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Lato
(tytuł oryginału - biał. „Лета 
(Лета ты, лета прыгожа-квяцістае...)”)

Lato, ach lato, piękne, kwieciste,
Ileż ty wnosisz uroku wszelkiego!
Ciągną się strojnie sznury kłosiste,
Pachnie powabnie trawa nad rzeką.

Gną się na łące plecy kosiarzy,
A tu i ówdzie sierp w polu miga;
Pieśń jakąś smętną słychać w oddali 
—
Echo ją niesie, bór ją odbija.

Szum dolatuje z lesistych wnętrz; 
Słońce się kąpie w połysku ros;
Ech, zdaje ci się, to szczęście jest!
Ech, zdaję ci się, mniej smutku, łez!.

 5 Wakacyjna Akademia Talentów 
 6-7 Mini przewodnik turystyczny
 8-9 Rozmowa miesiąca -   
  z Waldemarem Koperkiewiczem
 10-11 Kultura po sąsiedzku  
 12-13 Recepta na udany urlop  
  - gości Sceny 24
 14-22 IV Ogólnopolski Festiwal 
  Teatrów Prywatnych
  Sztuka plus Komercja
 24-25 Bazar Kulturalny  
 27-28 Relacje z wydarzeń
  kulturalnych
 29 Polski Balet  
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Sebastiano Mazzolino An Allegory of Summer

Janka Kupała

EUGENIUSZ KASJANOWICZ
poeta

Polecam na wakacje trzy książki, 
które, moim zdaniem, są godne 
uwagi: Waldemara Smaszcza 
„Serce nie do pary. O księdzu 
Janie Twardowskim i jego 
wierszach” - książka wybitnego 
historyka literatury, krytyka 
i eseisty, przyjaciela ks. Jana;   
Elżbiety Sieradzińskiej „Cesaria  
Evora”- biografia słynnej, 
znakomitej pieśniarki z Wysp 
Zielonego Przylądka, napisana 
przez przyjaciółkę, pieśniarkę, 
tłumaczkę, która podróżowała 
z Cesarią po Europie i była 
również w jej rodzinnym domu;  
„Ernest Bryll. O trzeciej nad 
ranem”. Z Ernestem Bryllem 
o rodzinie, życiu, poezji 
i spotkaniach o trzeciej nad 
ranem rozmawia Izabela 
Górnicka-Zdziech. A co łączy ze 
sobą te trzy książki? Mianowicie 
to, że ks. Jan Twardowski, 
Ernest Bryll, Waldemar Smaszcz 
wielokrotnie byli bohaterami 
spotkań autorskich w Siedlcach, 
a Elżbieta Sieradzińska 
przyjeżdżała tu z autorskimi 
recitalami.

EWA CHYB-KONOPCZYŃSKA
pedagog 

Wakacje to nie tylko czas 
na relaks i odpoczynek, ale 
również odrabianie zaległości 
lekturowych. Książki, które 
Państwu zarekomenduję, są 
szczególne, tak jak wyjątkowy 
jest ich autor, a mój wuj 
Krzysztof Kąkolewski, zmarły 
24 maja w Warszawie. Niestety, 
w księgarniach nie uświadczy 
się jego najnowszych dzieł, 
a i w bibliotekach można 
znaleźć nieliczne tytuły. Tym 
bardziej zachęcam, by podczas 
urlopu odświeżyć pamięć 
o tym wybitnym, a ostatnio 
zapomnianym przez Polskę, 
reporterze, pisarzu i autorze 
scenariuszy. Szczególnie warto 
sięgnąć po wydaną w tym roku 
nakładem wydawnictwa Nowy 
Świat książkę „Za lustrem lustracji”, 
a także opublikowaną przed kilku 
laty „Generałowie giną podczas 
pokoju”. To niełatwe lektury, 
wakacje powinny być lekkie 
i przyjemne, ale prawda, ukazana 
w książkach Kąkolewskiego, 
musi boleć, byśmy mogli lepiej 
zrozumieć świat i ludzi.

LEKTURY NA WAKACJE
SONDA

DARIUSZ KUZIAK
dziennikarz

Literatura nie jest precyzyjnie 
powiązana z porami roku, a to 
znaczy, że książek na lato, w sensie 
ścisłym, nie ma. Plaża nie stanie się 
bardziej gorąca, jeśli wybierzmy 
się na nią z woluminami typu 
„Lato Muminków”, ”Słońce 
Arizony”, „Wakacje z duchami” 
czy choćby „Lato leśnych ludzi”. 
Ogólnie, jeśli książka, którą 
planowaliśmy przeczytać, wraca 
z nami z wywczasów intacta, czyli 
w stanie nienaruszonym - nie 
róbmy tragedii. Na ogół znaczy 
to, że urlop był udany. Dowodem 
na to, że nie marnowaliśmy 
czasu, będzie natomiast do 
szczętu zaczytany przewodnik po 
zwiedzanych okolicach.  
W dalekim świecie (czy to Laos, 
czy Augustów)  warto odwiedzać 
lokalne księgarnie. Zwykle 
znajdzie się w nich jakaś książka 
niespodzianka, historycznie lub 
beletrystycznie powiązana z 
krainą, w której akurat jesteśmy. 
Taką lekturę pochłoniemy bez 
wysiłku i na zawsze będzie już 
miała dla nas smak i zapach 
tamtego lata. 

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

Punkt Informacji Miasta Siedlce,  
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 Główna. 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. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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EDUKACJA ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Przedstawienia teatralne mają wpływ na 
intelekt dziecka. W czasie prezentowanego 
spektaklu maluszek widzi cała gamę barw, 
świateł i ruchu. Treści zawarte w przedsta-
wieniu maja bardzo istotny wpływ na rozwój 
psychiczny, umysłowy i moralny, pozwalają 
dziecku poszerzyć horyzonty umysłowe a 
także wzbogacić doświadczenia życiowe. 

Dzięki przedstawieniom teatralnym dzieci 
zaczynają postrzegać ludzkie zachowania oraz ich 
konsekwencje. Rozpoznają bohaterów pozytyw-
nych i negatywnych. Dowiadują się, jakie wartości 
są cenione, poprzez jednoznaczne pokazanie kogo 
i za co spotyka nagroda lub kara. Dzieci poznają 
abstrakcyjne pojęcia, takie jak dobro, zło, miłość, 
przyjaźń i wiele innych. Uczą się wrażliwości, 
zachowań prospołecznych oraz empatii dzięki 
przeżywaniu wydarzeń wraz z bohaterami. Po-

nadto w bajkach jasno i wyraźnie przedstawione 
są postacie męskie i żeńskie, dzięki czemu dziecko 
uczy się przypisanych im ról społecznych, odkry-
wając także swoje miejsce w społecznym systemie. 

Przedstawienia, które dzieci mają możli-
wość obejrzeć w Centrum Kultury i Sztuki na 
długo zapadają im w pamięć, pobudzają umysł, 
wzbogacają w nowe doznania estetyczne, 
rozwijają myślenie abstrakcyjne, wyobraźnię i 
intelekt. Chyba nie ma w naszym żłobku dzieci, 
które nie lubiłyby teatru! Podczas przedstawie-
nia wielokrotnie słychać było dość żywiołowe 
przeżywanie spektaklu. Śmiech, krzyki, głośne 
podpowiedzi, a czasami nawet piski to najlep-
szy dowód, że przedstawienie im się podoba.

 Dla naszych dzieci kontakt z teatrem nie 
kończy się na wycieczkach do Centrum Kultury 
i Sztuki, ale przede wszystkim zabawa w teatr to 

ulubione zajęcia dzieci ze żłobka „Jaś i Małgosia”. 
Dziecko, szczególnie w młodszym wieku, 

ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych 
formach. Odczuwa silną potrzebę fikcji i fanta-
styki, mocno przeżywa wartości moralne, takie 
jak dobro i zło. Teatr jest dla dzieci rzeczywi-
stością wyjątkową, w której wszystko może się 
zdarzyć. Odtwórca roli ma okazję realizować 
swoje marzenia, by stać się kimś innym. 

Zanim dziecko wystąpi na scenie musi 
nauczyć się swoich kwestii na pamięć. Poprzez 
wielokrotne czytanie i powtarzanie tekstów do-
skonali pamięć wzrokowo-słuchową, a następ-
nie łączy ją z koordynacją ruchową na scenie. 

Ale żywy teatr tworzy też znakomitą szansę 
na wyciszenie niepożądanych zachowań, uczy 
pokory, cierpliwości i panowania nad sobą.

Małgorzata Lewczuk | Żłobek Niepubliczny Jaś i Małgosia

Kontakt ze sztuką jest bardzo ważnym elementem  rozwoju emocjo-
nalnego każdego dziecka. Pobudza jego wyobraźnię, fantazję, twórcze 
myślenie, a także poprawną mowę. Rozwija także pamięć wzrokowo-słu-
chową. Umożliwia mu przeżywanie wzruszeń, gdyż zazwyczaj dziecko 
utożsamia się z losem bohatera.

W JAKI SPOSÓB 
TEATR WPŁYWA 
NA ROZWÓJ DZIECKA?

PROGRAM XXII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ HOSANNA FESTIVAL 2015
PIĄTEK - 28 sierpnia 2015 roku
18.00 - Eucharystia - Katedra
19.00 - Koncert zespołu WSCHÓD 
Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce

SOBOTA - 29 sierpnia 2015 
Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce
16.00 - Przegląd konkursowy
Koncert zespołu MATULA
obrady jury
 

NIEDZIELA - 30 sierpnia 2015 
Amfiteatr Siedlecki, ul. Wiszniewskiego 1,
10.00 - Eucharystia - Kościół św. Stanisława,  
ul. Floriańska 3
15.00 - Przegląd zespołów pielgrzymkowych
18.00 - Koncert Laureatów,
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Gwiazda wieczoru: SIEWCY LEDNICY
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Wakacyjne fascynacje
Niedawno byłem w Mariańskim Porzeczu 

(dawna nazwa Goźlin) nad Wisłą, znanym 
przede wszystkim z drewnianej świątyni. Ten 
kościół jest unikatowy i niezwykły w naszym 
regionie, gdyż całe wnętrze ma pokryte ma-
lowidłami z XVIII wieku. Część polichromii 
wykonano na płótnach naklejonych na ściany 
naw i prezbiterium, resztę na zagruntowanych 
belkach. Obok znajduje się plebania, mieszczą-
ca dawniej klasztor oo. marianów. Z jej ganku 
na dwóch kolumnach można dojść aleją tujowo
-świerkową do urokliwej drewnianej altany.

