 
znakomitych kreacji aktorskich, 
wyróżniłabym kunszt Waldema-
ra Obłozy, który brawurowo za-
grał Harpagona w „Skąpcu. Work 
in progress”. W zasadzie sztukę 
tę kojarzymy z jego postacią, 
dzięki mistrzowskiej kreacji, 
która uwiodła i młodszą, i starszą 
widownię. I nie tylko mój lokalny 
patriotyzm „podpowiada” mi 
taki wybór. Oprócz tego, że pan 
Waldemar jest znakomitym 
aktorem, nie tylko komediowym, 
ale także dramatycznym, jest 
także wielkim ambasadorem 
siedleckiej kultury w Polsce.  

ULUBIONY AKTOR FESTIWALU SZTUKA PLUS KOMERCJA

Stary rok na saniach uciekł już
W siną dal – trochę żal
Zgasił Pan Sylwester 
Serc ostatni bal
 
Stary rok już minął siedem gór
Śpi Mikołaj, zasnął król
Nabrał śniegu w usta 
Biały Anioł Stróż
 
Stary rok już niknie 
Wśród porannych zórz
Trochę żal – nie wróci już
Z moim sercem w dłoni 
Pukam w Twoje drzwi
 
Idą nowe sny, nowe dni
Pozwól obok być, z Tobą być, 
Otrzyj łzy, łąk zakwitnie krąg
Śmiało więc naprzód idź!
 
Krok za krokiem w nowy zdrowy rok
Krok za krokiem w kolorowy, nowy rok!

 Marek Grala

Wszystkim naszym 
Czytelnikom życzymy 
pięknego i kulturalnego 
Nowego Roku. 
By każdy jego dzień obfitował 
w dobre wydarzenia i dobre wieści,
by sprzyjał przyjaźniom i miłościom, 
satysfakcjonującej pracy 
i spełnionym obietnicom. 
Cieszmy się każdą jego chwilą,
póki ona trwa. 
Do Siego Roku!

SONDA

Znajdziesz nas:
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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
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
Sieć sklepów CARLOS
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11 STYCZNIA (niedziela)

 
 
 

OPOWIEŚĆ 
WIGILIJNA
 
 
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria i choreografia:  
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: tancerze i aktorzy Teatru Tańca 
Caro Dance i Teatru Es oraz śpiewacy 
Chóru Miasta Siedlce. W roli głównej 
Krzysztof Barabasz.
Produkcja: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena 
Teatralna Miasta Siedlce 

„Opowieść Wigilijna” to wzruszająca historia 
przemiany skąpca w człowieka hojnego 
i dobrego dla innych, na podstawie znanego 
opowiadania Karola Dickensa, nawiązującego 
do Wigilii Bożego Narodzenia. Przed 
spotkaniem Duchów Bożego Narodzenia, 
Scrooge jest człowiekiem, dla którego 
pieniądze są najważniejsze, ale wówczas jego 
życie jest marne i nieszczęśliwe. Dopiero po 
wizycie dziwnych gości i refleksji nad swoim 
życiem, przekonuje się, że bogactwo nie daje 
radości, jeśli nie można się nim dzielić. Około 
80 artystów na scenie, znakomita muzyka, 
ciekawa choreografia, bogactwo ruchu 
i obrazu gwarantują fascynujące widowisko 
z głębokim przesłaniem, opowiadające 
o tym co w życiu jest najważniejsze. Familijne 
widowisko dla całej rodziny, które trzeba 
zobaczyć!

Uroczystości z okazji  
20-lecia Siedleckiego  
Klubu Kolekcjonera

Na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce 
wystąpią grupy kolędnicze i teatry obrzędowe 
z terenu południowego Podlasia i wschodniego 
Mazowsza. Jest to najstarszy na tym obszarze 
pokaz tradycji bożonarodzeniowych, 
organizowany przez CKiS od 1985 roku.

Po raz kolejny ulicami naszego miasta przejdzie 
Orszak Trzech Króli. Rok temu w pierwszym Orszaku 
zorganizowanym w Siedlcach wzięło udział, około 7-8 
tysięcy mieszkańców miasta i regionu. W wydarzeniu 
wezmą udział artyści Sceny Teatralnej Miasta Siedlce: 
Teatr ES i Chór Miasta Siedlce.  
PLAN ORSZAKU TRZECH KRÓLI 2015: 
- godz. 11:45 - Msza Święta w Kościele Św. Stanisława 
w Siedlcach pod przewodnictwem biskupa Kazimierza 
Gurdy 
- godz. 13:00 - rozpoczęcie Orszaku, 
- godz. 13:20-14:30 - przemarsz Orszaku Trzech Króli 
ulicami: Piłsudskiego, Wojskową i Cmentarną do 
Katedry (przemówienia biskupa, prezydenta, dzielenie 
się opłatkiem, poczęstunek w namiotach oraz wspólne 
kolędowanie) 
Uczestnicy Orszaku otrzymają okolicznościowe korony 
i śpiewniki. Szczegóły na www.siedlce.pl

Wspólne kolędowanie siedlczan z okazji Święta Trzech 
Króli, w którym udział wezmą:  Chór i Orkiestra Zespołu 
Szkół Muzycznych w Siedlcach, Chór Akademicki 
Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w 
Siedlcach, Chór Uniwersytetu III Wieku w Siedlcach   
Zespół „Światełko” z Parafii Św. Józefa w Siedlcach, Chór 
i Schola Dziecięca Parafii Bożego Ciała w Siedlcach, Chór 
Klubu Seniora „RAFA”,oraz Chór Miasta Siedlce.  
Wstęp wolny.

6 STYCZNIA (wtorek)

6 STYCZNIA (wtorek)
11 STYCZNIA (niedziela)

10 STYCZNIA (sobota)

ORSZAK TRZECH KRÓLI 

ZAŚPIEWAJMY WSZYSCY RAZEM
SIEDLECKI 
KLUB KOLEKCJONERA

KOLĘDNICY 
WIDOWISKA BOŻONARODZENIOWE 

godz. 11:45

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 11:00 
miejsce: : Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 10:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Opieka merytoryczna: Wanda Księżopolska

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

STYCZEŃ 2015
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
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Niezwykle barwne widowisko teatralne, ze specjalnie 
napisaną muzyką i piosenkami, którego tematem 
jest odwaga i przyjaźń. Tytułowy pirat Bucior i jego 
gadatliwa i bardzo 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 znalazł na niego sposób 
dowcipny i pomysłowy.

14 STYCZNIA (środa)
KONKURS

30 STYCZNIA (środa)
SPEKTAKL

16 STYCZNIA (piątek)
MUZYKA SMYKA

11 STYCZNIA (niedziela) 
SPEKTAKL

25 STYCZNIA (niedziela) 

12 STYCZNIA (poniedziałek)
SPEKTAKL

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA 

KOPCIUSZEK
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE NA FERIE 

„W IMIĘ PRZYJAŹNI”, 
„CZARODZIEJE SŁOWA”, 
„SKRZYDŁA WOLNOŚCI”

KAMIEŃ WIARY 
XXIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ  
I POEZJI ŚPIEWANEJ - ELIMINACJE MIEJSKIE

O PIRACIE BUCIORZE,  
KTÓRY ZGUBIŁ SKARB, 
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria i choreografia:  
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: tancerze i aktorzy Teatru Tańca Caro 
Dance i Teatru Es oraz śpiewacy Chóru Miasta 
Siedlce. W roli głównej Krzysztof Barabasz.
Produkcja: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena 
Teatralna Miasta Siedlce

godz. 8:30, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria i choreografia:  
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: tancerze i aktorzy  
Teatru Tańca Caro Dance

godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 10:00 i 12:00
miejsce: Chełmski Dom Kultury
Autor tekstu: Stefan Szulc 
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski  
i Robert Protasewicz

Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży 
w wykonaniu Wrocławskiego Teatru Edukacji Artenes.

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

TRZY RAZY „F” – 
FLET, FAGOT I FORTEPIAN 
godz. 9:00 

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
godz. 10:15
miejsce: Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach
Program tego koncertu został rozpisany na dwa 
instrumenty dęte drewniane (flet i fagot) oraz fortepian. 
O ile flet i fortepian znane są ze swoich wirtuozowskich 
możliwości i solistycznych popisów, to fagot jest przede 
wszystkim instrumentem orkiestrowym i rzadziej 
występuje w roli solisty. Niezbyt często też się zdarza, 
żeby te trzy instrumenty grały razem, chociaż taki zespół 
cechuje niezwykle atrakcyjne brzmienie. 

25 STYCZNIA (niedziela)

 
 
 
 

KOPCIUSZEK 
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE NA FERIE

 
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
Scenariusz, reżyseria i choreografia:  
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: tancerze i aktorzy  
Teatru Tańca Caro Dance 
 

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

W koncercie zaprezentują się wszystkie grupy 
wiekowe Szkoły Tańca do Caro Dance. Tancerze 
zaprezentują też mistrzowskie choreografie 
nagrodzone na Mistrzostwach Świata 
w Mikołajkach.

18 STYCZNIA (niedziela)

14 STYCZNIA (środa)

DZIADEK DO ORZECHÓW
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE
NA FERIE 

KONCERT SZKOŁY TAŃCA 
DO CARO DANCE

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

godz. 17:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
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CO ZA MIESIĄC       LUTY 2015

17 LUTEGO  (wtorek) 
 
godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

ROMEO I JULIA  
Reżyseria i choreografia:  
Iwona Maria Orzełowska  
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance  
 
Najbardziej znana tragedia miłosna świata 
i jedna z najczęściej wystawianych sztuk 
Szekspira.

3 LUTEGO  (wtorek) 
godz. 10:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
Ogólnopolski Turniej Sztuki  
Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej   

KAMIEŃ WIARY  
– FINAŁ 
Turniej jest imprezą o charakterze kon-
kursowym dla młodzieży szkół średnich 
i dorosłych, otwartą dla publiczności.  
Odbywa się w dwóch kategoriach:  
recytacji i poezji śpiewanej.  
Szczegółowe informacje na www.ckis.siedle.pl

12 LUTEGO  (czwartek) 
 
godz. 17:00 i 20:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

KIEDY KOTA NIE MA...  

 
obsada: Katarzyna Skrzynecka/ 
Viola Arlak, Anna Gornostaj/ 
Maja Barełkowska, Jacek Lenartowicz, 
Piotr Zelt, Aleksandra Grzelak,  
Marta Wierzbicka 
produkcja: Teatr Capitol

„Dzieci Kwiaty”
premiera spektaklu Teatru ES

- Premierowe widowisko muzyczne 
„Dzieci Kwiaty” to kontynuacja spektaklu
-koncertu „Giganci piosenki”, wystawionego 
po raz pierwszy na scenie CKiS w 2010 roku. 
„Gigantów” publiczność przyjęła bardzo do-
brze, a spektakl wciąż jest grany co najmniej 
kilka razy w roku. Tworząc „Dzieci Kwiaty” 
mamy nadzieję, że odniosą podobny sukces. 
To już zależy jednak od widzów – mówi 
Waldemar Koperkiewicz, reżyser spektaklu 
i kierownik muzyczny tego wyjątkowego 
przedsięwzięcia. 

Dzieci Kwiaty (hippisi) – tak nazywano 
twórców i uczestników ruchu społecznego, 
który narodził się w latach 60. i 70. ubiegłe-
go wieku. Związany był on ściśle z rewolucją 
w sztuce popularnej i w sferze obyczajowej. 
Ważnym zjawiskiem w tym czasie była 

też kontestacja stylu uprawianej polityki 
w okresie zimnej wojny, szczególnie w od-
niesieniu do wojny w Wietnamie. 

Dość utopijne idee hippisów przeminęły, 
ale została po nich znakomita muzyka, która 
nadal jest bazą dla wszelkich gatunków mu-
zyki popularnej. Niektóre zespoły, takie jak 
Pink Floyd, Genesis, King Crimson właści-
wie zatarły różnicę między tzw. muzyką po-
ważną i rockową, wchodząc do filharmonii i 
na wielkie światowe sceny. Ostatnio legenda 
światowej muzyki - Krzysztof Penderecki 
prezentuje swoje dzieła wraz z Johnym 
Greenwoodem z Radiohead. - I właśnie 
ta nieprzemijająca wartość muzyki z lat 60. 
i 70. jest powodem, dla  którego przygoto-
wujemy widowisko pt. „Dzieci Kwiaty”. Idee, 
często chybione, przemijają. Prawdziwa 

sztuka nigdy się nie starze-
je – dodaje Waldemar Koperkiewicz.

Aktorzy Teatru ES wraz z towarzyszącą 
im od 15 lat Orkiestrą Teatru ES oraz wystę-
pującymi w tym koncercie gościnnie z sie-
dleckimi artystami – Rafałem Czaplińskim 
i Marcinem Kożuchowskim zaprezentują 
repertuar takich gwiazd, jak: Jimi Hendrix, 
Janis Joplin, The Doors, The Rolling Sto-
nes, Bob Dylan, Led Zeppelin, Pink Floyd 
i wielu innych. Podobnie jak w „Gigantach 
piosenki”, widowisku „Dzieci Kwiaty” towa-
rzyszyć będzie znakomita oprawa choreo-
graficzna w wykonaniu Teatru Tańca Caro 
Dance pod dyrekcją Iwony Marii Orzełow-
skiej. Kierownictwo muzyczne i reżyseria 
spektaklu – Waldemar Koperkiewicz. 
Premiera 10 lutego 2015 roku.