Podczas indywidualnego zwiedzania pro-
ponuję także rozejrzeć się wokół odwiedzanych 
miejscowości, na przykład spacerując pieszo. 
Bowiem po zjeździe z „Nadwiślanki” (szosa War-
szawa-Dęblin), warto wstąpić do lasu przed Ma-
riańskim Porzeczem. Po prawej stronie są dosyć 
gęste zarośla rzadkiej w regionie sosny banka, 

charakteryzującej się dużą ilością szyszek ułożo-
nych parami na gałęziach. Wśród nich ukryta 
jest urokliwa aleja brzóz. Podobnymi klimatami 
możemy cieszyć się na Gołoborzu pod Siedlcami, 
gdzie po lewej stronie są porośnięte także tym ga-
tunkiem sosny fotogeniczne piaszczyste wydmy.

Warto też wstąpić na cmentarz położony 
w południowej części miejscowości. Nekropolie 

stanowią otwarte księgi o dziejach parafii, wsi, 
rodzin i ludzi. Można tu spotkać charaktery-
styczne wytwory lokalnego rzemiosła i prześle-
dzić wędrówkę wzorów nagrobków po okolicy. 
W Mariańskim Porzeczu, podobnie jak na innych 
cmentarzach powiatu garwolińskiego, rośnie bar-
dzo dużo imponujących dębów. Ta nekropolia ma 
swój urok, mimo że nie jest jeszcze podręcznikiem 
geologii świata z przykładami skał wielu egzotycz-
nych kamieniołomów, nie tylko krajowych. To 
zjawisko jest częste w większych miejscowościach.

Wśród starych nagrobków zwraca uwagę 
mogiła ks. Józefa Szummera z jego popiersiem. 
Nazwisko księdza skojarzyłem z przedwojennymi 
właścicielami browaru w mojej rodzinnej gminie, 
w Sarnakach. Jednak Rafał Zubkowicz, współ-

autor wraz ze ś.p. Januszem Nowosielskim opra-
cowań o tym zabytku, nie potwierdził związków 
rodzinnych przemysłowców z księdzem. Później 
przypadek sprawił, że w książce Włodka Witczu-
ka o okolicach Maciejowic w dobie powstania 
styczniowego spotkałem informację o uwięzieniu 
księdza w Siedlcach, podejrzanego przez Rosjan 
o udział w działaniach konspiracyjnych. Nie do-
czekał niepodległości, zmarł bowiem 30 IV 1918 
r. A urodził się 93 lata wcześniej w Janowie Pod-

laskim i w tym mieście ukończył seminarium 
duchowne w 1852 r. W tym samym budynku ja 
ukończyłem Liceum Ogólnokształcące i otrzy-
małem świadectwo maturalne, otwierające drogę 
na studia.

W czerwcu tego roku uczestniczyłem już po 
raz 19 w Międzynarodowym Plenerze Fotogra-
ficznym „Podlaski Przełom Bugu”, organizowa-
nym przez Andrzeja Rucińskiego z Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Siedlcach. Bazą był hotel pani 
Basi Orłosiowej na Wygodzie, czyli na terenie 
Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Penetrowa-
liśmy duży obszar nadbużański w poszukiwaniu 
motywów do fotografowania. Emocjonująca jest 
rywalizacja, kto odkryje ciekawostkę, o której 
inni fotograficy nie wiedzieli i jej nie ujęli.

Często jestem przewodnikiem dla gości 
spoza Podlasia lub z zagranicy. W tym roku we 
czterech odwiedziliśmy Jana Buczyło, podpisują-
cego swe rzeźby „Jan z Samowicz”. Jeden z jego 
charakterystycznych i rozpoznawalnych krucy-
fiksów umieszczony jest na bramie przed najstar-
szą drewnianą świątynią nad Bugiem w powiecie 
bialskim, w Krzyczewie, wzniesioną w XVII wie-

ku. Obok tego kościoła fotografowaliśmy pszcze-
larza podbierającego miód. Jeden z kolegów re-
alizujący program o ginących zawodach, został 
dwukrotnie użądlony. Dostaliśmy do spróbowa-
nia kawałeczek najświeższego plastra z miodem. 
Podzieliliśmy go tylko na trzech, bo przecież ko-

lega już dostał… dwa żądła!
Wróćmy do pana Jana. Krucyfiks jego au-

torstwa został wręczony 10 VI 1999 r. Janowi 
Pawłowi II podczas mszy św. na Błoniach Sie-
dleckich, wraz z sękaczem upieczonym przez 
moją kuzynkę Monikę. 

Jan Buczyło opowiedział tragiczne losy swe-
go ojca rozstrzelanego przez Niemców w Lubli-
nie jako zakładnika. Pokazał nam symboliczny 
grób ojca w ogródku. Powiedział też, że koło Ło-
baczewa jest szczególny krzyż.

Znaleźliśmy go za wsią, przy skrzyżowaniu 
polnych dróg. Jest pamiątką z lat prześladowania 
przez władze carskie unitów podlaskich. Ktoś go 
w czasach zaborów pociął na kawałki, ale wier-
ni z Łobaczewa scalili swą świętość za pomocą 
stalowych sztab wykonanych z obręczy wozów. 
W 2015 r. zabezpieczono go obudową ze szkła, 
które pozwala na uzyskanie dodatkowych efek-
tów, uatrakcyjniających fotografie.

To było nasze fotograficzne odkrycie, jakiego 
wcześniej nie znaliśmy. Podobnie jak nazwa ulicy 

w terenie przygranicznym: Aleja Marzeń. Praw-
da, że brzmi bardzo optymistycznie? Zgodnie 
stwierdziliśmy, że jest skierowana ze wschodu na 
zachód, czyli z Białorusi do Polski. 

Miejscowość Łobaczew znana jest zwłasz-
cza z fortu VII twierdzy brzeskiej. Ten zabytek 
XIX-wiecznej rosyjskiej sztuki militarnej jest do-
stępny i zachowany w niezłym stanie. Tylko lewa 
część koszar szyjowych została wysadzona i jest 
w ruinie. Poza tym można swobodnie zwiedzić 

Przed nami upragnione wakacje - dla jednych to całe dwa miesiące, dla innych zaledwie kilka dni. Warto więc wykorzystać je z pożytkiem, by po urlopie 
pozostały tylko miłe wspomnienia. Zachęcam Czytelników Sceny 24 do odwiedzenia naszej najbliższej okolicy, która uwodzi pięknem krajobrazu  
z Bugiem w tle i nietuzinkowymi zabytkami. To propozycja na dłuższą wycieczkę, ale też na weekend, który można spędzić niezwykle atrakcyjnie.  

CO WARTO ZWIEDZIĆ W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY? - POLECA SŁAWOMIR KORDACZUK
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oba schrony pogotowia i kaponiery 
bojowe (czołową i dwie barkowe). 
Szkoda tylko, że brak jest piasku, 
jakim obsypywano betonowe bu-
dowle. Ale sprawdziło się w tej wsi 
powiedzenie, że w przyrodzie nic 
nie ginie. Zapewne wiele budynków 
w pobliżu fortu ma z nim materiało-
we konotacje.

Niewiele osób wie, że łoba-
czewski fort, jest jednym z 49 dzieł 
twierdzy brzeskiej zachowanych do 
naszych czasów na polskiej stronie. 
Wiadomo, że cytadela i większość 
fortów dwóch pierścieni obronnych 
jest na Białorusi. Wśród nich fort V 
jako placówka muzealna. W Polsce 
obecnie obok prochowni, wałów 
międzyfortowych i stanowisk arty-
lerii warto zwiedzić pozostałe forty: 
Kobylany, Koroszczyn, Terespol, 
Lebiedziew, Żuki i Placówkę. Proszę 
zachować ostrożność. Osoby nie-
znające konstrukcji mogą narazić 
się na zranienie. Najlepiej nieznane 
obiekty zwiedzać w kilka osób, mo-
gących zapewnić pomoc w przy-
padku jakiegoś nieszczęścia.

W czasie podróży zwróćmy 
uwagę na kwitnące maki na polach. 
Kilka lat temu okolice Kutna były 
szczególnie ukwiecone, a w tym 
roku Podlasie zostało hojniej przez 
naturę obdarowane. Najbogatsze 
w makową czerwień pole znajduje 
się przy trasie z Janowa Podlaskie-
go do Terespola i wspomnianego 
wcześniej Łobaczewa. Wyjątkowo 
licznie maki rozsiały się w Pratuli-
nie, po lewej stronie przed rondem.

Maki i inne kwiaty nie są ulu-
bionym motywem męskiej grupy 
plenerów fotograficznych. Ale któż 
się oprze urokowi kwitnących ma-
ków, na przykład przy drodze wio-
dącej z Korczewa do Szczeglacina? 
Natomiast w malarstwie ma zupeł-
nie inny wydźwięk. Poza tym może-
cie Państwo ucieszyć oko oglądając 
podobne motywy na wystawie „Ko-
nie... Anielice i nadbużańskie łąki” 
Sylwii Kalinowskiej w Muzeum 
Regionalnym w Siedlcach. Wystawa 
będzie czynna do 6 września. 

Najpełniejszą kolorystykę Pod-
lasia uzyskujemy na fotografiach 
w dzień słoneczny. W czasie pogo-
dy dżdżystej odwiedzam cmentarz 
w Janowie Podlaskim. Spoczęli na 
nim moi krewni, nauczyciele i zna-
jomi. Tutaj jest też bardzo ładny gro-
bowiec mieszczańskiej rodziny Szu-
mmerów, po prawej stronie przed 
kaplicą cmentarną. Z tej rodziny wy-
wodzi się ksiądz Józef Szummer, po-
chowany daleko od położonego nad 

Bugiem Janowa Podlaskiego, w nad-
wiślańskim Mariańskim Porzeczu.  