To, co dobre w muzyce i sztuce, co ponadczasowe i uniwersalne, 
nigdy nie przemija. Dowodem na to jest najnowszy spektakl Teatru 
ES „Dzieci Kwiaty”, po mistrzowsku łączący muzycznego ducha 
epoki hippisów ze współczesną potrzebą wolności, która drzemie 
w każdym z nas. Nic tak w pełni jej nie wyraża, jak język piosenki - 
soczystej i barwnej jak szalone lata 60. i 70.

15 LUTEGO  (niedziela) 

godz. 17:00 

KUSAKI 
XXII Prezentacje Ludowych 
Zwyczajów Zapustnych

W programie między innymi: gawędy 
ludowe, występy przebierańców, 
degustacja potraw regionalnych, 
konkursy taneczne dla widzów oraz 
występy kapeli ludowej.
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 DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI  
21 stycznia 2014 r. 
Kierownictwo artystyczne: Iwona Maria Orzełowska
scenariusz i reżyseria: Katarzyna Bondarczuk
obsada: najmłodsi adepci Szkoły Tańca do Caro Dance i ich rodzice
spektakl wystawiony 11 razy 

 O PIRACIE BUCIORZE, KTÓRY ZGUBIŁ SKARB,  
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA 
2 lutego 2014 r.
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,  
Robert Protasewicz
spektakl wystawiony 24 razy

 COMFY ZONE
2 marca 2014 r.
Reżyseria i choreografia: Jakub Mędrzycki
obsada: Teatr Tańca Caro Dance
spektakl zagrany 3 razy 

 PINOKIO 
11 maja 2014 r.
Scenariusz, reżyseria i choreografia:  
Iwona Maria Orzełowska 
obsada: Teatr Tańca Caro Dance i Szkoła Tańca do Caro Dance
spektakl wystawiony 14 razy

 WOLĘ ŻYĆ
29 maja 2014 r.
reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Scenariusz: Waldemar Koperkiewicz,  
Robert Protasewicz
obsada: Aktorzy Teatru Es
spektakl wystawiony 14 razy

 KOPCIUSZEK
5 października 2014 r.
Scenariusz, reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska  
obsada: Teatr Tańca Caro Dance i Szkoła Tańca do Caro Dance
spektakl wystawiony 8 razy

 ZA CO GINIEMY?
7 października 2014 r.
Scenariusz i reżyseria: Robert Protasewicz
obsada: Teatr Es
spektakl wystawiony 5 razy

 ROMEO I JULIA
19 października 2014 r.
Scenariusz, reżyseria i choreografia: 
Iwona Maria Orzełowska
obsada: Teatr Tańca Caro Dance 

spektakl wystawiony 5 razy

Ogólnopolska premiera spektaklu
 SKĄPIEC. WORK IN PROGRESS 
30 października 2014 r.
reżyseria: Adam Biernacki
Obsada: Waldemar Obłoza, Agata Sasinowska, Dorota Zielińska, 
Bartek Magdziarz, Sebastian Cybulski, Maciej Czapski, Robert 
Protasewicz, Krzysztof Barabasz 

spektakl wystawiony 17 razy
 JARMARK BAJEK
9 listopada 2014 r.
Reżyseria: Urszula Gotowicka
Obsada: adepci Teatru Dziecięcego „Dramma-Mia”
spektakl wystawiony 9 razy

Artystyczne podsumowanie 2014 roku, czyli CKiS w liczbach
W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku, Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna 
Miasta Siedlce było organizatorem, współorganizatorem, realizatorem bądź uczestnikiem (poprzez udział własnych 
zespołów, twórców i wykonawców) następujących wydarzeń artystycznych:  
47 własnych spektakli teatralnych, - w tym 10 spektakli premierowych. PREMIERY WŁASNE 2014 r.:

 28 spektakli teatrów impresaryjnych  
(w tym III OFTP „Sztuka plus Komercja”  
8 spektakli konkursowych)

 155 spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży,
 43 spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
 10 autorskich wieczorów poetyckich,
 30 konkursów, prezentacji, widowisk, przeglądów 

i festiwali, w tym Ogólnopolski Festiwal Literatury 
Kobiecej “Pióro i Pazur”

 34 koncerty (w tym koncert promujący płytę „Na 
uciechę! Krainy między Wisłą a Bugiem”, ZPiT 
ZS „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz i 3 recitale 
w ramach cyklu Mistrzowie Sceny w ramach III 
OFTP „Sztuka + Komercja”)

 4 programy stypendialne,

 5 wystaw i wernisaży,
 15 spotkań, konferencji i sympozjów,
 21 koncertów i spektakli CKiS poza miastem Siedlce
____________________________________
RAZEM: 392 wydarzenia artystyczne i społeczne
+ 86 audycji radiowych i telewizyjnych 
(TV Wschód, Katolickie Radio Podlasie)
+ informacje o działaniach CKiS na antenie stacji 
ogólnopolskich:  TVN – Dzień Dobry TVN, TVP 2 - 
Pytanie na Śniadanie, TVP Warszawa 
+ informacje bieżące w regionalnej prasie i  
rozgłośniach radiowych;
+ udział tancerzy Formacji Tanecznej Caro Dance 
w KM IDO Kielce 2014 i KM IDO Siedlce 2014 
oraz Mistrzostwach Świata Mikołajki 2014

Około: 170 tysięcy Widzów (nie licząc słuchaczy 
audycji radiowych i telewizyjnych); 237 aktorów, 
artystów estradowych spoza Siedlec goszczących 
na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce; około 
360 artystów, aktorów, tancerzy, śpiewaków 
działających w ramach grup artystycznych  
CKiS a występujących  i reprezentujących CKiS 
w Siedlcach oraz w Polsce i na świecie.
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REKLAMA 

Noworoczny konkurs 
dla Czytelników „Sceny24”

 
Drodzy Czytelnicy
Jesteśmy z Wami już rok. Razem z Wami przeżywamy największe wydarzenia kulturalne, jakie mają miejsce na Scenie Teatralnej Miasta 
Siedlce. Towarzyszymy aktorom, tancerzom, wokalistom i naszym gościom oraz realizatorom spektakli i widowisk muzycznych w ich 
codziennej pracy, której efekty możemy wspólnie podziwiać. Tych, którzy aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym naszego miasta  
i są wiernymi Czytelnikami magazynu „Scena 24.pl”, zachęcamy do udziału w naszym Noworocznym Konkursie. Zadanie jest proste i na 
pewno sprawi Wam przyjemność, a dowiedzie ono Waszej wiedzy na temat tego, co dzieje się na siedleckiej Scenie Teatralnej. Wśród osób 
które odpowiedzą prawidłowo na wszystkie pytania, rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody:   

 kupon podarunkowy na usługi w Kodak Express
 bilet dwuosobowy na widowisko muzyczne Teatru Es „Dzieci Kwiaty”
 bilet dwuosobowy na spektakl teatralny „Kiedy kota nie ma”
 pakiet gadżetów promujących Miasto Siedlce 

PYTANIA KONKURSOWE
 1.  Kiedy miała miejsce premiera spektaklu „Jarmark bajek” w wykonaniu adeptów teatru „Dramma-Mia” i kto był jego reżyserem?
 2.  Jak nazywa się spektakl dla dzieci, wystawiony przez Teatr Es, którego premiera odbyła się w lutym 2014 roku?
 3.  W jakim spektaklu mieliśmy okazję podziwiać Joannę Jabłczyńską i jaka rola jej przypadła?
 4.  Jaki tytuł nosi spektakl w wykonaniu tancerzy Uniwersytetu Artystycznego Codarts z Rotterdamu, który mieliśmy okazję  
  zobaczyć w marcu na siedleckiej scenie?
 5.  Kto jest reżyserem spektaklu „Comfy Zone”?
 6.  Kto wystąpił w tytułowej roli Pinokia w spektaklu pod tym samym tytułem?
 7.  Na podstawie jakich tekstów powstał spektakl Teatru Es „Za co giniemy”?
 8.  Jaki tytuł nosi płyta, wydana w 2014 przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz?
 9.  Kto jest dyrygentem Chóru Miasta Siedlce?
 10.  Która edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych „Sztuka plus Komercja” odbyła się w 2014 roku i ile spektakli  
  miało charakter konkursowy?

Odpowiedzi prosimy przesyłać do końca stycznia na adres: promocja@ckis.siedlce.pl
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ROZMOWA Z

Jak to się stało, że został pan pierwszym 
satyrykiem w kraju? Jaka była pana droga 
do tego zawodu?
- Po pierwsze nie uważam się za pierwszego 

satyryka  w kraju, być może moja telewizyjna 
popularność leży u podstaw takiego stwierdze-
nia, ale do czołówki się zaliczam (śmiech). No 
cóż, droga do tego zawodu była dosyć długa 
i stroma, ale chyba to przypadek sprawił, że 
kabaret stał się moim całym życiem. Przygoda 
z nim zaczęła się jeszcze na studiach poloni-
stycznych, choć na początku była to wyłącznie 
zabawa i chęć ekspresji siebie. 

Początki Kabaretu Moralnego Niepokoju 
to wczesne lata 90. Co pana wówczas „mo-
ralnie zaniepokoiło”, by stworzyć najbar-
dziej rozpoznawalny kabaret w Polsce?
- Jak już wspomniałem, kabaret był na począt-

ku sposobem na ciekawe spędzenie czasu, umile-
nie sobie studenckiego życia niekoniecznie przy 
alkoholu. Mogliśmy w nim dać upust naszym 
literackim talentom. Nie myśleliśmy o sobie 
wówczas jak o satyrykach, ale jak o poetach, któ-
rzy występują na scenie. Władze uczelni patrzyły 
na nas z życzliwością, ponieważ swoimi wystę-
pami uświetnialiśmy różne uroczystości, jak 
chociażby np. Dni Polonistyki. Kiedy wygraliśmy 
jako debiutanci główną nagrodę na krakowskim 
festiwalu PaKA, zaczęto się nam baczniej przy-

glądać. Otrzymaliśmy wiele miłych słów uznania 
i otuchy, m.in. od Andrzeja Drawicza, członka 
legendarnego STS-u, a dziekan wydziału pomógł 
nam finansowo i logistycznie, byśmy mogli swoje 
zainteresowania rozwijać. Po studiach kilka lat 
pracowałem w reklamie, a potem już całkowicie 
poświęciłem się kabaretowi. 

Od pierwszego programu kabaretowego 
„Sonata Metafizyczno-Rozrywkowa” po 

najnowszy „Jerzyk dzisiaj nie pije” minęło 
prawie 20 lat. Jak w tym czasie zmieniła 
się polska publiczność? Z czego śmieją się 
dziś Polacy?
- Nasza publiczność razem z nami się starze-

je i zmienia. Zmieniła się Polska, zmienił się 
świat, pojawiły się nowe rekwizyty, nowe tema-
ty, których wcześniej nie było. Natomiast my 
jako kabaret musieliśmy zmienić profil grupy 
stricte literackiej, dostosować się do realiów, 

GOŚĆ MIESIĄCA
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ale cały czas udaje nam się utrzymać ten ciepły 
literacki rdzeń…

Jak panu się wydaje, dlaczego kabaret jest 
dzisiaj tak popularny?
- Kabaret jest demokratyczną sztuką pod 

każdym względem. Łatwiej mu dotrzeć tam, 
gdzie nie ma teatru czy ambitnego repertuaru, 
wystarczy parę desek na scenie i jest kabaret. 
Kabaret jest jak namiot, który można wszędzie 
i w każdych warunkach rozłożyć. I w odróżnie-
niu od filmu czy teatru kabaret ma moc komen-
towania rzeczywistości na bieżąco. To, co wyda-
rzyło się wczoraj, może być dziś skomentowane 
przez satyryka. Ale to, co decyduje o popular-
ności kabaretu to to, że ludzie po prostu lubią 
się śmiać. Wielokrotnie po naszych występach 
podchodzą do mnie widzowie dziękują za to, że 
mogli się pośmiać i na parę chwil oderwać się 
od rzeczywistości, która wcale wesoła nie jest. 

A jeśli ludzie się nie śmieją z Waszych 
skeczy?
 - Jeśli się nie śmieją to albo są bardzo smutni, 

albo my popełniliśmy błąd i staramy się go 
skorygować w kolejnych występach.  

Więc trochę improwizujecie?
- Zdarza się, ale nie jest to reguła. Kiedy ze 

strony publiczności jest ściana niezrozumienia, 
musimy temu szybko zaradzić.  Czasem we-
wnętrzna energia rośnie do takich rozmiarów, 
kiedy trzeba rozbawić widownię czy kolegę, 
wpuścić kogoś w jakiś temat  - wynik tej impro-
wizacji jest włączany w kolejny program.