Na tej nekropolii do niedawna 
wyróżniały się dwie kwatery zabyt-
kowych żeliwnych grobów znamie-
nitszych obywateli miasta i para-
fii. Grobowce jednej są poważnie 
uszkodzone, a drugiej kwatery nie 
mogłem znaleźć. Pochowano w niej 
osoby związane więzami pokrewień-
stwa z dawnym właścicielem Ciele-
śnicy i współzałożycielem Podlaskiej 
Wytwórni Samolotów. Bardzo cenne 
i piękne odlewy z żeliwa częścio-
wo zostały rozkradzione, a reszta, 
w tym wysoki krzyż, leżą w zaro-
ślach. Zwiedzałem dużo nekropolii 
z zabytkowymi grobami w regionie, 
ale nie spotkałem się z tak bezmyślną 
dewastacją. Nie spotkałem jeszcze 
takiego przypadku, by w tak krótkim 
czasie nagrobki ludzi zasłużonych 
dla lokalnej społeczności zostały do-
prowadzone do stanu złomu!

Na szczęście nie wszędzie tak 
źle się dzieje ze spuścizną material-
ną naszych przodków. W pigułce 
przedstawiam Państwu możliwości 
spędzenia wolnego czasu w sposób 
przyjemny i pożyteczny. Według 
poniższego planu możecie Pań-
stwu dokonać własnych odkryć na 
nadbużańskim Podlasiu. Opraco-
wałem ten szlak w wyniku próśb 
znajomych m.in. z Częstochowy, 
Płocka czy Warszawy. Wiele osób 
zaciekawiło się tym regionem Polski 
bardzo zróżnicowanym historycz-
nie, kulturowo, narodowościowo 
i religijnie, a co za tym idzie, bę-
dącym przykładem bardzo cennej 
cechy Polaków, mianowicie daleko 
idącej tolerancji na wszelkie przeja-
wy egzystencji ludzkiej. W omawia-
nym regionie proponuję też zwrócić 
uwagę na pejzaż jako naturalną 
wartość, nieskażoną przemysłem 
i niezniszczoną wielkimi aglome-
racjami. Poza tym polecam moje 
książki „5 lat Siedleckiego Klubu 
Kolekcjonerów” (Siedlce 2000), „10 
lat Siedleckiego Klubu Kolekcjone-
rów” (Siedlce 2004) i „20 lat Siedlec-
kiego Klubu Kolekcjonerów” (Sie-
dlce 2014). Są w nich gotowe trasy 
60 jednodniowych wycieczek, jakie 
można zorganizować dla grup auto-
karowych lub zaliczyć je samodziel-
nie czy też rodzinnie. Chcących 
zwiedzać samodzielnie najbliższy 
region zachęcam do zajrzenia do in-
nych książek mego autorstwa: „Po-
wiat siedlecki. Przewodnik subiek-
tywny” (Warszawa 2013) i „Powiat 
łosicki. Przewodnik subiektywny” 
(Warszawa 2014). 

ZWIEDZANIE

SOBIBÓR (MUZEUM)
ORCHÓWEK (KOŚCIÓŁ)
OKUNINKA (JEZIORO BIAŁE, ZIMNE! Z POWODU BIAŁEGO KREDOWEGO DNA)
WŁODAWA (M.IN. MUZEUM W SYNAGODZE, KOŚCIÓŁ, CERKIEW, GROBOWIEC MEGALITYCZNY PO 
PRAWEJ PRZY WYJEŹDZIE NA PÓŁNOC)
RÓŻANKA (POZOSTAŁOŚCI ZAŁOŻENIA PAŁACOWO-PARKOWEGO POCIEJÓW, BUDYNKI I W PARKU 
JEDNO Z DWÓCH W POLSCE DRZEW CIERNIOWYCH, KOŚCIÓŁ, CMENTARZ UNICKI)
HANNA (KOŚCIÓŁ DREWNIANY), W BOK ROMANÓW (MUZEUM J. I. KRASZEWSKIEGO)
LISZNA (WIATRAK)
JABŁECZNA (MONASTYR PRAWOSŁAWNY MĘSKI, PRZED MONASTYREM PO PRAWEJ UNIKATOWY 
DĄB O WALORACH KULTUROWYCH, CERKIEWKA PO LEWEJ, NASTĘPNA NAD BUGIEM, KOŚCIÓŁ, 
WIATRAK ZOSTAŁ PRZENIESIONY DO GAŁEK KOŁO SIEDLEC)
SUGRY (FANTASTYCZNA PLAŻA NAD BUGIEM W MIEJSCU NIEISTNIEJĄCEJ WSI, PIERWSZA DROGA 
W PRAWO DO LASU ZA OSTATNIM PRZYSTANKIEM PRZED KODNIEM)
KODEŃ (KALWARIA Z OŁTARZEM Z POWSTANIA, GOTYCKI KOŚCIÓŁ, POZOSTAŁOŚCI ZAMKU 
SAPIEHÓW, DROGA KRZYŻOWA TADEUSZA NIEWIADOMSKIEGO, BAZYLIKA Z CUDOWNYM OBRAZEM 
MATKI BOSKIEJ KODEŃSKIEJ, NA CMENTARZU KOŚCIÓŁEK Z JEDNYM Z DWÓCH W POLSCE, POZA 
SANDOMIERZEM, MOTYWÓW RELIGII ŻYDOWSKIEJ, CERKIEW)
KOSTOMŁOTY (JEDYNA NA ŚWIECIE DREWNIANA CERKIEW CZYNNA I PARAFIA NEOUNICKA)
TWIERDZA BRZESKA (NA POLSKIEJ STRONIE 49 DZIEŁ TEJ TWIERDZY, M.IN. FORTY: LEBIEDZIEW,  
VI TERESPOL, VII ŁOBACZEW, PLACÓWKA, KOBYLANY, KOROSZCZYN
NEPLE (KOŚCIÓŁ, KOPIEC J. PIŁSUDSKIEGO, NEOGOTYCKA KAPLICA PROJ. FRANCISZKA JASZCZOŁDA, 
INNE ZABUDOWANIA I PARK DAWNEJ SIEDZIBY M.IN. URSYN-NIEMCEWICZÓW, SZWAJCARIA PODLA-
SKA, „KAMIENNA BABA”, CZOŁG T-34 PO PRAWEJ PRZY WYJEŹDZIE ZE WSI NA PÓŁNOC)
KRZYCZEW (DWÓR, NAJSTARSZY DREWNIANY KOŚCIÓŁ DREWNIANY W REGIONIE I NAJBLIŻEJ BUGU)
PRATULIN (SANKTUARIUM UNITÓW PODLASKICH, CMENTARZ, GRÓB UNITÓW Z „KAMIENNĄ BABĄ”)
ZACZOPKI (PO PRAWEJ NA GÓRCE CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ)
CIELEŚNICA (PAŁAC Z RESTAURACJĄ)
OSTRÓW (NAJWIĘCEJ GNIAZD BOCIANICH WE WSI W REGIONIE)
JANÓW PODLASKI (KOLEGIATA, DRUGI KOŚCIÓŁ, RYNEK Z RĘCZNĄ POMPĄ STACJI PALIWO-
WEJ, ZABYTKOWY DOM RYTTÓW JAKO MIESZKANIE GOŚCINNEGO ARTYSTY MALARZA MACIEJA 
FALKIEWICZA – PROSZĘ POZDROWIĆ ODE MNIE, DUŻO ŁADNYCH DREWNIANYCH DOMÓW, ZAMEK 
I PARK BISKUPÓW ŁUCKICH W PRZEBUDOWIE, STADNINA KONI Z ZABYTKOWYMI STAJNIAMI – ANIA 
STEFANIUK, KOLEŻANKA Z KLASY OPROWADZA – TRADYCYJNIE PROSZĘ POZDROWIĆ)
STARY PAWŁÓW (DAWNA CERKIEW NEOUNICKA, W TEJ WSI ZJAZD Z SZOSY DO BIAŁEGOSTOKU NA 
„NADBUŻANKĘ”)
BUBEL ŁUKOWISKA (DWÓR WSPÓŁCZESNY – RESTAURACJA ITD., CMENTARZ UKRYTY W LESIE, 
ŚWIĄTYNIA DREWNIANA, NAD BUGIEM WYJĄTKOWE POCHYŁE WIERZBY)
GNOJNO (NA POCZĄTKU DOJAZD DO PRZEPRAWY PROMOWEJ, PRZEPRAWA DO NIEMIROWA 
I POWRÓT, KOŚCIÓŁ – DAWNA CERKIEW, PUNKT WIDOKOWY ZA WSIĄ PO PRAWEJ OZNAKOWANY)
BORSUKI (NA WPROST DWÓR-RESTAURACJA, PO LEWEJ POMNIK, WE WSI PO PRAWEJ ENOTURY-
STYKA WWW.IMPRESJA.HOME.PL NA KOŃCU WSI W LESIE NA POCZĄTKU PO LEWEJ JEDYNY W RE-
GIONIE POMNIK UWŁASZCZENIA CHŁOPÓW – WYZWANIE DLA MIŁOŚNIKÓW HISTORII I TURYSTYKI, 
NIEŁATWY DO ODNALEZIENIA)
SERPELICE (KALWARIA PODLASKA, DREWNIANA ŚWIĄTYNIA, W NIEJ NA ŚCIANIE PO LEWEJ TABLICA 
PAMIĄTKOWA ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO „ZENONA”, SKŁADA SIĘ Z DWÓCH POŁÓWEK, BYŁA 
TROPIONA PRZEZ UB, OŚRODKI WYPOCZYNKOWE I RESTAURACJE, REJSY STATKIEM TEL. 510-980-134)
ZABUŻE (DWÓR – W NIM SPA, HOTEL, GABINETY KOSMETYCZNE NA BAZIE SPECYFIKÓW FRAN-
CUSKICH, RESTAURACJA, MIEJSCE BIESIADNE, PARK, TARAS Z WIDOKIEM NA BUG, NA PÓŁNOC OD 
DWORU POZOSTAŁOŚCI PRZEDWOJENNEGO UZDROWISKA, PRZEPRAWA PROMOWA)
MIELNIK (W DAWNEJ SYNAGODZE PRYWATNA GALERIA, NA GÓRZE ZAMKOWEJ RUINY KOŚCIOŁA 
I FUNDAMENTY CERKWI, CERKIEW, KOŚCIÓŁ I BOK POMNIK ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH, PUNKT WIDO-
KOWY PRZY ODKRYWCE KOPALNI KREDY Z OZNAKOWANYM DOJAZDEM)
GRABARKA (ŚWIĘTA GÓRA, MONASTYR PRAWOSŁAWNY ŻEŃSKI)
SIEMIATYCZE (MIASTO, CERKIEW, KAPLICA EWANGELICKA Z EKSPOZYCJĄ ZABYTKOWYCH KRZYŻY, 
CMENTARZ Z RELIKTEM MURU, O KTÓRY BILI SIĘ POWSTAŃCY STYCZNIOWI Z ROSJANAMI)
LINIA MOŁOTOWA (SCHRONY KILKU TYPÓW 62 BRZESKIEGO REJONU UMOCNIONEGO LINII 
MOŁOTOWA W WIELU MIEJSCOWOŚCIACH)
DROHICZYN (MUZEUM DIECEZJALNE, ŚWIĄTYNIE KATOLICKIE I PRAWOSŁAWNA, GÓRA ZAMKOWA 
Z POMNIKIEM I OSZAŁAMIAJĄCYM WIDOKIEM NA BUG, MUZEUM KAJAKÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ 
NABYCIA DO NUMEROWANEJ KOLEKCJI ZNACZKA TURYSTYCZNEGO)
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 Oficjalnie sprawuje Pan urząd dyrektora 
CKiS zaledwie od kilku dni. Jak Pan się 
czuje w tej roli?

Prawie już pół roku jestem zastępującym 
dyrektorem, a od kilku dni, w drodze konkursu, 
zostałem wyłoniony i mianowany na szefa tej in-
stytucji. To, co czuję w tym momencie, to przede 
wszystkim ogromne poczucie odpowiedzialności 
za tych wspaniałych ludzi, dzięki którym istnieje 
Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego 
Scena Teatralna Miasta Siedlce. To także odpowie-
dzialność za budżet, którym dysponujemy i go-
spodarowaniem nim w taki sposób, by instytucja 
na tym merytorycznie nie ucierpiała. Pogodzenie 
tych rzeczy nie jest łatwe, ale mam wsparcie w za-
łodze i myślę, że tak będzie nadal.  Chodzi o to, 
by nie zaprzepaścić tego, co zostało do tej pory 
zrobione, bo poprzeczka postawiona jest  bardzo 
wysoko. Strategia rozwoju Sceny Teatralnej Miasta 
Siedlce, którą przedstawiłem komisji konkursowej 
na czele z prezydentem miasta zakłada, by w ciągu 
czterech lat mojej kadencji powołać teatr miejski, 
bo wydaje mi się, że Siedlce na ten teatr zasługują. 
 Jest Pan artystą – muzykiem i reżyserem. 
Jak pogodzić powinność urzędnika i mene-
dżera z wolnością artysty?

Pogodzić nie jest łatwo, bo zarządzanie insty-
tucją kultury samo w sobie jest bardzo zajmujące, 
przyziemne często. Jako artysta nie mogę sobie 
pozwolić na tworzenie rzeczy słabych, schlebia-
jących najmniej wyrafinowanym gustom, tylko 
wykonywać rzetelną robotę, której efektem jest 
dostarczenie widzowi wzruszeń i emocji, a także 
rozrywki, ale godziwej rozrywki.  Więc z jednej 
strony muszę czuwać nad złożonym organizmem, 
jakim jest instytucja kultury, dbać o dobre relacje 
z pracownikami, z drugiej nie zaniedbywać 
moich osobistych pasji i rozwijać się jako artysta. 
Nie wyobrażam sobie, by zupełnie zrezygnować 
z twórczości. Nie ma większej radości i przyjem-

ności, jeśli widzi się zadowolonego widza, którego 
udało się poruszyć i skłonić do refleksji. 

 „Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata: 
słyszy i widzi – i ma zawstydzać, drażnić, budzić 
sumienie”. Czy zgadza się Pan z tym stwierdze-
niem Josepha Conrada?

Może za czasów Conrada rzeczywiście to 
hasło było bardzo trafione, bo wówczas to głów-
nie elity tworzyły kulturę i korzystały z niej. Przy 
obecnym egalitaryzmie prawdziwą, dobrą sztukę 
i kulturę  wypiera tania rozrywka, i to na każdym 
poziomie. My nie możemy płynąć z tym nurtem, 
bo to nas do niczego nie doprowadzi. Sztuka ma 
być intelektualną przygodą. A naszym zadaniem 
i moim jako dyrektora CKiS jest do tej przygody 
zaprosić Widza. Niestety, polityka kulturalna 
w naszym państwie nie istnieje, nie widzę wielkie-

go zainteresowania państwa sprawami kultury. 
Gdyby nie samorządy, to by nic nie było. Zresztą 
wiele samorządów nie radzi sobie z utrzymaniem 
ośrodków kultury, na szczęście w Siedlcach jest 
inaczej. 

 Wspomniał Pan o jakości kultury, ale to Widz 
wybiera, to jego gustom trzeba schlebiać…

Tak. To Widz jest najważniejszy, ale naszym 
zadaniem jest także kształtowanie gustów, uczenie 
odbioru dobrej sztuki. Mam nadzieję, że nastąpi 

jakiś przewrót w duszach i umysłach ludzi,  którzy 
zaczną doceniać rzeczy wartościowe, a nie 
miazmaty, coś, co jest pozorem kultury. Niepokój 
mój budzi to, że coraz mniej kultura widzi i słyszy, 
coraz mniej zawstydza, coraz mniej drażni, coraz 
mniej budzi sumienie. Próbujemy to zmienić.

 Siedlecki Teatr na dobre wpisał się w kultural-
ny pejzaż miasta i Polski. Teatr przestał być tylko 
instytucją lokalną, pracującą dla konkretnego 
miasta i konkretnej publiczności…

To prawda, ale tak było od początku istnienia 
siedleckiej Sceny Teatralnej. Na przykład Teatr 
Tańca, reprezentowany przez Caro Dance, odnosi 
sukcesy na całym świecie. Działające w CKiS 
formacje artystyczne zapraszane są na ogólno-
polskie konkursy czy przeglądy. Wymieniać 
można by długo… Ale CKiS to przede wszystkim 
instytucja lokalna, pracująca dla miasta i dla 
naszej publiczności, ale również ponadregionalna 
– na przedstawienia i koncerty do CKiS licznie 
przyjeżdżają  widzowie z okolicznych miast i mia-
steczek - Łukowa, Sokołowa Podlaskiego, Mińska 
Mazowieckiego, Białej Podlaskiej czy Terespola, 
a także często z Warszawy.

 Panie dyrektorze, w jaki sposób zdobywać 
dziś publiczność i zachęcać ją do chodzenia 
do teatru?

Pytanie jest bardzo proste, ale jednocześnie 
bardzo trudne. W dobie tylu ofert kulturalnych 
naprawdę trzeba włożyć dużo wysiłku, by zdobyć 
Widza i sprzedać bilety na przedstawienie czy 
koncert. My zdobywamy publiczność jakością 
naszych produkcji oraz bardzo dobrą promocją. 
Cieszy mnie, że pozyskaliśmy bardzo liczną mło-
dą widownię. Progi naszej instytucji przekraczają 
dosłownie tysiące młodzieży i dzieci. To dla nich 
stworzyliśmy bogatą ofertę edukacyjną, która 
przyciąga do naszego teatru całe rodziny (Teatr 

ROZMOWA MIESIĄCA
ROZMOWA Z

Waldemarem Koperkiewiczem,  
dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki 
im. A. Meżeryckiego 
Scena Teatralna Miasta Siedlce

ROLA TEATRU JEST 
WSZĘDZIE TA SAMA 
– MA ON WZRUSZAĆ, 
PROWOKOWAĆ DO 
MYŚLENIA I REFLEKSJI 
NAD WŁASNYM ŻYCIEM...

WALCZĘ  
O KAŻDEGO WIDZA
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Mądrego Widza, Muzyka Smyka, Rodzinna Nie-
dziela w Teatrze i wiele innych projektów). Tylko 
publiczność legitymizuje nasze istnienie. Można 
ją zdobywać na różne sposoby. Niektóre teatry 
uciekają się do szokowania i prowokowania,  
obrażając uczucia religijne czy jakieś inne, ale to 
nie jest środek, bo zwykle przedstawienia w tym 
stylu są słabe artystycznie. Szok zostaje, a jakości 
nie ma. 

 Jaka, według Pana, jest rola teatru tu i teraz?
Rola teatru jest wszędzie ta sama – ma on 

wzruszać, prowokować do myślenia i refleksji nad 
własnym życiem, zapewniać przeżycia intelektu-
alne i mądrze bawić. Różnie to wygląda w róż-
nych teatrach, których repertuar jest pochodną 
sytuacji ekonomicznej. Natomiast teatr publiczny 
zawsze jest deficytowy. Często politycy nie zdają 
sobie sprawy z tego (albo nie chcą) – mówiąc, że 
kultura jest pochodną gospodarki. Stale słyszy 
się formułę:  dostaniecie pieniądze na teatr, jak 
gospodarka ruszy. Jest akurat odwrotnie. Kultura 
przynosi większe korzyści dla PKB niż dopła-
ty rolnicze. Zawsze powtarzam, że inwestycja 
w kulturę zwróci się w dwójnasób i że nigdy nie 
są to pieniądze stracone. Ostatnio przeczytałem 
bardzo mądrą refleksję: jeśli zaniedbacie kulturę, 
budujcie więzienia. Jeśli  mamy teatr w mieście, to 
wizerunkowo miasto bardzo zyskuje. Jest inaczej 
postrzegane – jako ośrodek, w którym żyją wraż-
liwi i myślący ludzie, którzy nie zadowalają się 
minimum egzystencji i chcą czegoś więcej.

 Jakie spektakularne wydarzenia kulturalne,  
przygotowywane przez Pana i Pański zespół, 
czekają w najbliższych miesiącach siedlecką 
publiczność?