Powiedział pan w jedynym z wywiadów, 
że kabaret ma umilać życie a nie jątrzyć. 
Kabaret Moralnego Niepokoju słynie 
z obśmiewania władzy. Dziś trudno za-
spokoić gusta wszystkich Polaków, którzy 
są podzieleni, także politycznie. Jak 
żartować z władzy, by nie narazić się na 
polityczne zaszufladkowanie i nie obrazić 
wyborcy?     
- Nie można być jednostronnym, być na usłu-

gach jakieś strony. Generalnie wszyscy politycy 
u nas obrywają, ale to nie jest straszliwy humor, 
pozbawiony skrupułów. U podstaw takiej satyry 
leży sympatia do ludzi, dopiero potem sobie 
dokuczamy. Humor ma zbliżać Polaków, a nie 
ich dzielić.

Polacy chętnie śmieją się z innych, a nie 
widzą własnych śmieszności i wad. Którą 
z naszych narodowych słabostek wziąłby 
pan na warsztat? 
- Jest ich wiele. Jesteśmy albo przesadnie 

skromni, albo nadęci. I bez przerwy narze-
kamy. Wielu Polaków, wyjeżdżających za 
granicę, mówi, co oni tam mają, jak żyją, nie 
to co u nas. Ta fraza tak mi się spodobała, że 
postanowiłem ją „wykorzystać” w najnow-
szym programie „Jerzyk dzisiaj nie pije”, który 
zobaczyła siedlecka publiczność. Parodiuję 
w nim Polaka, który bezkrytycznie przejmuje 

to, co mu mówi Holender. Śmieszy mnie też 
ten polski bałagan, który czasem kończy się 
niegroźnie, jak chociażby ostatnie zamiesza-
nie z liczeniem głosów w wyborach, a czasem 
tragicznie.

Pisze pan teksty satyryczne, realizuje saty-
ryczne programy telewizyjne i radiowe, 
jest pan jurorem przeglądów satyrycz-

nych, wydaje pan książki, występuje pan 
w filmach i teatrze. Kabaret Moralnego 
Niepokoju jest w ciągłych rozjazdach…  
Co pan robi w wolnym czasie? Czy w co-
dziennym życiu udaje się panu uciec od 
kabaretu? 
Czytam książki, ostatnio głównie reportaże 

albo oglądam filmy, których nikt już nie ogląda. 
Ostatnio, po ostrej krytyce ostatniego filmu 
Zanussiego „Obce ciało” postanowiłem, że 
zrobię sobie na własny użytek retrospekcję kina 
Zanussiego.

To już kolejna wizyta pana i Kabaretu 
Moralnego Niepokoju w Siedlcach. Jak 
pan się tutaj czuje?
- To prawda, byłem w Siedlcach wiele razy. 

Całkiem niedawno jako aktor występowałem 
z zespołem Teatru Capitol. Z Siedlec pochodzi 
Rafał Zbieć, tworzący nasz kabaret, i jest tu 
szczególnie hołubiony. Tak więc Siedlce znamy, 
lubimy i podziwiamy za to, że stawiają na 
kulturę.

Czego życzyłby pan swoim rodakom 
w nowym roku?  
- Żeby chodzili na kabaret, na mój kabaret 

i żeby się nie martwili, bo nie jest tak źle, jak 
piszą w gazetach.

 Rozmawiała Monika Mikołajczuk

OBECNY SKŁAD KABARETU

Robert ,,Góral” Górski (ur. 14 kwietnia 1971 r. Warszawa)  – Absolwent polonistyki na UW. 
Założyciel KMN. Pisał scenariusze m.in „Maraton Śmiechu”, „Mazurska Noc Kabaretowa” itp. 
Opublikował z M.Cieślakiem i P. Borkowskim tomik wierszy pt. „Zeszyt w trzy linie”. Prowadzi 
także z M.Wójcikiem Kabaretowy Klub Dwójki. Występuje w improwizowanym serialu „Spad-
kobiercy”. Opublikował książkę „Jak zostałem premierem”. 

Przemysław Borkowski (ur. 1973 r. – Olsztyn)  – Absolwent polonistyki UW. Był felietonistą 
nie istniejącej już gazety „Metropol” oraz portalu onet.pl w dziale rozrywka. W 2009 r. ukazała się 
debiutancka powieść „Gra w pochowanego” a w 2011 r. ukazał się zbiór gangsterskich opowiadań  
„Opowieści Central Parku”. Jego mistrzem był K.I. Gałczyński. 

Mikołaj Cieślak (ur. 1973 r. – Warszawa) – Studiował polonistykę na UW. Twórca znanych postaci 
jak: Gwidon, Bogdan, Bożydar, dresiarz w filmie Galeria. Wystąpił w komedii ,,Szwedzki Stół” 

Rafał Zbieć (ur. 1973 r. – Siedlce) – Absolwent Polonistyki na UW, aktor kabaretowy, współtwórca 
KMN związany z nim od początku istnienia.  

Magdalena Stużyńska Brauner (ur. 25 marca 1974 – Giżycko) – Jako młoda dziewczynka 
należała do ogniska teatralnego przy teatrze Ochoty. W wieku 15 lat wystapiła w spektaklu 
„Eksperyment”. Rok później zagrała w filmie „Brama do Raju” – narkomankę. Jej sztandarową 
postacią stała się Marcysia ze „Złotopolskich”.  
(pasjakabaretu.bolg.pl) 

Zespół muzyczny
Bartłomiej Krauz (akordeon)  |  Wojciech Orszulak (gitara, także menedżer kabaretu)

DAWNIEJ W KMN WYSTĘPOWALI:
Agata Załęcka (do czerwca 2012 roku)  |  Katarzyna Pakosińska (do lutego 2011 roku) 
Karolina Rabenda (kompozycje, śpiew)  |  Katarzyna Zygmont (kompozycje, śpiew) 
Paweł Goleń (kompozycje, aranżacje)  |  Maciej Szczyciński (gitara)  |  Michał Majczak 
Agnieszka Trzebska  |  Justyna Kuśmierczyk  |  Ewa Standzoń  |  Marcin Mścichowski
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WYDARZENIE ARTYSTYCZNE MIESIĄCA

W sobotę, 13 grudnia, na deskach Sceny 
Teatralnej Miasta Siedlce odbyła się uroczy-
sta gala zakończenia, trwającego od 28 wrze-
śnia, III Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów 
Prywatnych “Sztuka plus Komercja”. Tego-
roczna edycja Festiwalu to 24 wydarzenia ar-
tystyczne, wśród których publiczność miała 
okazję zobaczyć ogólnopolskie hity teatral-
ne, takie jak m.in. „Bóg Mordu” warszaw-
skiego Teatru 6.piętro, „Danuta W.” Teatru 
Polonia, „Intryga” Teatru Kamienica, musi-
cal „Skrzypek na dachu” Teatru Muzycznego 
w Lublinie, „Kolacja na cztery ręce” Studia 
Ars-Mica, „Małżeński Rajd Dakar” Fundacji 
I Love Stage, „Złodziej” Agencji Artystycz-
nej Certus czy też rodzimą produkcję Studia 
Teatralnego im. J. Woszczerowicza „Skąpiec. 
Work in progress”. W tym roku Festiwalo-
wi towarzyszył też cykl „Mistrzowie sceny”, 
w ramach którego na naszej scenie wystąpili: 
Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Han-
na Banaszak, Kabaret Moralnego Niepokoju 
oraz Marek Torzewski. Organizatorzy, nie 
zapomnieli też o młodej publiczności, której 
dedykowane zostały cykle „Festiwal Dzie-
ciom i Młodzieży” oraz „Gospodarz Festi-
walu Prezentuje”, wśród których znalazły się 

produkcje Sceny Teatralnej Miasta Siedlce, 
m.in. „Kopciuszek”, „Romeo i Julia”, „Jar-
mark bajek” „Dziadek do orzechów”, „Opo-
wieść wigilijna”, „We are”, „Wolę żyć!” i „Za 
co giniemy?”. Od 28 września do 13 grudnia 
w wydarzeniach festiwalowych uczestniczyła 
imponująca liczba 8431 Widzów. Głównym 
organizatorem Festiwalu było Centrum Kul-
tury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Te-
atralna Miasta Siedlce przy współorganizacji 
z agencją artystyczną OpenTeatr. Honorowy 
Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent 
Miasta Siedlce Wojciech Kudelski. Patronem 
artystycznym festiwalu był znany aktor te-
atralny i filmowy Waldemar Obłoza.

WERDYKT JURY 
NAJLEPSZY SPEKTAKL

Po obejrzeniu 8 spektakli konkursowych 
Jury główne Festiwalu, które obradowało 
w składzie: Iwona Księżopolska, Anna So-
chacka, Iwona Maria Orzełowska, Władysław 
Grochowski, Waldemar Koperkiewicz, Mariusz 
Orzełowski, Agnieszka Zdanowska i ks. Robert 
Mirończuk, nagrodę w wysokości 6 tysięcy zło-
tych, ufundowaną przez Sieć Sklepów Topaz, 

za najlepszy spektakl postanowiło przyznać 
ex aequo: spektaklowi „Bóg Mordu” warszaw-
skiego Teatru 6.piętro w reżyserii Małgorzaty 
Bogajewskiej w obsadzie z Michałem Żebrow-
skim, Anną Dereszowską, Jolantą Fraszyńską 
i Cezarym Pazurą oraz sztuce „Skąpiec. Work 
in progress” w reżyserii Adama Biernackiego, 
w którym wystąpili aktorzy Studia Teatralnego 
im. J. Woszczerowicza: Waldemar Obłoza, Do-
rota Zielińska, Sebastian Cybulski, Agata Sa-
sinowska, Bartek Magdziarz, Maciej Czapski, 
Robert Protasewicz i Krzysztof Barabasz.

NAJLEPSZY AKTOR/AKTORKA

Jury główne Festiwalu przyznało też nagrodę 
w kategorii „Najlepszy aktor/aktorka”, którymi 
w tym roku zostali: Zbigniew Zamachowski za 
rolę w spektaklu „Intryga” oraz Dorota Zielińska 
za rolę Frozyny w spektaklu „Skąpiec. Work in 
progress”. Nagrodę w tej kategorii w wysokości 4 
tys. zł ufundowała firma Frezdrom.

NAGRODA DZIENNIKARZY 

Po raz pierwszy swoją nagrodę przyznali 
też przedstawiciele lokalnych mediów, którzy 

Tytuł najlepszego spektaklu jury III OFTP „Sztuka plus Komercja” przyznało ex aequo produkcji Teatru 
6.piętro „Bóg Mordu” oraz sztuce „Skąpiec. Work in progress. Najlepsi aktorzy w ocenie jury to Zbigniew 
Zamachowski i Dorota Zielińska. Nagroda dziennikarzy powędrowała dla spektaklu „Bóg mordu”,  
a publiczność, najwyżej oceniła sztukę „Skąpiec. Work in progress”.

Gala zakończenia 
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych

Sztuka plus Komercja
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obradowali w składzie Mariola Zaczyńska 
– „Tygodnik Siedlecki”, Maria Tarkowska – 
„Życie Siedleckie”, Magdalena Szewczuk – Ka-
tolickie Radio Podlasie i portal „Podlasie24”, 
Iwona Zduniak-Urban – „Echo Katolickie”, 
Łukasz Pastor – „Radio dla Ciebie”, Joanna 
Chomicz-Łopaciuk –„Radio Eska”, Aneta Bor-
kowska – portal informacyjny „Spin”, Monika 
Mikołajczuk – „Kraina Bugu” i „Scena 24”, 
Olga Bajszczak – „Kultura Siedlecka”, Aneta 
Krajewska – „TV Wschód” . Ich zdaniem naj-
lepszy spektakl konkursowy tegorocznej edycji 

Festiwalu to „Bóg Mordu” w obsadzie z Mi-
chałem Żebrowskim, Cezarym Pazurą, Anną 
Dereszowską i Jolantą Fraszyńska. Nagrodę 
dziennikarzy w wysokości 2 tys. zł ufundował 
Bank Spółdzielczy w Siedlcach.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI 

Tradycyjnie swoją nagrodę przyznali rów-
nież Widzowie, którzy po zakończeniu każ-
dego z 8 spektakli konkursowych oceniali je 
w skali od 1 do 10 na specjalnie przygotowa-
nych kartach do głosowania. Po podliczeniu 
wszystkich ocen, najlepszą sztuką wg publicz-
ności okazał się „Skąpiec. Work in progress” 

w reżyserii Adama Biernackiego. Nagrodę 
publiczności w kwocie 4 tys. zł ufundowała 
firma Mikos.

Wszystkie nagrody pieniężne dla laure-
atów III Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów 
Prywatnych „Sztuka plus Komercja” ufundo-
wane zostały przez sponsorów Sceny Teatral-
nej Miasta Siedlce. Zgodnie z ideą Festiwalu, 
nagrody te zostały przekazane na cele statu-
towe lokalnych organizacji charytatywnych. 
Pamiątkowe dyplomy laureatom Festiwalu 
wręczyła Pani Iwona Księżopolska - właści-

ciel Drukarni Iwonex, sponsor główny Festi-
walu.