Na pewno takim wydarzeniem, na które 
czekają siedlczanie,  jest kolejna edycja Ogól-
nopolskiego Festiwalu Sztuka plus Komercja, 
którego program znajdą Czytelnicy na łamach 
letniego wydania naszego magazynu. Po waka-
cjach na deskach Sceny Teatralnej odbędą się 
premiery dla dzieci - „Bajkowe Siedlce – moja 
mała ojczyzna” czy „Mały Książę”. Zapraszamy 
również do obejrzenia najnowszej premiery 
Teatru Es „Kantata na cztery skrzydła”, a także 
na widowiska taneczno-muzyczne w wyko-
naniu tancerzy Caro Dance, między innymi: 
„Coppelia” (spektakl dla dzieci), „Królowa 
Śniegu”, (spektakl dla dzieci), „4 pory roku, 4 
pory życia” (spektakl dla dorosłych).

 Co gra w duszy Waldemara  
Koperkiewicza?

Oj, to chyba najtrudniejsze pytanie, bo bardzo 
intymne. Na pewno marzy mi się sztuka przez 
duże S, oczywiście nie zapominając o lżejszej 
muzie. Zamierzam nadal dużo czytać, słuchać do-
brej muzyki i chodzić na wystawy dobrej sztuki. 
Martwią mnie takie zjawiska, jak brak współpracy 
z siedlecką uczelnią. Swego czasu zainicjowaliśmy 
cykl spotkań teatralnych Studenckie Wtorki. 
Niestety, studentów to nie interesuje… Kiedyś 
tzw. kultura studencka była zaczynem wszelkich 
wybitnych działań artystycznych, wyznaczając 

nowe kierunki i trendy w kulturze i sztuce. Proszę 
zauważyć, że dziś święto studenckie ogranicza się 
do muzyki disco polo i pikniku przy grilu… 

 Jaka sztuka (teatr, film, koncert, wysta-
wa, książka) ostatnio Pana poruszyła i jaką 
refleksję obudziła?  

Byłem pod ogromnym wrażeniem koncertu 
polsko-norweskiej grupy Loud Jazz Band, która 
zagrała na naszej scenie podczas Jazz Standard’s 
Festiwal. Poruszył mnie także występ Natalii 
Kukulskiej z zespołem Atom Sting Quartet na 
zakończenie obchodów Roku EL Greco na Ma-
zowszu – choć nigdy nie byłem jej fanem, to tym 
razem uszu nie mogłem oderwać od szczególnie 
fascynującego kwartetu. W wolnej chwili zgłę-
biam lekturę listów Lema do Mrożka i nawzajem, 
która jest fascynująca. W swojej bibliotece mam 
wiele białych kruków,  odziedziczonych po dziad-

ku – właścicielu liczącej kilka tysięcy woluminów 
biblioteki i od czasu do czasu odświeżam sobie 
dawne lektury, chociażby ostatnio Dostojew-
skiego. Jeśli chodzi o film, to jestem pod dużym 
wrażeniem obejrzanej niedawno „Kukułki” 
w reżyserii Aleksandra Rogożkina, opowiadającej 
o tym, że we wrogu można zobaczyć człowieka.  

 Co Pan robi po pracy? 
Niestety, mam coraz mniej czasu na moje 

hobby. Przez ostatnich dziesięć lat z pasją oddaję 
się zagospodarowywaniu mojej działki w Kolonii 
Mokobody, na której jest stary wiejski dom, 
podniesiony z ruiny. Świetnie się tam mieszka 
i wypoczywa.  Lubię też gotować, podobno nieźle. 

 Gdyby nie muzyka i teatr, w jakiej jeszcze 
dziedzinie artystycznej chciałaby się Pan 
realizować?

Kiedy już przejdę na emeryturę, chciałbym 
wrócić do mojej młodzieńczej pasji – tkania 
gobelinów. Kończyłem bowiem Liceum Sztuk 
Plastycznych w Nowym Wiśniczu, gdzie pozna-
łem tajniki tego rzemiosła.   

 Za co ceni Pan ludzi?
Przede wszystkim za uczciwość, talent, pra-

cowitość i lojalność.

 Jak Pan myśli, jakiej muzyki słuchał Pan 
Bóg, stwarzając człowieka? 

Dobrej.

 Czy Pan ją wciąż słyszy?
Oczywiście! 
 Dziękuję za rozmowę
 Monika Mikołajczuk

ROZMOWA MIESIĄCA

TO WIDZ JEST 
NAJWAŻNIEJSZY, ALE 
NASZYM ZADANIEM JEST 
TAKŻE KSZTAŁTOWANIE 
GUSTÓW, UCZENIE 
ODBIORU DOBREJ SZTUKI

PREMIERY WŁASNE 2015 r.: 
 Śpiąca królewna
 1 lutego 2015r.
 Scenariusz, reżyseria i choreografia:
 Iwona Maria Orzełowska 
 Obsada: Teatr Tańca Caro Dance oraz adepci  

Szkoły Tańca do Caro Dance
    
 Parady
 12 czerwca 2015r.
 Reżyseria: Maciej Czapski
 Obsada: adepci Studia Teatralnego  

im. J. Woszczerowicza
 
 Kantata na cztery skrzydła
 18 czerwca 2015r.
 Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
 Obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski  

i Robert Protasewicz

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r, 
Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce było 
organizatorem, współorganizatorem, 
realizatorem bądź uczestnikiem (poprzez  
udział własnych zespołów, twórców  
i wykonawców)  następujących działań 
programowych:
  17 własnych spektakli teatralnych 

 (w tym 3 spektakle premierowe)

 14 Spektakli teatrów impresaryjnych,
 70 Spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży,
 28 Spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 22 Konkursy, prezentacje, widowiska, 

 przeglądów i festiwali,
 18 Koncertów,
 2 Wystawy i wernisaże,
 8 Spotkań, konferencji i sympozjów,
 11 Koncertów CKiS poza Siedlcami  

Razem: 190 wydarzeń artystycznych  
 i społecznych 
+ 35 Audycji radiowych  
 i telewizyjnych
Razem: 225 wydarzeń artystycznych  
 i społecznych oraz audycji  
 radiowych i telewizyjnych.
Około: 58 tysięcy widzów (nie licząc  
 słuchaczy audycji radiowych  
 i telewizyjnych).

Dziękujemy

Artystyczne podsumowanie 
styczeń - czerwiec 2015,  
czyli CKiS w liczbach
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Te badania to odpowiedź na głosy kwe-
stionujące autorstwo dzieła i dokładność 
wcześniejszych ekspertyz. Dyrektor Mu-
zeum Diecezjalnego w Siedlcach, ks. dr Ro-
bert Mirończuk postanowił, by przy okazji 
niedawnych wypożyczeń obrazu do Warsza-
wy i Krakowa przyjrzeli mu się ponownie 
tamtejsi specjaliści. Wyniki swoich obserwa-
cji zaprezentowało niedawno w Siedlcach: 
Laboratorium Analiz i Nieniszczących Ba-
dań Obiektów Zabytkowych przy Muzeum 
Narodowym w Krakowie oraz Wydział Kon-
serwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. 

W różnych długościach fal
Specjaliści z LANBOZ obfotografowa-

li obraz w różnych zakresach widma: od 
światła widzialnego, poprzez ultrafiolet 
i podczerwień, do promieni rentgenow-
skich. Ponadto użyto tzw. XRF, czyli fluore-
scencji rentgenowskiej. „Zwykłe” fotografie 
wykonano w bardzo dużych zbliżeniach, 
ujawniających sposób prowadzenia pędzla, 
fakturę płótna, a nawet charakterystyczne 
cechy gruboziarnistego pigmentu. Ultrafio-
let pozwolił na ocenę powierzchni, a co za 
tym idzie – ujawnił ingerencje w obraz, do-
konane w ramach retuszy i konserwacji. Po-
dobne zadanie spełniły zdjęcia w podczer-
wieni. Badania spektrometrem XRF dały 
z kolei szczegółową wiedzę o chemicznym 
składzie użytych przez artystę farb. To istot-
na sprawa, bo spora grupa pigmentów zosta-
ła wynaleziona w czasach późniejszych, niż 
tworzył El Greco. Można więc było zweryfi-
kować podejrzenia o XVIII- lub XIX-wiecz-
nej fałszywce. 

Jakie były wnioski? – Obraz był popra-
wiany, zarówno przez samego artystę, jak 
i później. El Greco przerabiał m.in. ucho, szy-

ję i dłoń św. Franciszka. Natomiast stygmaty 
domalowano w XIX wieku. 

Mamy obszerną wiedzę o uszkodzeniach 
i naprawach warstwy malarskiej. 

Największe ingerencje miały miejsce w dol-
nym pasie oraz w lewym górnym narożniku. 

Ogólnie można jednak powiedzieć, że ob-
raz jest w całkiem niezłym stanie. Wcześniej-
sze konserwacje trzymają się dobrze. Pewne 
zmiany kolorystyczne pigmentów czy osła-
bienie właściwości mechanicznych kitu mogą 
wymagać drobnych korekt przy następnej 
konserwacji – stwierdził Piotr Frączek z kra-
kowskiego laboratorium. 

Okiem artystów
Prof. Iwona Szmelter z warszawskiej ASP 

przypomniała wcześniejsze badania i konser-
wacje, przeprowadzone w poprzedniej deka-
dzie i w latach 70. Porównując je z wynikami 
najnowszych ekspertyz potwierdziła auten-
tyczność dzieła. Wskazuje na to zarówno tech-

nika malarska, jak i skład farb, w tym również 
użytych w sygnaturze (podpisie malarza). 
– Materiał porównawczy jest bardzo bogaty. 
Podobne badania prowadzono na licznych 
obrazach El Greca w muzeach włoskich i hisz-
pańskich. Mieliśmy dostęp do ich wyników. 
Nie ma wątpliwości: to dzieło El Greca z póź-

nego okresu jego twórczości, cechującego się 
spontanicznością, dynamizmem, zmiana-
mi koncepcji i swoistym zmaganiem artysty 
z dziełem – stwierdziła prof. Szmelter. 

Mówiąc o stanie obrazu zauważyła, że 
przez kilkadziesiąt lat techniki konserwatorskie 
ewoluowały i choć zabiegi z roku 1974 zostały 
przeprowadzone profesjonalnie, to dziś nikt by 
nie użył niektórych zastosowanych wtedy sub-
stancji. Dzieło jest zachowane dobrze, warunki 
jego ekspozycji nie budzą zastrzeżeń, ale lepiej, 
żeby za często nie podróżowało.

Z ciekawostek warto zwrócić uwagę na pró-
bę „dopasowania” obrazu do aktualnej mody na 
rynku dzieł sztuki. W czasach, kiedy El Greco 
nie był jeszcze tak znany i ceniony, a na fali był 
Van Dyck, ktoś domalował nazwisko tego ostat-
niego, notabene przekręcone do formy „Van 
Dück”. Specjaliści z ASP analizując najbardziej 
zniszczony lewy górny narożnik sformułowali 
też hipotezę, że tam, gdzie dziś są chmury, na 
początku mogła być postać serafina. Nie sposób 
jednak stwierdzić, czy pomysł ten zarzucił już 
sam malarz, czy też zmieniło się to na skutek 
późniejszych uszkodzeń i napraw.  

Pokażcie go lepiej
Zaangażowani w badania specjaliści dali do 

zrozumienia miejscowym władzom kościelnym 
i samorządowym, że taka malarska perełka zasłu-
guje na lepsze miejsce ekspozycji. Obecna siedzi-
ba Muzeum Diecezjalnego zapewnia przyzwoite 
warunki eksponatom, ale jest słabo dostępna dla 
zwiedzających. Decydenci przytakują, ale wiążą-
cych deklaracji nie składają. – Chcemy ten obraz 
pokazywać, bo ma ogromną wartość duchową, 
a nam, ludziom Kościoła zależy na tym, by do-
cierać do ludzkich serc również w ten sposób. 
Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś spełnić to, 
co Państwo sugerują – odpowiedział ekspertom 
biskup siedlecki, Kazimierz Gurda. 

Diecezji nie stać na budowę zupełnie no-
wego muzeum. Liczy tutaj na wsparcie miasta 
oraz środowiska znawców dzieł sztuki. Samo-
rząd Siedlec widzi w tym również swój inte-
res, bo unikatowy obraz może przyciągnąć do 
miasta turystów. Mając jednak na głowie stare 
długi i perspektywę nowych dużych inwestycji 
komunalnych, również nie jest w stanie niczego 
w najbliższych latach obiecać.  Adam Białczak

Św. Franciszek pod rentgenem
Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, teraz nie 
może mieć żadnych. Badania, przeprowadzone 
jesienią i zimą przez dwa niezależne ośrodki na-
ukowe po raz kolejny potwierdziły autentyczność 
„Ekstazy św. Franciszka” – jedynego w Polsce 
obrazu El Greca. 

Obraz był poprawiany, 
zarówno przez samego 
artystę, jak i później.  
El Greco przerabiał  
m.in. ucho, szyję i dłoń  
św. Franciszka.  
Natomiast stygmaty 
domalowano w XIX w.
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Muzeum Regionalne w Siedlcach
„Haftowane wspomnienia” – 

Maria Kuszell
10 lipca, godz. 18.00

Maria Kuszell - urodziła się w 1898 r. w Ra-
towie k. Mławy. Studiowała rolnictwo w SGGW 
w Warszawie. Po matce odziedziczyła zdolności 
artystyczne. Początkowo zajęła się haftem użytko-
wym, z czasem zaczęła tworzyć niewielkie forma-
tem kompozycje. Tematy czerpała ze wspomnień 
z ukochanego Przytoczna: pejzaże, kwiaty, pta-
ki, czasem wątki sakralne. Zmarła w Warszawie 
w 1986 roku.

Helena Kuszell - córka Marii z Koniców, uro-
dzona w 1924 roku w Przytocznie. Unierucho-
miona po ciężkim wypadku w młodości, kon-

tynuuje rodzinne tradycje artystyczne. Zajmuje 
się rysunkiem i rzeźbą. Tworzy niewielkie formy 

ceramiczne o tematyce sakralnej i portretowej.
Street Foto  

 warsztaty fotograficzne
1 lipca- 2 sierpnia

Warsztaty fotograficzne kierowane są 
do osób od 25 roku życia. (Każdy uczestnik 
powinien być posiadaczem aparatu fotogra-
ficznego). Będzie to cykl pięciu spotkań od-
bywających się w Siedlcach w lipcu i sierpniu 
(weekendy), obejmujący zagadnienia:

* Podstaw fotografii,
* Historii i estetyki fotografii, 
* Kompozycji obrazu fotograficznego,
* Fotografii ulicznej, fotografii reporta-

żowej (prezentacja, dyskusje).
Zgłoszenia należy przesyłać drogą elek-

troniczną na adres: descartes@descartes.pl 

Wakacje z książką w Miejskiej 
Książnicy

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedl-
cach zachęca dzieci do kontaktu z książką 
i biblioteką także podczas wakacji. Tym ra-
zem Książnica podjęła działania populary-
zujące wśród młodych czytelników wątki 
literackie związane z barwnym światem pta-
ków, kwiatów i motyli. Wspomniane moty-
wy będą pretekstem do różnorodnych zajęć 
plenerowych, takich jak: „Koszyk z książka-
mi”, „Kredą malowane”, „Galeria pod chmur-
ką”. Dzieci będą tropić motyle, kwiaty, ptaki 

w literaturze, słuchać o nich ciekawostek, 
poznawać ich symbolikę. Szczegółowy pro-
gram na stronie www.mbp.siedlce.pl

Jazz przy fontannie 
 Charli Green & Krzysztof 

„Puma” Piasecki 4 Set 
2 sierpnia

Wstęp wolny. W przypadku złej pogody 
koncert odbędzie się w Sali Białej przy ul. 
Pułaskiego 6.

REKLAMA 
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Przepis na udane wakacje? Po pierwsze mieć wakacje, co nie jest wcale takie oczywiste dla większości Po-
laków. Twierdzenie, że w kilka dni można skutecznie odpocząć, to tylko wkurzający slogan w przypadku 
jednego z najciężej pracujących narodów. Nie postuluję powrotu do szkolnych czasów, ale jeśli decy-
dujemy się na wyjazd, to poświęćmy mu około 12 dni. Dzień na sensowne spakowanie, a nie wrzucenia 
do torby, co wpadnie pod rękę, dzień na podróż (nawet, jeśli będzie trwała kilka godzin), 8 – 9 dni na 
wypoczynek i 1 – 2 dni na przygotowanie się do powrotu do pracy. Szczególnie to ostatnie polecam, by 
oszczędzić współpracownikom nadmiernej euforii, a sobie pourlopowego stresu. Gdzie wyjechać? Nie 
śmiem niczego narzucać. Niemal od zawsze sam z najbliższymi jeżdżę nad polski Bałtyk. Nie dlatego, że 
tanio, że atrakcyjnie, że patriotycznie. Po prostu czujemy się tu bezpiecznie i na tyle daleko od pracy, by 
o niej zapomnieć. Choć wybieramy od lat Jastrzębią Górę, to nie polecam jej bez własnego auta. To dobra 
baza wypadowa na Hel, Trójmiasto, Kaszuby. Plaża? Białogóra lub Karwiańskie Błota, gdzie od kilku lat niestety przestało być już cicho i dziko, ale 
w porównaniu z Władkiem… Szukającym wodnych sportów nie muszę niczego podpowiadać. Wielbicieli nadmorskich knajpek skierowałbym 
do Jastarni, która gwarantuje w dzień fajną plażę od strony morza, a wieczorem dobre jedzenie w co najmniej kilku restauracjach. Półwysep 
Helski przeraża mnie nieodmiennie komunikacyjnym paraliżem, ale to dobre miejsce dla plażowiczów bez własnego auta. Wodne połączenia 
z Trójmiastem dają alternatywę na niepogodę, która jest tu zabójcza. Sam przed deszczem uciekam do Gdańska lub na Jezioro Żarnowieckie, 
wokół którego znaleźć można kilkanaście odrestaurowanych dworów z piękną historią i dobrą kuchnią. Jadąc nad nie proszę zatrzymać się 
w samym Żarnowcu. Miłośników sportu droga powinna zawieść do Gniewina, gdzie do Euro 2012 przygotowywali się Hiszpanie. Swoją drogą 
maleńka gmina żyjąca z elektrowni szczytowo–pompowej pokazuje, jak wykorzystać każdy grosz. Wielbiciele rowerowych wypadów znajdą 
od Jastrzębiej po Łebę czy wokół Żarnowca przepiękne trasy o różnej skali trudności. Miłośnicy historii nie opędzą się od urokliwych legend, 
opowieści i spotkań z Kaszubami. Krokowa, Kartuzy, Piaśnica, Puck, latarnie morskie, a przecież do Łeby i na ruchome piaski tylko godzina jazdy. 
Czemu nie wymieniam Władysławowa? To miasto naprawdę już tylko dla lubiących tłum i szukających tanich kwater. Ale mam alternatywę. 
Trochę dalej do Darłówka, gdzie słońce zachodzi dokładnie między portowymi pirsami. Od Ustki dzieli Darłówek kilkanaście kilometrów. Port 
z bogatą ofertą motorówek, kutrów, statków wycieczkowych. Wokół kilkanaście nietkniętych przez wojny pocysterskich kościołów, zamek 
książąt pomorskich, piękna darłowska starówka. Jest i jezioro. Piękna plaża w Jarosławcu z wielkim aquaparkiem, a dla fanów muzyki słyn-
na Dolina Charlotty, gdzie na przykład w ubiegłym roku grał sam Carlos Santana. Darłówek gwarantuje bliskość plaży, dość dobrą bazę 

gastronomiczną i wiele wieczornych atrakcji. Sam spróbowałem skoku z 18 metrów i jazdy 900 konną motorówką. Wadą 
jest dojazd, ale jest świetna alternatywa dla wiecznie zatłoczonej Ustki czy pełnego komarów Wolina.

Bałtyk to nie tylko szmirowate pamiątki, kilometry szmateksów, zapach przepalonego tłuszczu. 
To najpiękniejsze plaże, coraz lepsza baza noclegowa, dobra kuchnia (nie bójmy się rachun-

ków w restauracjach, bo często są niższe niż w smażalniach). Czego brakuje? Gwarancji słońca 
i bogatszej dla niego alternatywy.