Wśród publiczności, która oceniała 
spektakle w ramach tegorocznej edycji Fe-
stiwalu rozlosowane zostały cenne nagrody 
ufundowane przez: Instytut Estetyki (karne-
ty na zabiegi pielęgnacyjne o łącznej warto-
ści 1000 zł), Biuro Podróży Halla (vouchery 
na wybrane oferty z biura podróży Halla 
o łącznej wartości 1400 zł), Firmę APiS (3 
karnety na masaże pielęgnacyjne w Centrum 
Zdrowia Fonte di Vitae), Firmę Wierzejki 
(4 kosze wędlin), Salon Fryzjerski VEENA 
(3 karnety na usługi fryzjerskie w salonie 
VEENA o łącznej wartości 600 zł), Muzeum 

Diecezjalne w Siedlcach (replika obrazu El 
Greco „Ekstaza św. Franciszka”) oraz CKiS 
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta 
Siedlce (karnet na wszystkie spektakle kon-
kursowe w ramach IV edycji OFTP „Sztuka 
plus Komercja”).

Uroczystą galę wręczenia nagród lau-
reatom poprowadził Mariusz Orzełowski 
Dyrektor III Ogólnopolskiego Festiwalu 
Teatrów Prywatnych „Sztuka plus Komer-
cja”. Część artystyczną wydarzenia uświetnił 
koncert Marka Torzewskiego zatytułowany 

„L’Amore”, który siedlecka publiczność na-
grodziła owacjami na stojąco.

Specjalne podziękowania kierujemy dla 
sponsora głównego Festiwalu, Drukarni Iwo-
nex sponsorów strategicznych: Firmy Jastrzęb-
ski S.A., Sieci Sklepów Topaz, Firmy Frezdrom, 
Mikos, ASAJ, ING Bank Śląski, Banku Spół-
dzielczego w Siedlcach, Firmy Wierzejki, APiS, 
Cukrohurt Sp. z o.o., Arche S.A., Biura Podróży 
Halla, Instytutu Estetyki, Salonu Fryzjerskiego 
Veena, sklepu Wzory i Kolory, Piekarni Bald-
win, Salonu Odzieży „Adam”, Przedsiębiorstwa 
Budowlanego Konstanty Strus, kwiaciarni Ali-
cja oraz spółek miejskich: PEC, PWiK i ZUO.

 Maria Mazurkiewicz
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Sebastian Cybulski | aktor teatralny i filmowy

Jestem osobą, która zwykle nie ulega presjom społecznym i na ogół myślę na opak. Na przykład, że  
w Sylwestra wszystko musi być naj - najlepsza zabawa, najlepsze miejsce, najlepsza muzyka itd. Ja wolę się nie 
nastawiać na „naj”, bo po co się rozczarowywać. Sylwester to taka sama impreza, jak i inne, a czasami lepszy 
„sylwester” zdarza mi się w lipcu czy sierpniu, i do tego pogoda jest o niebo lepsza. 

Podobnie mam z postanowieniami noworocznymi. Nie ulegając presji i wymogom, nie tworzę listy po-
stanowień na siłę, bo takie „na siłę” często jest zbyt wymyślone i przez to nieosiągalne. Dlatego lepiej zasta-
nowić się w Nowy Rok, co takiego zrobiłem w minionym i wyciągnąć wnioski. Takie podsumowanie da nam 
ogląd na wszystkie plusy i minusy. Przypominając sobie poprzedni Nowy Rok, nigdy nie przypuścilibyśmy, że 
takie rzeczy mogą się wydarzyć. I stąd moje nastawienie, że zamiast wymyślać i dumać nad tym czego sobie 
odebrać i w czym się ograniczać (bo na ogół nasze postanowienia noworoczne ograniczają nas: rzucę palenie, 
schudnę itd.), wolę spojrzeć prawdzie w oczy i w Nowy Rok wejść ze świadomością tego co uzyskałem i ewen-
tualnie z nastawieniem, żeby nie popełniać tych samych błędów z przeszłości w przyszłości. 

Natalia Koperkiewicz | aktorka Teatru ES

Nigdy nie byłam fanką noworocznych postanowień. Jeśli człowiek naprawdę chce coś zmienić, to każdy 
dzień jest dobry na decyzje. A obiecywanie sobie, że akurat ten nadchodzący rok będzie inny niż wszystkie, 
to zaklinanie rzeczywistości – trochę jak słynne „od jutra zacznę się odchudzać”. Zazwyczaj nic z tego nie 
wynika. No, może oprócz frustracji, że nie dotrzymaliśmy danego sobie słowa... 

Jednak w tym roku zrobię wyjątek i postanowię sobie coś. Chociażby po to, żeby zobaczyć, jak to jest. 
Zobowiązanie jest jedno, ale za to poważne: w 2015 roku obiecuję sobie mniej pracować. Nie będzie to 
łatwe. Powiedzieć, że jestem pracoholikiem, to nic nie powiedzieć. Ci, którzy mnie znają, dobrze wiedzą, 
że odpoczywać nie umiem. Wolny (naprawdę wolny!) dzień zdarza mi się kilka razy w roku, a jak już jest, 
to zupełnie nie wiem, co z nim zrobić. A kiedy nie wiem, co robić... natychmiast biorę się za jakąś pracę! 
Niestety taki tryb życia odbija się na zdrowiu, o czym niedawno dobitnie się przekonałam. Dotarło do mnie, 
że „zwolnić tempo” to nie fanaberia, a konieczność. Dlatego pierwszy raz w życiu poczynię noworoczne 
postanowienie i mam nadzieję, że uda mi się wytrwać w nim dłużej niż przez najbliższy rok. 

Małgorzata i Waldemar Gujscy  | prawnicy, właściciele dworu w Gałkach nieopodal Siedlec

Pragnęlibyśmy, by w nowym roku nasz dziewiętnastowieczny dwór i skansen dawnej kultury 
w Gałkach był dostępny dla szerszej publiczności, która docenia nasz trud ratowania polskiego dzie-
dzictwa i rozumie zjawisko kulturowe, jakim jest polski dwór. Chcemy, by pełnił on również funkcję 
edukacyjną – jego przeszłość, jego przeznaczenie i jego duch są tu obecne w najdrobniejszych przed-
miotach i detalach, a my, jako jego mieszkańcy i gospodarze, chętnie dzielimy się wiedzą na temat 
dawnej Polski, szczególnie tej Polski szlacheckiej i ziemiańskiej, o której rzadko uczniowie dowiadują 
się z  podręczników.  Młody człowiek powinien wiedzieć, jak był wyposażony polski dwór, jacy ludzie 
mieszkali pod jego dachem, co wnieśli do polskiej kultury i sztuki. W skansenie, w którym zgroma-
dziliśmy przeszło trzy tysiące przedmiotów, które nie tak dawno były w użyciu, ale dziś nigdzie ich nie 
spotkamy, mamy prawdziwe perełki, jak chociażby niedawno nabyta ostrzałka do szabli pułkowych, 
którą znamy z „Lotnej” A. Wajdy. A nasze postanowienia osobiste to jeszcze więcej uśmiechu dla siebie 
nawzajem i dla wszystkich ludzi, których dane jest nam spotykać na naszej drodze. 
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Urszula Grzechnik | bankowiec, ING Bank Śląski 

Nowy Rok ma symboliczną moc oddzielania przeszłości – której już nie możemy zmienić – i przyszłości, na 
którą mamy wpływ. Jest to czas podsumowań i wyciągania wniosków a także planowania przyszłości. Tradycją 
jest już więc, że wraz z końcem starego roku dochodzimy do wniosku, że pora na zmiany. Obiecujemy sobie 
zakasać rękawy i wziąć się w końcu za realizację naszych planów i pasji. 

Przestanę palić, zacznę biegać, zapiszę się na kurs rysowania, będę regularnie chodzić na spacery, przestanę 
narzekać itp. Obiecujemy sobie różne rzeczy powtarzając w duchu, że tym razem wezmę się za to na poważnie, 
koniec narzekania i wyszukiwania wymówek. Teoria jest prosta, zwłaszcza że połowa Polaków robi to samo, 
problem pojawia się, gdy przychodzi pora na praktykę. Sama wielokrotnie przyłapałam się na tym, że przez 
pierwsze tygodnie „nakręcona” świątecznym entuzjazmem wcielałam w życie swoje postanowienia  jedno po 
drugim. Jednak po kilku tygodniach, kiedy coraz bardziej przytłaczała codzienność, a świąteczno–noworoczny 
entuzjazm opadał, coraz częściej szukałam „ważnych powodów”, które utrudniają realizację postanowień no-
worocznych. Zwłaszcza, że najczęściej lista tych postanowień jest dość długa. Kiedy przychodził kolejny koniec 
roku i związane z nim podsumowanie okazywało się, że niestety, wielu postanowień nie zrealizowałam. Posta-
nowiłam zatem znacznie ograniczyć długość listy z postanowieniami noworocznymi. Na nadchodzący Nowy 
Rok mam tylko jedno postanowienie – NIE REZYGNOWAĆ Z MARZEŃ.

Wszystkim Czytelnikom Sceny24 życzę realizacji postanowień noworocznych, aby kolejny rok podsumo-
wali z zadowoleniem: w tym roku zrealizowałam/zrealizowałem wszystko. 

Alicja Majewska | wokalistka 

Żyję w takim pędzie, że nigdy nic konkretnego nie mogę zaplanować na nowy rok, bo życie we-
ryfikuje moje plany. Oczywiście, kiedy kolejny rok upływa, uświadamiam sobie, czego nie udało 
mi się zrobić, na przykład w tym roku zaniedbałam remont kuchni. Do planów podchodzę więc 
bardzo racjonalnie. W moim zawodzie ciągle coś się wydarza, postanowienia poczynione przed 
rokiem rozpływają się w kieracie codzienności. Przyznam natomiast, że nigdy nie bagatelizuję 
terminów badań lekarskich, które mam zaplanowane w ciągu roku, podobnie jak wizyt u kosme-
tyczki czy u dentysty. Czytelników „Sceny 24” również chciałabym zachęcić, by przede wszystkim 
w nowym roku postanowili bardziej zadbać o siebie i swoich bliskich, i regularnie odwiedzać 
lekarza. Zdrowie jest najważniejsze.

Aleksandra Borkowska | tancerka Caro Dance
 

W nowym roku przede wszystkim chciałabym zdać matu-
rę, ponieważ jestem w klasie maturalnej i teraz skupiam się 
na nauce. Ale nie tylko szkoła zajmuje mój czas. Uwielbiam 
tańczyć, od wielu lat występuję w Caro Dance, co powoduje, 
że chciałabym dalej się szkolić w tej dziedzinie i być coraz 
lepszą. Nie wyobrażam sobie życia bez tańca, który ma bar-
dzo duży wpływ na moje życie. Ale najważniejszym posta-
nowieniem noworocznym jest czynienie wszystkiego, co daje 
mi satysfakcję, szczęście, co powoduje, że staję się lepszym 
człowiekiem. Mam nadzieję, że nowy, 2015 rok, przyniesie mi 
wiele nowych doświadczeń,  że poznam wielu nowych cieka-
wych ludzi. I że będzie on jeszcze lepszy od poprzedniego.
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Jestem 
człowiekiem 
spełnionym

ROZMOWA ZE Stanisławem Mikulskim
aktorem filmowym i telewizyjnym

Przed trzema laty gościliśmy w Siedlcach
dziś już nieżyjącego Stanisława 
Mikulskiego, aktora filmowego 
i telewizyjnego, którego role zapadły 
w pamięć wielu pokoleń Polaków. 
W rozmowie z Jarosławem Skrobeckim 
artysta dzieli się refleksjami 
na temat teatru życia.

Jak przyjmuje się czy też jak gra role, któ-
re są absolutnie ponadczasowe, bo przecież 
w takich rolach ogląda pana któreś pokolenie 
z rzędu? Mam tu na myśli pańską rolę w „Ka-
nale” Wajdy czy tę najsłynniejszą, od której 
trudno się pewnie panu odciąć, rolę Hansa 
Klossa w „Stawce większej niż życie”?

- No cóż, jeżeli dostaję zadanie aktorskie, 
to staram się je wykonać najlepiej, jak potra-
fię, a jeżeli zostaje z tego później ślad w po-
staci życzliwej pamięci widzów, którzy mimo 
upływu lat nadal mnie oglądają, to cała frajda 
jest po mojej stronie.

Wymienione przeze mnie role to były 
bardzo poważne, by nie powiedzieć tra-
giczne i bohaterskie postaci, ale przecież 
zagrał pan również w filmach i serialach dla 
młodzieży, jak choćby tę w adaptacji książki 
Nienackiego „Pan Samochodzik i templa-
riusze” . Muszę powiedzieć, że wtedy i dziś 
zresztą też, trudno wyobrazić sobie w tej 
roli kogoś innego.