GRZEGORZ SKWAREK, DYREKTOR PROGRAMOWY KATOLICKIEGO RADIA PODLASIE

R E C E P T A  N A  U D A N Y  U R L O P

Moje wakacje planuję już we wrześniu, zaznaczając w kalendarzu wolne dni. Zawsze czekam na 
nie z utęsknieniem, by odpocząć po roku ciężkiej pracy w szkole. Ten odpoczynek jest konieczny, 
by po urlopie wrócić do dzieci z radością, energią i uśmiechem. Od wielu lat podróżuję po całym 
świecie, zawsze starając się wybierać nowe miejsca. Oczywiście są takie zakątki, do których chcia-
łabym jeszcze wrócić, ale nie zawsze finanse na takie powroty pozwalają. W ten sposób po 10 
latach wróciłam do Grecji - pojawiłam się w tej samej kawiarni, w tej samej sukience. Ale już nie 
byłam tą samą dziewczyną sprzed lat... Moją pasją, którą zaraził mnie ks. biskup Henryk Tomasik 
i za co jestem mu bardzo wdzięczna, są górskie wyprawy. Planuję moje podróże w takie rejony 
świata, gdzie mogę zdobywać szczyty. Do końca życia będę wspominać wyprawy w Himalaje 

i wspinaczkę na Kilimandżaro, która nauczyła mnie bardzo wiele. Zresztą podróże uczą nas nie tylko prawdy o świecie, ale przede 
wszystkim o samym sobie. Dystansują od spraw dnia codziennego, uczą odróżniać realne problemy od błahostek, którymi nie warto 
się przejmować. Są lekcją ogromnej pokory. Podczas moich podróży przekonałam się, że Europa to nie pępek świata a tzw. Trzeci 
Świat nie jest trzecim światem. Bardzo chętnie poznaję kraje Azji Południowo-Wschodniej, ale nie stronię też od kilkudniowych wypa-
dów w polskie piękne góry. Mam przekonanie, że udane wakacje zależą od nas samych - od naszej cierpliwości, uważności na drugie-
go człowieka, bezinteresowności i solidarności. Czasem jedno niepotrzebne słowo, wypowiedziane 
w momencie największego zmęczenia podróżą, może popsuć cały wyjazd. Ja staram się delektować 
każdą minutą, która jest mi dana podczas urlopu, bo zdaję sobie sprawę, że następnego może już 
nie być. Cieszą mnie napotkani ludzie, krajobrazy, szum morza, światło księżyca odbite w jeziorze... 
I zawsze, kiedy wybieram się w podróż, wszystkie sprawy dnia codziennego zostawiam za sobą i nie 
zadręczam się nimi. Chłonę wyłącznie wakacyjne chwile, a potem wracam do domu szczęśliwa, 
pełna wrażeń i poczucia pięknie spędzonego czasu.
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GRAŻYNA KRUPOWICZ, NAUCZYCIEL W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHO-
WAWCZYM IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W SIEDLCACH
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Udany urlop to urlop spędzany z najbliższymi, w miejscu, które dobrze się wspomina i do którego 
chętnie się wraca. Dla mnie takim miejscem jest Trójmiasto oraz Władysławowo. Do Gdyni jeź-
dziłam od dziecka. Dzielnica Orłowo to miejsce teraz bardzo popularne ze względu na molo, 
przepiękny widok klifu oraz Tawernę, gdzie można pysznie zjeść. Każdy ma swoje ulubione 
zakątki - do plaży prowadzi kilka uliczek, na których znajdują się urokliwe wille z ogrom-
nymi ogrodami. Ważną rolę odgrywa też nowoczesne centrum handlowe Klif. W Gdyni 
Głównej warto zobaczyć Oceanarium, okręt „Błyskawicę” oraz bulwar nadmorski 
z knajpkami bezpośrednio na plaży, jest tam też plac zabaw z mnóstwem atrakcji 
dla najmłodszych. Sopot to piękno i magia - głównie ze względu na Monciak 

i atmosferę, jaką tworzą artyści i turyści, licznie tu przybywający. Plaże pomiędzy Sopotem a Gdynią są ide-
alne na spacery. Można też jeździć rowerem trasą nabrzeżną Parkiem Krajobrazowym. W Sopocie dla dzieci 
niezapomnianą atrakcją jest nowoczesny Aqua Park. Lubię też Gdańsk i Stare Miasto podczas Jarmarku 
Dominikańskiego. Z Trójmiasta niedaleko jest do Władysławowa, gdzie mamy dostęp do otwartego morza, 
są tu szkółki surfingowe, można nauczyć się pływać na desce. Dla dzieci we Władysławie jest mnóstwo 
atrakcji: place zabaw, wesoła miasteczka, niezliczone ilości straganów i stoisk z lodami itp. Miejscowości 
nad polskim morzem są warte polecenia, nasza rodzina uwielbia wakacje w Trójmieście i Władysławowie 
i tam z wielką ochotą co roku wracamy. W tym roku chcielibyśmy jeszcze zwiedzić Kaszuby.

R E C E P T A  N A  U D A N Y  U R L O P

Marzysz o urlopie, którego wspomnieniami będziesz karmić się przez długą, mroźną  zimę? Zanim sięgniesz 
po gotowe „menu” biur podróży, zastanów się, jaki odpoczynek smakuje Ci najbardziej. Nie sugeruj się tym, 
czym zachwycają się znajomi, co aktualnie jest trendy. Każdemu przypada do gustu co innego. Wykreuj urlop 
zgodnie ze swoimi preferencjami i upodobaniami. Jeśli twoja praca jest monotonna i pozbawiona ruchu, urlop 
spróbuj przyrządzić bardziej „na ostro”. Natomiast jeśli  w pracy nie brak Ci wrażeń, w wakacje postaw na  coś 
„lekkostrawnego”. Nie oszczędzaj aktywności fizycznej - podkreśli ona smak każdego urlopu. Z wypoczyn-
kiem i relaksem świetnie komponuje się także sen - zadbaj by go nie zabrakło. Do swojego urlopu dodaj też 
szczyptę tego na co „wiecznie brak czasu” w ciągu roku.  Zastanów się dobrze, w jakim towarzystwie chcesz się 
delektować tym wyjątkowym czasem?  Zaprosisz rodzinę?  Znajomych?  A może podzielisz go z nowo pozna-

nymi osobami lub kosztować będziesz w samotności? Gdy już zdecydujesz się na konkretne miejsce, daj sobie czas. Kosztuj je kawałeczek po kawałecz-
ku. Skup się na zapachach. Otaczające Cię widoki smakuj z namysłem. Staraj się je zapamiętywać, zamiast robić setki zdjęć. Nie odmawiaj sobie słodkich 
przyjemności. Jeśli chcesz, aby Twój urlop był pyszny, odżywczy i zdrowy, zdecydowanie zrezygnuj ze służbowego maila i telefonu a Internet ogranicz 
do koniecznego minimum. Delektuj się. Niech ten przepis będzie inspiracją do przyrządzenia prawdziwej uczty dla ciała i duszy!  Smacznego.

ADRIANA SZUBIELSKA, PSYCHOLOG, CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE 
W SIEDLCACH

Bakcyla podróżowania „złapałem” w latach 80., kiedy to pilotowałem - pod szyldem biura podróży „Juwen-
tur” - wycieczki do krajów socjalistycznych. I od tamtej pory jestem w nieustającej podróży. W zasadzie tak na 
poważnie moja wielka podróż zaczęła się po pięćdziesiątce. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem Zachód, czyli 
Paryż. W następnym roku poleciałem do Delhi i od razu zakochałem się w Indiach, do których już kilkanaście 
razy wracałem. W sumie zwiedziłem do tej pory 33 kraje pozaeuropejskie, bo europejskich nie liczę. Staram się 
odwiedzać te miejsca, które sobie wcześniej wymarzyłem i planować podróż z rocznym wyprzedzeniem, m.in. 
dlatego, by wcześniej kupić tani bilet lotniczy. Nigdy nie byłem na żadnej zorganizowanej wycieczce, podróżu-
ję sam albo w towarzystwie kolegi i moim zdaniem jest to najlepsza opcja spędzania wakacji.  Samotnie przeje-
chałem m.in. Mongolię, pokonałem pustynię Gobi i całą Amerykę Południową. Im jestem starszy, tym jest coraz 
trudniej, więc towarzystwo młodszego kolegi jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o koszty tych 
podróży, to zapewniam Czytelników, że 90 procent tychże stanowi cena biletu. Jedzenie – tam, dokąd zazwy-
czaj się udaję – jest bardzo tanie. Korzystam głównie z kuchni dla tubylców. Oczywiście zawsze mam w bagażu trochę zupek w proszku oraz specjalne 
krakersy z daktylami, które są bardzo energetyczne. Kiedy wchodziłem na Mont Everest to one uratowały mi życie… 
Podróże naprawdę kształcą i hartują. Dlatego, odkąd podróżuję, stałem się innym człowiekiem. Dzięki podróżom doceniam to, co mam i w jakim kraju 
żyję. My narzekamy na ciężkie życie w Polsce, w Siedlcach... Ale bieda, jaką widziałem w Indiach, Kambodży czy Laosie, a nawet w postkomunistycz-
nych republikach Tadżykistanie czy Uzbekistanie,  jest nie do wyobrażenia. Przede wszystkim kobietom jest bardzo ciężko. Nie mają żadnych praw, są 
wykorzystywane i poniżane, pracują ponad siły. Podróże uczą więc pokory i miłości do drugiego człowieka. Wielokrotnie tej miłości doświadczałem 
od tubylców. W Tadżykistanie wchodzimy do wioski, w której na naszą cześć schodzi się cała wieś i częstuje tym, co ma najlepszego, choć sami mają 
niewiele. Kiedy chcemy im rano dać pieniądze za gościnę, obrażają się. Im biedniejsi ludzie, tym bardziej gościnni i życzliwi. Takie są moje obserwacje 
i doświadczenia, zresztą w Polsce też chyba tak jest...  Oczywiście moje podróże obfitują w przygody – i te miłe, jak chociażby spotkanie na krańcu świa-
ta siedlczanina, i te mrożące krew w żyłach, jak ukąszenie węża. Ale żyję i planuję kolejną podróż, tym razem do Turkmenistanu. Moja recepta na udane 
wakacje to duża porcja humoru, otwarcie na nowe doświadczenia i korzystanie z chwili, która już się nie powtórzy.