- Widzi pan, to znaczy, że reżyser dobrze tra-
fił, powierzając mi tę rolę. Jeżeli widz zaakceptuje 
aktora to już jest sukces. Czasami jest tak, że re-
żyser angażuje kogoś, bo pasuje mu do koncep-
cji, ba, dla niego niemalże budował daną postać, 
a tu widz go nie akceptuje, nie podoba mu się 
w tej roli i wtedy pojawia się konsternacja. No 
cóż, takie jest niebezpieczeństwo, kiedy adaptu-

je się literaturę. Widz, który przeczytał książkę, 
wyrabia sobie wizję bohatera i kiedy otrzymuje 
go na ekranie, to albo go z miejsca pokocha, albo 
znienawidzi. A ja zostałem zaakceptowany jako 
pan Samochodzik i proszę sobie wyobrazić, że 
mam na to dowody. Istnieje mianowicie grupa 
fanów twórczości Nienackiego, którzy spotykają 
się na Mazurach kilka razy w roku w domu Nie-
nackiego i tam organizują szereg imprez związa-
nych z tym pisarzem, dając także mi wiele dowo-
dów na tę akceptację właśnie.

 
Mówi pan 

o Mazurach za-
wsze bardzo cie-
pło. Wiem, że 
jest to dla pana 
miejsce szczegól-
ne i to nie tylko 
dlatego, że tam 
kręcony był film 
i serial „Pan Sa-
mochodzik”, ale 
także dlatego, że 
ma pan tam dom.

- To prawda, 
ten dom położony 
jest w maleńkiej 
wiosce nad jezio-
rem. Tam czuję się 
znakomicie i kiedy tylko mam możliwość, to 
natychmiast tam jadę z moją małżonką. Sąsie-
dzi nas zaakceptowali i traktują jak swoich.

Czyli nie traktują pana jak kogoś znane-
go, a jak jednego z sąsiadów. Czym więc dla 
pana jest popularność aktorska?

- Popularność w moim zawodzie jest nie-
zwykle ważna, ponieważ oznacza akceptację 
mnie jako artysty i jest to wielkie wyróżnie-
nie dla aktora. Przecież my nie pracujemy 
dla siebie, dla własnej satysfakcji. Każdy 
z nas, obojętnie, w jakim zawodzie się reali-
zuje, robi to dla odbiorcy: szewc dla swojego 
klienta, a aktor pracuje dla widza, który od-
wdzięcza się mu oklaskami.

Panie Stanisławie, musimy pomówić 

o „Stawce większej niż życie” - czytelnicy 
nie wybaczyliby mi, gdybym nie wspomniał 
o tym serialu. Był to jeden z pierwszych, 
długich seriali telewizyjnych oglądanych 
przez masową widownię. Jak ten ponadcza-
sowy serial ma się, według pana, do współ-
czesnych produkcji tego gatunku?

Mundur dobrze 
na mnie leżał 
po prostu
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- No cóż, „Stawka większa niż życie” 
jako spektakl teatru telewizji w założeniu 
miał mieć na początku 6 odcinków, potem 
dorobiono jeszcze 8, czyli razem 14, serial 
TV natomiast liczył odcinków 18. Na tamte 
czasy była to ogromna liczba. A tu proszę - 
dzisiejsze tasiemce mają po kilkadziesiąt czy 
kilkaset odcinków. Ja osobiście tego nie cier-
pię, dlatego że jeżeli chcę coś obejrzeć, śledzić 
losy bohaterów, to jestem zmuszony przez re-
alizatorów do śledzenia na bieżąco całej akcji, 
bo jak tylko wypadnie mi jeden odcinek, to 
natychmiast tracę wątki. Natomiast „Staw-
ka…” nie; tam każdy odcinek stanowił odręb-

ną, zamkniętą całość, można więc było śmia-
ło opuszczony odcinek obejrzeć w dowolnym 
czasie. Ponadto obecnie telewizje produkują 
jednocześnie ok. 30 różnych seriali. A ja się 
pytam, dla kogo to jest, kto jest w stanie obej-
rzeć wszystkie te produkcje?

A może to jest tak, że siła dawnych seria-
li, takich jak „Stawka…”, tkwi w tym, że one 
w odpowiednim momencie się skończyły?

- Oczywiście, że tak, to jest ich siła. Koń-
czymy jedną produkcję i zaczynamy coś no-
wego, a u nas te produkcje się ciągnie i to do 
tego stopnia, że w pewnym momencie już 
nie wiadomo, o co chodzi. Uważam, że tego 
jest po prostu za dużo. Myślę, że lepiej zrobić 
mniej seriali, ale za to dobrze zrealizowanych; 
wtedy przyciągamy widza nie tylko interesu-
jącą fabułą, ale i filmową realizacją. Dzisiejsze 
seriale robi się za szybko, a to wyraźnie odbija 
się na jakości. A widz ginie w tym wszystkim, 
mało tego, jeszcze robi się w ten sposób, że 
co popularniejszych aktorów angażuje się do 
wielu seriali. To jak ten biedny widz ma się 
orientować, który teraz serial ogląda?

Kiedy oglądam „Kanał” Andrzeja Waj-
dy, to myślę sobie, że szkoda, że nie zagrał 
pan w innych filmach mistrza. Czy nie było 
takich propozycji?

- Myślę, że reżyser mnie nie potrzebował, 
więc tych propozycji nie było, ale za to u in-
nych reżyserów grywałem kilkukrotnie, jak 
choćby u Janka Batorego czy Jerzego Passen-
dorfera. Nigdzie przecież nie jest pisane, że 
reżyser musi zaangażować tego, a nie innego 
aktora. Oczywiście są reżyserzy, którzy lubią 
pracować z pewnymi aktorami i tacy aktorzy, 

którzy mają „swoich” reżyserów.

Czy w takim razie pan ma reżysera, 
u którego lubi grać?

- Nie, w tej chwili nie. Bardzo lubiłem 
grać u nieżyjącego już Stanisława Różewi-
cza. Był świetnym, znakomitym reżyserem 
i ciepłym człowiekiem. Obecnie jest tak wie-
lu młodych reżyserów, że i wybrać trudniej, 
i przywiązać się do któregoś z nich jest prak-
tycznie niemożliwe.

Zagrał pan wiele ról, ale wiele z nich to 
były role tzw. mundurowe, a więc Stanisław 
Mikulski w mundurze, jakikolwiek by on 
był. Panie zresztą kochały się w Mikulskim 
umundurowanym. Czy czuje się pan jakoś 
szczególnie związany albo przywiązany do 
munduru?

- Wiąże się z tym pewna historia, w tej 
chwili to już raczej anegdota. Ja proszę pana 
zostałem wypożyczony z wojska do teatru 
i tak naprawdę do dzisiejszego dnia jestem 
wypożyczony. Byłem mianowicie w czynnej 
służbie wojskowej, kiedy rozpoczynałem pra-
cę w teatrze. Mój dowódca zgodził się zwol-
nić mnie na jeden spektakl, na jedną rolę 
i podczas tego wypożyczenia zostałem zwol-
niony do cywila. Zostałem w teatrze, jestem 
aktorem i teraz śmieję się, że grając dużo 
ról mundurowych spłacam swój dług wobec 
wojska za to wypożyczenie. A tak poza tym 
to powiedzmy sobie szczerze, mundur dobrze 
na mnie leżał po prostu.

Mam na koniec pytanie i nie będzie ono 
pewnie specjalnie odkrywcze, czy jest jakaś 
rola, której pan nie zagrał, a chciał bardzo, 
takie nieziszczone marzenie?

- Nie, nie ma takiej roli. Ja chodzę po zie-
mi, ja nie gram w Toto Lotka, bo wtedy bym 
miał marzenie, żeby wygrać szóstkę. Ja jestem 
zadowolony z tego, co zrobiłem, zawodowo 
jestem człowiekiem spełnionym.

fot. materiały prasowe

Dzisiejsze 
seriale robi 
się za szybko, 
a to wyraźnie 
odbija się na 
jakości

Barbara Maksymiuk   

 
Barbara Maksymiuk jest animatorką SGL „Witraż”. 
Publikowała w almanachach poezji. Wydała 
autorski tomik pt. „pachnąca łąkami”. Jest autorką 
scenariuszy do inscenizacji prezentowanych 
na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce (poświęco-
nych Władysławowi Sebyle, dramatowi Dzieci 
Zamojszczyzny i Powstaniu Warszawskiemu).  
Odnosiła sukcesy w konkursach poetyckich i re-
cytatorskich, m.in. w Turniejach Jednego Wiersza 
(Siedlce, Węgrów). Swoją twórczość prezentowała 
podczas wieczorów poetyckich w CKiS. Stypen-
dystka Prezydenta Miasta Siedlce.

 
List…

Nie obwiniam żonkili
Za czas już stracony
I życie bez uniesień

Boga nie proszę
O naręcze maków
Nie układam litanii
Z płatków zwiędłych róż

Chcę tylko wymienić przyszłość
Na obojętnie jaką nadzieję

Oddam wam
Siebie
Taką z wczoraj
Byle tylko
Ktoś ponownie
Przyznał mi prawo
Do napisania kilku wersów

Chciałabym jeszcze
Powiedzieć tak wiele
Wbrew wam i na przekór
A muszę…
Polubić siebie
Tak bardzo lustrzaną
I patrzeć
Na was
Potykających się
O progi wiatru
Goniących  za swoim przeznaczeniem

Nie dawajcie mi róż
Na ich płatkach
Żyją złudzenia…

MIĘDZY WIERSZAMI
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Nagrody Ludomira Benedyktowicza
Muzeum Regionalne w Siedlcach

Jak nakazuje tradycja, 1 grudnia, już po 
raz 26 w Muzeum Regionalnym w Siedlcach 
wręczone zostały Nagrody im. Ludomira 
Benedyktowicza – urodzonego na Podlasiu, 
okaleczonego w powstaniu styczniowym, wy-
bitnego malarza, który zmarł 1 grudnia 1926 
roku we Lwowie. Nagrody przyznaje od lat 
specjalna kapituła, a otrzymują je osoby szcze-
gólnie zasłużone dla regionu w dziedzinach: 
społeczno-patriotyczno-humanitarnej, sze-
roko pojętej sztuki, sztuki sakralnej i ludowej 
oraz literatury. Warto zaznaczyć, że od kilku 
edycji Nagrody im. Ludomira Benedykto-
wicza są jedynie tytułami honorowymi, nie-
związanymi z żadną gratyfikacją finansową. 
W tym roku te prestiżowe wyróżnienia otrzy-
mali: Jerzy Chromik z Siedlec za działalność 
charytatywną oraz wkład w rozwój turystyki 
w regionie; Waldemar Kosieradzki z Łosic za 
kultywowanie i propagowanie wartości histo-
rycznych ziemi łosickiej oraz Roman Postek, 
historyk sztuki, dyrektor Muzeum w Liwie za 
działania propagujące w kraju Liw i Węgrów.

Adwentowe granie
Muzeum Regionalne w Siedlcach

Już po raz XX odbył się w Muzeum Re-
gionalnym w Siedlcach konkurs gry na li-
gawkach, w którym wzięły udział zarówno 
dzieci, jak i najstarsi mieszkańcy Podlasia 
i Mazowsza. Gra na oryginalnym, a zapo-
mnianym instrumencie, służy przywoły-
waniu najdawniejszych i najpiękniejszych 
polskich tradycji,  wśród których otrą-
bianie Adwentu należy do wyjątkowych. 
Umiejętności grających oceniała Danuta 
Michalec i Maciej Dziekoński. Nad prze-
biegiem konkursu czuwała Wanda Księ-
żopolska. Pełna lista laureatów dostępna 
jest na stronie muzeum.

Turniej Jednego Wiersza 
Miejska Biblioteka Publiczna

W dniu 9 grudnia 2014  w Saloniku 
Literackim MBP odbyła się II edycja „Turnieju 
Jednego Wiersza”. Konkurs  zorganizowany  
został  przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz 

Stowarzyszenie Pisarzy  Polskich – Oddział 
Warszawa z  okazji 150.rocznicy urodzin Ste-
fana Żeromskiego. W Turnieju swoje wiersze  
zaprezentowało 17 osób z Siedlec.  Jury pod  
przewodnictwem  cenionego krytyka literac-
kiego i eseisty - Jana Zdzisława Brudnickiego, 
po wysłuchaniu wierszy , ich wnikliwej anali-
zie  i dyskusji  przyznało nagrody i wyróżnie-
nia  ufundowane przez Siedlecką  Książnicę. 
I nagrodę: w wysokości 300 zł -Weronice 
Głuchowskiej 2 równorzędne II nagrody 
w  wysokości 200 zł - Agnieszce Magierskiej 
i Adamowi Końcy.  4 wyróżnienia w wysokości 
100 zł otrzymali - Barbara Maksymiuk, Urszu-
la Tom,  Marek Stańczuk oraz Jarosław Cibor.

Wszyscy uczestnicy „Turnieju Jednego 
Wiersza” obdarowani zostali także publi-
kacjami Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Siedlcach : Informatorem oraz książką  
„Żeromski, Siedlce i… róże”.

Oprawę  muzyczną  imprezy stanowił 
koncert piosenki poetyckiej  w wykona-
niu Tomka Salacha.

Konkurs fotograficzny  
„Śladami El Greco”

Organizatorem konkursu był MOK 
oraz Muzeum Diecezjalne w Siedlcach. 
Jury oceniło 41 prac 15 autorów z całej 
Polski. I nagroda trafiła do Cyryla Szy-
mury z Tarnowskich Gór, druga do Zofii 
Sidorczuk-Andrzejewskiej z Siedlec, 
trzecią otrzymała Elżbieta Radzikow-
ska z Krakowa. Wyróżniono Bogusława 
Hrubego z Zabrza, Agatę Tonderę ze 
Skrzelewa oraz Aleksandrę Tarkowską 
z Warszawy. 

„Mecyje” – wystawa malarstwa 
w Mościbrodach

18 grudnia w mościbrodzkim dworze od-
był się wernisaż wyjątkowej wystawy malarstwa, 
która jest efektem współpracy Lokalnej Grupy 
Działania Ziemi Siedleckiej, Dworu Mościbro-
dy, Stowarzyszenia Descartes i nowo powstałej 
galerii internetowej mecyje.pl. Ekspozycja składa 
się z kilkudziesięciu obrazów autorstwa artystów 
z całej Polski, malarzy z grupy Młodzi Sztuką, 
działającej w ramach warszawskiego oddziału 
Związku Polskich Artystów Plastyków oraz z nie-
formalnej grupy Ławeczka. 

Ekspozycję można oglądać do 18 stycznia.

Galeria Kultura 
Wystawa Mariusza Drabarka

9 stycznia 2015, godz. 19.30 
 

Najbliższa wystawa malarstwa Mariusza 
Roberta Drabarka to prace nigdzie wcześniej 
nieprezentowane, powstałe w ostatnim czasie.

Cykl, który będzie prezentowany inspi-
rowany jest sztuką ludową i sakralną regionu 
siedleckiego. Odnaleźć można w nim elemen-
ty ludowych wycinanek, detale architektury 
drewnianej, portrety inspirowane ikonami, 
oprawione nowoczesnymi formami malarski-
mi. Wszystko to stwarza ciekawą propozycję 
dla miłośników sztuki.

Wernisaż wystawy Mariusza Roberta Drabar-
ka, Galeria Kultura (ul. 3 Maja 44/2), wstęp wolny.

KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
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Jarosławem Skrobeckim, 
kierownikiem działu 
realizacji imprez w CKiS

Wszystkie 
odloty

„Skrobka”
Która z imprez, odbywających się na siedlec-
kiej Scenie Teatralnej w minionym roku, 
stanowiła dla pana największe wyzwanie 
organizacyjne?
Niewątpliwie największym wyzwaniem 

organizacyjnym są zawsze duże imprezy z wielką 
liczbą uczestników. Nie widzów, a uczestników. 
Zawsze takim wyzwaniem są Krajowe Mistrzo-
stwa IDO, gdzie tancerzy  występujących na 
scenie przez trzy kolejne dni jest kilkuset. Trzeba 
przygotować dla nich nie tylko scenę wyposażo-
ną w odpowiednie urządzenia, ale przede wszyst-
kim całe zaplecze z garderobami, miejscem do 
rozgrzewki i podręcznym magazynem sceno-
grafii. Poza tym trzeba być cały czas niezwykle 
czujnym. Wszyscy muszą mieć równe warunki 
do występu i odpoczynku i oczywiście musi 
być bezpiecznie. Nie zawsze jednak wielkim 
wyzwaniem organizacyjnym są wielkie imprezy. 
Czasem te z pozoru małe, zwyczajne, wymagają 
sporego wysiłku. Nigdy więc nie wiadomo, gdzie 
i kiedy czeka na nas wyjątkowe wyzwanie.

   
Na co dzień, z racji obowiązków zawodowych, 
spotyka się pan z największymi osobowo-
ściami polskiej sceny i filmu, występującymi 
dla siedleckiej publiczności. Jak wyglądają te 
„bliskie” spotkania z gwiazdami?
Powiem tak: nie zawsze jest łatwo. Najważniejsze 

to znaleźć nić porozumienia, być wyrozumia-
łym i… „nie dać sobie dmuchać w kaszę”. Tak 
na poważnie to wielkie gwiazdy są przeważnie 
normalnymi ludźmi, nie mającymi „fochów”, wręcz 
niezwykle uprzejmi i uczynni. Ta normalność ma 
się odwrotnie proporcjonalnie do popularności, 
liczby lat na scenie, pozycji w tzw. środowisku. 
Pamiętam spotkanie z Czesławem Niemenem. 
Kiedy przyjechał na koncert sam był kierowcą, ma-
nagerem , pracownikiem technicznym i na końcu 
muzykiem. Nie pozwalał na żadną pomoc wycho-
dząc z założenia, że to jemu tu płacą. Dopiero po 
koncercie, po długim przyglądaniu się naszej pracy 
i chyba pod wpływem emocji i zmęczenia, pozwolił 
pomóc sobie zapakować sprzęt na samochód.

 
 Nie byłoby tak spektakularnych przedsięwzięć 
artystycznych gdyby nie praca zespołowa wie-
lu ludzi. Ale każda z tych osób ma swoją wizję 
i własne wyobrażenia. Jak pogodzić różne 
punkty widzenia, by stworzyć spójne, niepo-
wtarzalne i oddziałujące na widza dzieło?   
Pani Moniko!  O to trzeba raczej pytać arty-

stów, twórców. My jesteśmy ludźmi od roboty 
technicznej, ale oczywiście jest to ważna praca. 
To moi koledzy wymyślają elementy scenografii 
zgodne z wizją artystów, konstruują mechanizmy 
pozwalające działać różnym elementom. Do 
nas należy przecież oświetlanie i nagłaśnianie 
spektakli i koncertów, a to już praca koncep-
cyjna, artystyczna. Wszystko musi znakomicie 
wyglądać, być słyszalne i robić dobre wrażenie. 
Do mnie należy organizowanie tego wszystkiego 
i takie zaplanowanie zadań, by każdy wiedział, co 
i kiedy ma robić. Muszę oczywiście myśleć także 
o ludzkich charakterach. Tu najważniejszy jest 
spokój i słuchanie kolegów – tych od techniki, ale 
również artystów. Mnie trudno jest wyprowadzić 
z równowagi i to mi pomaga w codziennej robo-
cie. Czasem wybucham, ale to już inna historia. Ja 
muszę godzić wszystkich, często na mnie skupiają 
się wszystkie napięcia, a ja staram się rozwikłać 
nierozwiązywalne. Na szczęście pracuję ze znako-
mitymi fachowcami i odpowiedzialnymi ludźmi, 
których zawsze polecam z czystym sumieniem 
wszystkim producentom. 

 
  Jest pan znany czytelnikom „Sceny” z comie-
sięcznych recenzji filmowych.  Prowadzi pan 
również spotkania filmowe w Novym Kinie. 
Fascynacja kinem trwa już od bardzo dawna 
– to panu zawdzięczamy ambitny repertu-
ar, który przed laty realizował pan w kinie 
Centrum. Jak kino zmieniło pana życie? Czy 
wyobraża pan sobie świat bez kina?
Nie ma życia bez kina. To dla mnie miejsce ma-

giczne, mógłbym nie wychodzić z sali kinowej. To 
kino popchnęło mnie do wykonywania obecnego 
zawodu. Gdybym kiedyś dawno temu nie obejrzał 
filmu pt. „W pustyni i w puszczy”, który pozbawił 
mnie niemalże tchu, to kto wie, co bym dzisiaj robił. 
Może byłbym pracownikiem jakiejś korporacji, 
a może pracownikiem fizycznym na jakiejś wielkiej 
budowie? A tak od czasu tego seansu ciągle jestem 
gdzieś w pobliżu kina. Na początku jako widz, 
potem prowadzący kina (tak, kina, bo prowadzi-
łem ich wiele), wreszcie organizator i wymyślacz 
różnych przeglądów, pokazów, spotkań itp. To kino 
również pchnęło mnie do dziennikarstwa, bo mam 
ogromną potrzebę, by dzielić się swoimi spostrzeże-
niami z innymi widzami, no i wywiady z gwiazda-

mi – fascynujące. Może kiedyś je spiszę i wydam 
w formie książkowej. Kto wie? 

 
   Jakim pasjom oddaje się pan w wolnych 
chwilach? Jakiej muzyki słucha, za jaką książ-
ką tęskni, jaki obraz w sobie nosi?
Trudne pytanie. Wolnych chwil za dużo nie 

mam, a te, które mam, staram się poświęcać 
rodzinie. Rodzina daje spokój, stabilizację, jest uko-
jeniem nerwów. To moja bezpieczna przystań. Bar-
dzo lubię np. podczas urlopu podróże. Uwielbiam 
południe Europy, tę otwartość ludzi, klimat, spokój 
i niespieszną codzienność. Co do muzyki: zwykle 
słucham radiowej trójki, dorastałem z tą stacją, 
pamiętam pierwszą Listę Przebojów, a więc muzyka 
z tego kręgu. To Rock and roll, granie surowe, gita-
rowe (sam zresztą trochę brzdąkam), jak również 
ciężkie rytmy Metalliki czy Iron Maiden. Jestem 
wielkim fanem Beatlesów – mam chyba wszystkie 
ich płyty i to na winylach. Kiedyś zresztą zbierałem 
płyty i do dzisiaj mam ich chyba z 500. Często to 
prawdziwe perełki. Co do książek – przeczytałem 
ich raczej za dużo i wiele z nich można było sobie 
darować. Lubię dobrą książkę, czytam literaturę fak-
tu i powieści, beletrystykę i sensację,  wspomnienia  
– ostatnio Władysława Bartoszewskiego „Warto być 
przyzwoitym”. Ta pozycja dała mi dużo pozytywne-
go myślenia, takiego pozytywnego kopa.

Jaki obraz w sobie noszę? Woda, Żagle, ja na 
łódce, a w oddali konie – kolejna moja wielka pasja.

  
  „Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć 
czeskimi autami, patrzeć w japońskie 
telewizory, gotować w niemieckich garnkach 
hiszpańskie pomidory i norweskie łososie. 
Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć 
własną” – powiedział Andrzej Sapkowski. 
Co według pana jest największym zagroże-
niem dla polskiej kultury?
Tu nie będą zbytnio odkrywczy, zagrożeniem jest 

nadmiar obcych wpływów, szczególnie ameryka-
nizacja, ten przysłowiowy popcorn, zalewający nas 
ze wszystkich stron. Idzie za tym bylejakość, brak 
zasad, nieznane słowo „honor.” Jest taki napis nad 
wejściem do afgańskiego Muzeum Narodowego: 
„Naród istnieje dopóki istnieje jego kultura”. Ja się 
w pełni z tym zgadzam.     
   Dziękuję za rozmowę Monika Mikołajczuk
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Czy zauważyliście Państwo, że 
chętnie zawsze obchodzimy różne 
okazje? Choćby ostatnio  Święta 
Bożego Narodzenia  i Nowy Rok. 
Zwykle wtedy do rzeczywistości 
podchodzimy bardziej wyjąt-
kowo, odświętnie. I jeśli dobrze 
się przyjrzeć, to okazuje się , że 
ciągle mamy jakieś święto i ciągle 
jest wyjątkowo, a jeśli ciągle jest 
wyjątkowo, to jak tak naprawdę 
jest zwyczajnie?  Bo przecież 
niezwyczajny jest przełom roku – 
w tym czasie zwykle podsumowu-
jemy miniony rok,  planujemy, co 
będziemy robić w tym nadchodzą-
cym. Większość z nas składa sobie, 
rzadziej innym, jakieś zobowią-
zania. Ja też chcę Państwu złożyć  
zobowiązanie: będę zachęcał was 
nieustannie do chodzenia do kina! 

Pamiętajcie, że jest to miejsce 
dobre dla wszystkich, wyjątkowe 
miejsce pełne magii i niecodzien-
ności, gdzie każdy z nas może 
poczuć się kimś niezwykłym albo 
aż zwyczajnym, przyzwoitym czło-
wiekiem, żyjącym w świecie, gdzie 
wszystko jest „akuratne”, czyli 
takie, jakie być zawsze powinno.

To jest moje zobowiązanie 
i postaram się go dotrzymać. Ale 
skoro o magii kina mowa, zapyta-
cie zapewne, co też interesującego 
jest do obejrzenia, na co warto się 
wybrać?

Myślę, że w styczniu na-
sze kina zdominują dwa filmy: 
pierwszy to „Hobbit: Bitwa Pięciu 
Armii” w reżyserii Petera Jackso-
na, a drugi to „Exodus: Bogowie 
i Królowie” Ridley’a Scott’a. 
Obydwa  to wielkie epickie dzieła, 
zrealizowane przy nieprawdopo-

dobnie wielkich budżetach, a więc 
rozmach, niezwykłe zupełnie 
efekty specjalne, jednym słowem 
wielkie widowiska. Nie ma co 
więc„ wyważać dawno otwartych 
drzwi”, i zachęcam Państwa do 
obejrzenia  obydwu tych produk-
cji. Zdaję sobie sprawę jednocze-
śnie, że nie wszyscy są miłośni-
kami tego typu filmów, na te dwa 
trzeba jednak zwrócić uwagę.

Po wielkim sukcesie, jakim 
była ekranizacja powieści R.R. 
Tolkiena „Władca Pierścieni”, Peter 
Jackson zabrał się za ekranizację 
wstępu, niejako preludium do tego 
dzieła. A mianowicie zekranizował 
niewielką w sumie powieść „Hob-
bit”, dzieląc ją na filmowe trzy 
części, w których podobnie jak 
poprzednio we Władcy Pierścieni, 
dał popis swoich umiejętności 
i pokazał  nam niesamowity świat 

wyobraźni.  Jackson umieścił  tam 
ogromną ilość efektów, rozbudo-
wując mocno poboczne nawet 
wątki. My teraz oglądamy ostatnią 
już, trzecią część przygód Bilbo 
Bagginsa, pod tytułem „Hobbit: 
Bitwa Pięciu Armii”. I znowu, jak 
w poprzednich dwu częściach 
(„Hobbit: Niezwykła Podróż” 
i Hobbit: Pustkowie Smauga” ), 
mamy piękne krajobrazy, magię 
i niesamowity świat Elfów, Krasno-

Na 
dobry początek roku

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

OCZY SZEROKO OTWARTE

BAZAR KULTURALNY

Tym razem zapraszam do 
podziwiania pejzażu zimowego 
namalowanego ponad 100 lat 
temu, bo w 1908 roku przez Stani-
sława Czajkowskiego urodzonego 
w Warszawie. Tam też jako młody 
człowiek zaczął uczyć się rysunku 
pod kierunkiem Wojciecha 
Gersona. Malarzem i architek-
tem był starszy brat Stanisława 
- Józef, który także miał wpływ 
na jego przygotowanie artystycz-
ne. Właśnie za bratem pojechał 
do Krakowa, a potem studiował 
w Monachium. Miał również za 
sobą  dwa lata pobytu w paryskiej  
Académie Julian. Po powrocie 

do Krakowa, w 1906 roku, był 
uczniem wybitnego malarza, 
twórcy polskiej szkoły pejzażowej 
– Jana Stanisławskiego. 

Wszystko wskazuje na to, 
że Stanisław Czajkowski był 
niespokojnym duchem, bo już 
w następnym roku pojechał do 
Włoch. Z całą pewnością nie 
zaniedbywał jednak prac malar-
skich. Gdy wrócił do kraju, także 
odbywał liczne podróże malarskie 
w różne okolice Polski, które 
utrwalał w swoich pejzażach. 
Prezentowany tu widok zasypanej 
śniegiem wioski z chatami pod 
strzechą, pochodzi właśnie z tego 

bardzo aktywnego okresu jego 
twórczości. O tym że, malarz miał 
uznanie kolegów świadczy fakt 
przyjęcia go właśnie w 1908 roku 
do elitarnego Towarzystwa Arty-
stów Polskich „Sztuka”. Od tego 
czasu brał udział we wszystkich 
wystawach „Sztuki”. A były one na 
przełomie XIX i XX wieku zawsze 
wielkim wydarzeniem artystycz-
nym w Krakowie. Towarzystwo 
organizowało pokazy prac swoich 
członków także w innych mia-
stach polskich oraz za granicą. 
Być może ten obraz był poka-
zywany na jednej z wystaw tego 
Towarzystwa? 

 W siedleckich zbiorach pejzaż 
zimowy Stanisława Czajkowskiego 
znajduje się od 1979 roku. Był nawet 
konserwowany. Zabiegi konserwa-
torskie przywróciły mu pierwotną 
kolorystykę i dziś patrząc na to dzieło 
możemy podziwiać wrażliwość kolo-
rystyczną artysty oraz… prawdziwą 
zimę ze śniegiem kryjącym białymi 
czapami dachy niskich chałup. 

Wszystkich chętnych do 
zobaczenia obrazu nie tylko na 
reprodukcji zapraszam do Mu-
zeum Regionalnego w Siedlcach 
na wystawę „Od adwentu do 
zapustów”, która będzie prezento-
wana do 22 lutego.

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU

Pejzaż zimowy
Stanisław Czajkowski 
(1878- 1954) 

DANUTA MICHALEC
HISTORYK SZTUKI

HOBBIT: BITWA PIĘCIU ARMII
Reżyseria: Peter Jackson

Scenariusz: P. Jackson, G. del Toro,  
P Boyens, F. Walsh

Muzyka:  Howard Shore
Zdjęcia: Andrew Lesnie
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ANTONI WRÓBLEWSKI

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

ludów i Hobbitów. Wszystko za-
pierające dech w piersiach i fascy-
nujące. Mam wrażenie jednak, że 
treść i przesłanie wszystkich części 
umyka nam gdzieś przykryte całą 
masą efektów specjalnych, niezwy-
kłą ilością kostiumów i pięknych 
nowozelandzkich krajobrazów. 
Cierpi na tym , rozmywa się cała 
opowieść, ale jestem pewien, że 
nic nie odwiedzie nas, miłośników 
gatunku, od pójścia do kina. 

Kolejne wielkie, epickie 
dzieło na dzisiaj to „Exodus: 
Bogowie i Królowie” w reżyse-
rii Ridley’a Scotta. Ten film jest 
kolejną ekranizacją najważniejszej 
chyba księgi ludzkości – Biblii. 
Reżyser za pomocą nowoczesnych 
środków przenosi nas kilka tysięcy 
lat wstecz, by zaprezentować swoje 
wyobrażenie Starego Testamentu. 
To ważne, szczególnie dla młodzie-
ży przyzwyczajonej do spektaku-
larnych dzieł, pełnych nieoczeki-
wanych zwrotów akcji, szybkiego 
montażu i wielkiego, kolorowego 
widowiska. Warto wybrać się na 
to dzieło z młodzieżą;  tu reżyser 
językiem nowoczesnym pokazu-

je wydarzenia z Księgi Wyjścia, 
a więc  czasy absolutnie zamierz-
chłe, nie nudząc przy tym szcze-
gólnie młodego widza. Oczywiście 
zastosowano tu wiele uproszczeń 
czy uogólnień, ale mówiąc do 
współczesnych, trzeba mówić 
językiem współczesnych; inaczej 
się nie da!  Zresztą to już drugi 
po „Noem”, w ostatnim roku film 
zrealizowany na podstawie Starego 
Testamentu. W tym miejscu po-
wiedzieć muszę, że jest to jednak 
zupełnie inne kino. Mam wrażenie, 
że Scott odziera opowiadaną histo-
rię ze współczesnych  kontekstów 
polityczno–społecznych i dobrze, 
bo w zamian daje nam znakomicie 
napisaną historię. Oczywistym jest, 
że były wcześniej i będą pojawiały 
się kolejne ekranizacje  mniejszych 
czy większych fragmentów Biblii, 
bo przecież to skarbnica fascynują-
cych i mądrych historii. 

 Moi drodzy! Wiem, że nama-
wianie was do oglądania głośnych  
i wielkich hitów może wydawać 
się nie na miejscu, myślę jednak, 
że czasem trzeba mówić o oczy-
wistym, by nie umknęło nam 

ono. Opisane tym razem przeze 
mnie filmy to znakomite obrazy 
zrealizowane przez wielkich reży-
serów. Nie odkładajcie na potem 
pójścia do kina, nie zżymajcie się 
na komercję; często tam również 
można znaleźć perełki filmowe. 
Nie można zresztą zaczynać 
Nowego Roku nazbyt poważnie; 
trzeba obiecywać poprawę, pra-
cować nad sobą i uśmiechać się, 
cieszyć każdą chwilą. 

Filozof i wilk
MARK 
ROWLANDS

BAZAR KULTURALNY
DO POCZYTANIA-

„Monstrancje polne i krzyże 
pamiętne ziemią z różnych stron 
świata malowane” to tytuł najnow-
szej wystawy siedleckiego artysty, 
którą możemy obejrzeć w Galerii 
„Przestrzeń Sztuk” Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach. Niezwykle symbolicz-
ne prace, powstałe na przestrzeni 
kilku ostatnich lat, nikogo nie 
pozostawią obojętnym. 

EXODUS: BOGOWIE I KRÓLOWIE
Reżyseria: Ridley Scott

Scenariusz: Steven Zaillian
Muzyka: Alberto Iglesias

Zdjęcia: Dariusz Wolski

Kiedy Mark 
Rowlands miał 
dwadzieścia 
siedem lat i był 
młodym wykła-
dowcą filozofii, kupił wilczka. Wkrótce 
się okazało, że wilki niesłychanie szyb-
ko się nudzą, a gdy się nudzą, gryzą 
wszystko dokoła i Brenina nie można 
ani na chwilę zostawić samego. To-
warzyszył więc Rowlandsowi na wy-
kładach, na meczach rugby i podczas 
biegania (które miało wilka zmęczyć, 
a tylko poprawiało mu kondycję). Gdy 
filozof zmieniał miejsca zamieszkania 
i pracy, Brenin wędrował wraz z nim - 
do Irlandii, do Londynu i na południe 
Francji. Relacja z niezwykłym towa-
rzyszem ostatecznie nadała kształt 
życiu i myśleniu Marka Rowlandsa, 
zmieniając jego podejście - zarówno 
osobiste, jak i filozoficzne - do miłości, 
szczęścia, natury i śmierci.

Wydawnictwo W.A.B., 2013
[opis wydawcy] 
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Grand Prix dla Caro Dance

W dniach 11-13 grudnia 
w Mikołajkach odby-

wały się Mistrzostwach Świata 
World Championship Jazz Dance, 
Modern, Ballet/Pointe. „Miko-
łajki World Dance Week” pod 
patronatem International Dance 
Organization oraz Polskiej Fede-
racji Tańca to jedna z najwięk-
szych imprez tanecznych na świe-
cie, organizowana nieprzerwanie 
od czternastu lat. Na parkietach 
Hotelu Gołębiewski w Mikołaj-
kach pojawiło się ponad 3 tysiące 
tancerzy z kilkudziesięciu państw 
i 3 kontynentów oraz kilkuna-
stu Mistrzów Europy i Świata 
w ponad 50 kategoriach tanecz-
nych. Nasz kraj i miasto Siedlce 
reprezentowali tancerze Formacji 
Tanecznej Caro Dance, którzy 
pod okiem Iwony Marii Orzełow-
skiej aż 25 razy stawali na najwyż-
szych stopniach podium. Podczas 
tegorocznych Mistrzostw Świata, 
Polska otrzymała nagrodę Grand 

Prix za największą liczbę medali, 
która również przypadła w udzia-
le dla Caro Dance jako zespołu 
z największą liczbą medali. 

- Do sukcesów na mistrzo-
stwach świata jestem przyzwy-
czajona. One są mniejsze lub 
większe, ważniejsza jest dla mnie 
droga, która do tych sukcesów 
prowadzi, proces edukacyjny 
i wychowawczy – przyznaje 
choreograf zespołu Iwona Maria 
Orzełowska, której tancerze mają 
na swoim koncie 221 złotych 
medali mistrzostw świata. 

- Przeżyłyśmy niesamowite 
chwile – mówi o ostatnich mistrzo-
stwach mama Niny Jarkowskiej, 
zdobywczyni II miejsca w formacji 
baletowej i trzeciego w formacji 
modern. – To były jej pierwsze 
mistrzostwa, więc towarzyszyły im 
ogromne emocje. Córka, podobnie 
jak ja, kocha taniec, a uczestnictwo 
w zajęciach, prowadzonych przez 
panią Iwonę Marię Orzełowską, 

bardzo ubogaciło jej życie. Kiedy 
wróciłyśmy z Mikołajek, w domu 
czekało na nas owacyjne powitanie 
rodziny, która jest dumna z sukce-
sów Niny – podkreśla.

Tę opinię podziela wielu ro-
dziców, których dzieci zdobywają 
taneczne szlify w Caro Dance. 

– Każdy sukces czy wygrana 
dziecka ogromnie cieszy, ale ja 
staram się uczulać moją córkę na 
to, że na jej sukces pracuje cała 
grupa i że w życiu nie zawsze się 
wygrywa. Sztuką jest zarówno 
przyjęcie zwycięstwa, jak i poraż-
ki – tłumaczy pani Ewa, mama 
Julii Mućko, m.in. zdobywczyni 
III miejsca w kategorii duet balet.

- To są dzieci, które świetnie się 
uczą. Potrafią pogodzić pasję, jaką 
jest taniec i wyczerpujące treningi 
z nauką. Dzięki zajęciom tanecz-
nym uczą się samodyscypliny, 
odpowiedzialności za siebie, ale i za 
grupę, zdrowej rywalizacji. Oni do 
końca życia będą kochać taniec. 
Wychowujemy ludzi wrażliwych, 
sprawnych ruchowo, ciekawych 
świata. Mistrzostwa, podczas 
których spotykają kolegów z całego 
świata, uświadamiają im. m.in., 
jak ważna jest znajomość języków, 
innych kultur, jak szkodliwe są 
stereotypy i uprzedzenia. Jestem 

z nich bardzo dumna – przyznaje 
choreograf zespołu Iwona Maria 
Orzełowska, która na mistrzostwa 
świata w Mikołajkach przygotowy-
wała grupę 150 tancerzy różnych 
formacji. Dumy, nie kryje też 
z rodziców młodych tancerzy, któ-
rzy po raz pierwszy wystartowali 

w mistrzostwach świata w kategorii 
Formacja Jazz Dorośli 30+ i Mini 
Formacja Modern Dorośli 30+. 
Debiut okazał się zwycięski. Doro-
śli tancerze, na co dzień zgłębiający 
tajniki tańca pod okiem Katarzyny 
Bondarczuk, wrócili do Siedlec 
z dwoma złotymi medalami.    

„Mikołajki World Dance 
Week” to wielki sukces tancerzy 
Caro Dance i choreografki zespołu. 
Czego życzy tancerzom i sobie 
w Nowym Roku Iwona Maria 
Orzełowska? – Życzę moim tance-
rzom, by ta pasja i ta radość, która 
im się udzieliła po mistrzostwach, 
nigdy ich nie opuściła. By wygrane 
i przegrane rodziły nowe wyzwania 
i pomysły. By to, czego doświadcza-
ją w kontaktach z innymi tancerza-
mi czyniło z nich lepszych ludzi. 
By się nie bali i się nie poddawali. 
By ufali Bogu i sobie. A sobie życzę 
trochę więcej spokoju i zdrowia, 
które jest najważniejsze i by moja 
córka częściej była blisko mnie.
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Podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w Mi-
kołajkach  Polska otrzymała nagrodę Grand Prix za 
największą liczbę medali, która również przypadła 
w udziale Caro Dance jako zespołu z największą 
liczbą medali. – Najważniejsza jest integracja grupy 
i radość z występu – tłumaczy sukces swoich pod-
opiecznych Iwona Maria Orzełowska. 
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Wielka miłość, zdrada, tajemnica oraz 
zagadkowe morderstwo były tematem 

ostatniego spektaklu konkursowego na deskach 
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce w ramach III 
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych 
„Sztuka plus Komercja”. Przedstawienie o fra-
pującym tytule „Intryga” to jedna z ostatnich 
produkcji warszawskiego Teatru Kamienica 
wyreżyserowana przez Jana Englerta. Sztuka 
autorstwa hiszpańskiego dramaturga Jaime Salo-
ma jest typową historią kryminalną z nieocze-
kiwanymi zwrotami akcji i licznymi znakami 
zapytania. Bogaty biznesmen stojący u progu 
bankructwa postanawia sfingować własną 
śmierć, zgarnąć pieniądze z polisy i zacząć nowe 
życie. Kto może wystawić fałszywy akt zgonu? 
Lekarz, który ma romans z żoną biznesmena. 
W zamian rekin finansjery obiecuje usunąć się 
w cień, a pan doktor będzie miał wolną drogę do 

poślubienia. Żeby plan się powiódł, trzeba przy-
gotować misterną intrygę. Niestety, nic nie jest 
takie, jakie na początku się wydaje. Nic nie idzie 
tak, jak powinno, kolejne postacie wprowadzają 
coraz to nowe zwroty akcji. Tajemnice, podejrzli-
wość, egoizm, hipokryzja, obłuda, ambicje, złość, 

zemsta i cynizm, wszystko to miesza się ze sobą, 
prowadząc do nieoczekiwanego zakończenia. 

W tajemniczy świat „Intrygi” siedlec-
ką publiczność zabrali: Beata Ścibakówna, 
Joanna Koroniewska, Tomasz Stockinger, 
Szymon Bobrowski i Zbigniew Zamachowski. 
W grudniowy wieczór sztuka zagrana została 
dwukrotnie dla ponad 800 Widzów.

Kabaret Moralnego Niepokoju - jeden 
z najbardziej znanych i lubianych 

kabaretów w Polsce, 11 grudnia gościł w sie-
dleckim teatrze. Tego dnia przed zgroma-
dzoną publicznością artyści – Robert Górski, 
Mikołaj Cieślak, Rafał Zbieć, Przemysław 
Borkowski i Magdalena Stużyńska - dwukrot-
nie zaprezentowali swój najnowszy program 

zatytułowany „Jerzyk dzisiaj nie pije”. Spektakl 
(oficjalna premiera odbyła się w listopadzie 
2014 roku) jest typowym dla warszawskiej 
grupy zbiorem skeczy i piosenek, które tworzą 
panoramę współczesnej Polski i Polaków. 
Wśród nich znalazły się niewątpliwe hity 
jak „Palenie” – rozmowa dwóch właścicieli 
psów, która obiera nieoczekiwany obrót, 

„Odrabianie lekcji” – coś, co przeżył każdy 
z nas jako dziecko lub rodzic oraz tytułowy 
„Jerzyk dzisiaj nie pije” – czyli, co robić, gdy 
na imieninach żona zabrania mężowi napić 
się z kumplami. Grupie na scenie towarzyszyli 
muzycy, czyli zespół „Gwiazda z zagranicy”. 
W Siedlcach Kabaret Moralnego Niepokoju 
ma rzeszę swoich wiernych fanów, którzy 
spragnieni „dobrego żartu” dwukrotnie 
wypełnili widownię Sceny Teatralnej Miasta 
Siedlce po ostatnie miejsce.
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„Intryga” w gwiazdorskiej obsadzie

Kabaret Moralnego Niepokoju rozbawił do łez

6 i 7 grudnia w na deskach Sceny Te-
atralnej Miasta Siedlce, z okazji Miko-

łajek, wystawione zostały spektakle „Jarmark 
bajek” w wykonaniu Teatru Dziecięcego 
Dramma-Mia i „Opowieść wigilijna” Teatru 
Tańca Caro Dance.

W tych dniach Centrum Kultury 
i Sztuki odwiedziło ponad 800 widzów, 
którzy z całymi rodzinami przybyli, by 
przeżyć fantastyczną przygodę z bohate-
rami sztuk teatralnych wyreżyserowanych 
przez Urszulę Gotowicką i Iwonę Marię 
Orzełowską. Siedlecki teatr odwiedził też 
Święty Mikołaj, który obdarował wszystkie 
dzieci i dorosłych słodyczami. Każdy mógł 
też zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Mi-

kołajem i zaśpiewać dla niego piosenkę lub 
powiedzieć wierszyk.

Mikołajkowy weekend w teatrze
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W przedświąteczną nie-
dzielę, 21 grudnia na 

deskach Sceny Teatralnej Miasta 
Siedlce odbył się Artystyczny 
Wigilijny Wieczór, podczas którego 
wybrzmiały najpiękniejsze polskie 
kolędy i pastorałki. Tego dnia na 
naszej scenie można było usły-
szeć m.in. ciekawe opracowania 
tradycyjnych kolęd, m.in „Cicha 
noc” „ Bóg się rodzi”, „Mizerna 
cicha”, czy też utwory świąteczne, 

takie jak „Kolęda dwóch serc”, 
„Radość dzielenia”, „Polskie Święte 
Wigilie”. W atmosferę Świąt Bożego 
Narodzenia siedlecką publiczność 
wprowadzili artyści współpracujący 
ze Sceną Teatralną Miasta Siedlce: 
Orkiestra Wojskowa w Siedlcach 
pod dyrekcją Dariusza Kaczmar-
skiego, Chór Miasta Siedlce oraz 
Soliści Teatru Es: Gabriela Kardacz, 
Natalia Koperkiewicz, Marcin Sójka 
i Robert Protasewicz. Gościnnie 

wystąpili: Ewa Siembida, Justyna 
Kowynia-Rymanowska i Patryk 
Rymanowski. Serca publiczności 
podbiły też najmłodsze śpiewaczki 
koncertu, czyli Amelia Rymanow-
ska, Milena Jezuit, Zuzia Romaniuk 
i Daria Wyrozębska. Całość popro-
wadził Mariusz Orzełowski. 

–Dla mnie była to uczta 
duchowa, mówię to z pełnym 
przekonaniem. Instrumentacja 
i wykonanie stały na bardzo 

wysokim poziomie. Jeśli kon-
cert byłby powtórzony, bardzo 
chętnie przyjadę drugi albo nawet 
trzeci raz i przywiozę ze sobą cały 
autokar dzieci i młodzieży, z którą 
pracuję. – powiedział po zakoń-
czeniu koncertu Tomasz Jezuit, 
który na koncert przyjechał aż 
z Terespola. 

Publiczność oczarowana 
koncertem nagrodziła artystów 
owacjami na stojąco.

W niedzielę, 14 grud-
nia o godz. 16:00 na 

deskach Sceny Teatralnej Miasta 
Siedlce wystawiony został 
monodram z lalką pt. „...Piiip!...” 
w wykonaniu Urszuli Gotowic-
kiej. „...Piiip!...” to komediowy 
monodram łączący lalkową 
animację z grą w planie żywym, 
przygotowany został przez 
kobiety z Siedlec: Ilonę Misztal 
(tekst) i Urszulę Gotowicką (cała 
reszta). Żadna z nich nie jest co 
prawda wiedźmą, ale obydwie 
wiedzą coś o trudzie szukania 
i osiągania życiowych celów. 

Lalkę zaprojektował i stworzył 
Cezary Sielicki. Opracowanie 
muzyczne to dzieło Radosława 
Świderskiego. Monodram na lal-

kę i aktora – teatr dla dorosłych 
zrealizowany został w ramach 
stypendium Prezydenta Miasta 
Siedlce.

Marek Torzewski, jeden 
najwybitniejszych 

polskich tenorów, 13 grudnia wy-
stąpił na deskach Sceny Teatralnej 
Miasta Siedlce jako gwiazda gali 
zakończenia III Ogólnopolskiego 
Festiwalu Teatrów Prywatnych 
„Sztuka plus Komercja”. Koncert 
cieszył się tak dużym zaintere-
sowaniem, że bilety rozeszły się 
w przeciągu kilku dni. 

W Siedlcach, artysta razem ze 
swoją żoną Barbarą Torzewską, 
zaprezentował utwory z płyty 
L’Amore. Były to  największe, nie-
śmiertelne jak ich temat przeboje 
ze słonecznej Italii, śpiewane w Eu-

ropie i na świecie już od kilkudzie-
sięciu lat. Po ariach w największych 
teatrach operowych, hymnie Polski 
wykonywanym przez popularne-
go śpiewaka na stadionach i jego 
autorskim hymnie piłkarskim „Do 
przodu Polsko” przyszedł czas na 
hołd złożony… miłości. Włoska 
muzyka operowa i popularna oraz 
uczuciowość Włochów są Markowi 
Torzewskiemu szczególnie bliskie. 
Rozmaite gremia wyróżniają go co 
pewien czas za jego sztukę wokalną, 
za rozsławianie polskiej kultury 
w świecie. Dla przykładu: jako 
pierwszy polski artysta dał recital 
w Kwaterze Głównej NATO w She-

pe, inaugurował też Międzynaro-
dowy Rok Chopinowski w Belgii, 
gdzie mieszka od lat. Siedlecką 
publiczność Torzewski oczaro-
wał pięknie brzmiącym, ciepłym 
głosem, swobodą i naturalnością, 
a śpiewane przez niego utwory 
wprowadziły w romantyczny na-
strój i porwały do wspólnej zabawy. 
– Koncert Marka Torzewskiego to 
prawdziwa uczta dla ducha. Wspa-
niały gwiazdor z niesamowitym 
talentem. Cóż mogę powiedzieć? 
Wrażenia niezapomniane! Bardzo 
się cieszę, że tutaj przyszłam – 
powiedziała po zakończeniu jedna 
z uczestniczek koncertu.

Artystyczny Wieczór Wigilijny, czyli przedświąteczna uczta muzyczna

Monodram z lalką „…Piiip…”

Marek Torzewski porwał siedlecką publiczność 
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REKLAMA 

16 STYCZNIA

DZWONECZEK 
I BESTIA Z 
NIBYLANDII 

PREMIERA

23 stycznia

SIÓDMY 
SYN 
2D i 3D 

PREMIERA

WKRĘCENI 2 

16 STYCZNIA

PADDINGTON

2 stycznia
9 STYCZNIA

EXODUS: 
BOGOWIE 
I KRÓLOWIE  
2D dubbing i napisy
3D dubbing i napisy 

Po świątecznej
przerwie

 w styczniu
wznawiamy nasze

cykle filmowe

OCZAMI
KOBIET

PINGWINY 
Z MADA-
GASKARU 

30 STYCZNIA
PREMIERA

HISZPANKA 

23 stycznia
PREMIERA

23 STYCZNIA

CARTE 
BLANCHE 

PREMIERA

NOVEKINO SIEDLCE PoLECA w STYCZNIU

www.novekino.pl
więcej informacji na:
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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

M E C E N A S I  K U LT U R Y

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 
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 sponsorowany: Drukarnia Iwonex 
Redakcja: Dział Promocji i Mediów
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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;

KOLORY CMYK
PANTONE 1235C
35% Magenta
100% Yellow

PANTONE 1255C
27% Magenta
100% Yellow
34% BLACK

100% Magenta
100% Yellow

PANTONE 485C BLACK