BOGUSŁAW SKARUS, PODRÓŻNIK, FOTOGRAF
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JOANNA CHOMICZ-ŁOPACIUK, RADIO ESKA
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PETER QUILTER
SZTUKA PLUS KOMERCJA

NASTĘPNEGO
DNIA RANO

Reżyseria 
Cezary Morawski 

Muzyka 
Mateusz Dębski

Obsada 
Magdalena Schejbal,  
Anna Gornostaj, 
Przemysław Sadowski,   
Tomasz Ciachorowski

Produkcja 
Teatr Capitol Czy przygoda na jedną noc, skąpana 

w morzu alkoholu może zakończyć się 
ślubem? Istnieje taka szansa… Ale gdy 
następnego dnia rano on nie pamięta jej 
imienia, a ona już przed poranną kawą 
planuje iść z nim do ołtarza, happy end 
zdaje się być nierealny. A to jeszcze nie 
wszystko... W pakiecie ze śniadaniem, 
do łóżka wkracza wyzwolona matka, 
która bez cienia zażenowania zagląda 
w bokserki wybranka swojej córki. 
Uczucie w tak skomplikowanych oko-
licznościach przyrody, wydaje się być z 
góry skazane na niepowodzenie. No bo 
jak znaleźć chociaż kilka minut sam na 
sam z ukochaną, gdy przyszła teściowa 
wprasza się w podróż poślubną i chce 
się przytulać pod kołdrą? Życie w tak 
ekscentrycznej rodzince może przera-
żać przyszłego zięcia, ale dla Widzów 
będzie ono budzącym salwy śmiechu 
krzywym zwierciadłem relacji damsko
-męskich naszych czasów.

24 września, godz. 17:00

W krzywym zwierciadle relacji damsko-męskich…
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15 października
godz. 17:00 i 20:00

SZTUKA PLUS KOMERCJA

DWIE MORGI 
UTRAPIENIA

Reżyseria 
Marek Rębacz

Obsada 
Katarzyna Glinka/ 
Magdalena Wójcik,  
Andrzej Grabarczyk/
Sylwester Maciejewski, 
Klaudia Halejcio,  
Tadeusz Chudecki  
i Mikołaj Roznerski 

Produkcja 
Marek RębaczMarian Kosela, samotny mężczyzna, 

gospodarzy na dwóch morgach gruntu. 
I nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że owe dwie morgi po-
łożone są w samym centrum wielkiego 
miasta. Dziwnym trafem, może z racji 
uporu Koseli, to mikre gospodarstwo 
ocalało przed wywłaszczeniem. Teraz, 
w czasach kapitalizmu i wolnego ryn-
ku, na ten smakowity kawałek ziemi, 
ostrzą sobie zęby poważni inwestorzy z 
wielkimi pieniędzmi. I gotowi są wiel-
kie pieniądze za te dwie morgi zapłacić 
ale Kosela ani myśli sprzedać. I choć 
syn i córka mocno na niego naciskają, 
gospodarz pozostaje twardy jak skała. 
Ziemi sprzedać nie planuje. Planuje 
natomiast załatwić z nimi poważne 
rodzinne interesy, ma swój plan i - jak 
się okaże - przechytrzy wszystkich. 
Sztuka miała swoją premierę w Teatrze 
Kwadrat, w 1997 roku. 

MAREK RĘBACZ

NA PODSTAWIE TEJ 
SZTUKI POWSTAŁ 
FILM „ZRÓBMY 

SOBIE WNUKA”, DO 
KTÓREGO MAREK 
RĘBACZ NAPISAŁ 

SCENARIUSZ
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22 października
godz. 18:00

CUD ALBO 
KRAKOWIAKI  
I GÓRALE

Reżyseria 
Jarosław Kilian 
 
Dyrygent 
Władysław Kłosiewicz

Przygotowanie chóru 
Danuta Chmurska 
 
Choreografia 
Emil Wesołowski

Produkcja 
Teatr Wielki-Opera 
Narodowa

Cud albo Krakowiaki i Górale Woj-
ciecha Bogusławskiego z muzyką 
Jana Stefaniego, uznawany jest za 
pierwszą polską operę narodową. 
Powstała i wystawiona niedługo 
przed trzecim rozbiorem, w dowcip-
nej, lekkiej formie muzycznej i bły-
skotliwym tekście zawierała bardzo 
wyraźne przesłania narodowościowe 
i niepodległościowe, szczególnie 
ważne dla publiczności polskiej w 
owym czasie. Dziś, gdy aspekt ten 
ma już znaczenie wyłącznie histo-
ryczne, Krakowiaki i Górale pozo-
stają wciąż atrakcyjnym utworem 
o wysokich walorach scenicznych, 
uniwersalnym przesłaniu wpisanym 
w mądrość ludową i wdzięcznym 
materiałem warsztatowym dla mło-
dych wykonawców.

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

WYJĄTKOWA  
PRODUKCJA  

TEATRU  
WIELKIEGO  

- OPERY  
NARODOWEJ

UCZTY TEATRALNE
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UCZTY TEATRALNE

I MOVE YOU
Reżyseria 
Maciej Zakliczyński 

 

Obsada 
Aktorzy Teatru 
Dramatycznego  
oraz tancerze:  
Paulina Biernat,  
Anna Głogowska,  
Krzysztof Hulboj,  
Jan Kliment,  
Janja Lesar,  
Stefano Terrazzino

Produkcja 
Sting CommunicationI MOVE YOU to niezwykłe wido-

wisko taneczne z udziałem najlep-
szych tancerzy w Polsce.
To zmysłowa podróż po różnych 
aspektach miłości, zapoczątkowana 
przez samych tancerzy i wybitnego 
choreografa Macieja Zakliczyńskie-
go, zaś swojego ostatecznego kształ-
tu nabrała dzięki opiece artystycznej 
Redbada Klijnstry. Motywem prze-
wodnim przedstawienia jest mi-
łość, w niekonwencjonalny sposób 
prezentowana w wielu odsłonach 
za pomocą ruchu i słowa, poprzez 
taniec i opowieści, przez obraz i 
dźwięk, zapach i smak. Fabuła jest 
impresją na temat romansów, które 
przeżywają bohaterowie kultowych 
filmów: „Malena”  „Nagi Instynkt” 
i „Dracula”. Filmy są przyczyn-
kiem do spektaklu o poświęceniu, 
pasji, emocjach, które towarzyszą 
uczuciu zrodzonemu z zauroczenia, 
pożądania, przyjaźni i nadającego 
przyspieszony rytm sercu kobiety i 
mężczyzny.

28 października
godz. 17:00 i 20:00

ZMYSŁOWA  
PODRÓŻ  

PO RÓŻNYCH 
ASPEKTACH  

I DEFINICJACH 
MIŁOŚCI
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MIĘDZY 
ŁÓŻKAMI

Reżyseria i choreografia 
Artur Barciś

Obsada 
Katarzyna Skrzynecka, 
Katarzyna Ankudowicz,  
Artur Barciś,  
Lesław Żurek/  
Robert Majewski,  
Radosław Pazura

Produkcja 
Teatr Gudejko Wyobraźcie sobie, że tak kochacie swo-

je dziecko, że aby zdobyć pieniądze na 
jego studia godzicie się uprawiać seks 
na żywo w radiu. Wyobraźcie sobie, 
że na łożu śmierci może być bardzo 
zabawnie. Wyobraźcie sobie, że złodziej 
chce żeby go złapała policja. Wyobraź-
cie sobie, że ekscentryczna gwiazda 
rocka jest zwyklejsza od Was samych. 
Wyobraźcie sobie, że nieudolna stripti-
zerka wzruszy Was do łez. Wyobraźcie 
sobie, że miłość... Nie, nie wyobrażajcie 
sobie tego wszystkiego. 

13 listopada
godz. 17:00 i 20:00

NORM FOSTER

SZTUKA PLUS KOMERCJA

ZNAKOMITA  
KOMEDIA 

W REŻYSERII  
ARTURA BARCISIA 
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UCZTY TEATRALNE

KASZANA 
ZDALNIE 

STEROWANA
Scenariusz i reżyseria  
Jerzy Satanowski

Muzyka i słowa 
Piotr Bukartyk

Obsada  
Katarzyna Żak,  
Krystyna Tkacz,  
Artur Barciś,  
Dorota Osińska,  
Magdalena Piotrowska, 
Arkadiusz Brykalski

Produkcja 
Teatr MazowieckiTwórczość Piotra Bukartyka nie 

jest łatwa do zdefiniowania. Jest 
opisywany jako: autor, kompozy-
tor, konferansjer, aktor, ale przede 
wszystkim pieśniarz poruszający 
się na pograniczu wielu gatunków 
muzycznych, mieszający rocka, 
bluesa, regge, folk z kabaretem i 
piosenką literacką. Napisał prze-
szło 400 piosenek, niektóre z nich 
zostały okrzyknięte hitami np. 
„Kobiety jak te kwiaty”, „Niestety 
trzeba mieć ambicję”, „Sznurek”, 
„W życiu liczy się porządek”  czy 
„Małgocha”. Nasz spektakl chce 
być pierwszą próbą przeniesienia 
tych piosenek na innych wykonaw-
ców i to wykonawców pozornie 
nie z tej samej bajki, czyli aktorów 
i to aktorów bardzo charaktery-
stycznych. Jako autor scenariusza 
i reżyser uważam, że będzie to 
przygoda ciekawa i zaskakująca za-
równo dla publiczności jak i autora.                                            
Jerzy Satanowski                                       

16 listopada
godz. 19:00

PIOTR BUKARTYK

POETYCKO 
-KABARETOWA  

OPOWIEŚĆ O WSPÓŁ-
CZESNEJ POLSCE  
NIE POZBAWIONA  

AKCENTÓW UNIWER-
SALNYCH

Katarzyna Żak
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UCZTY TEATRALNE

KSIĘŻNICZKA
CZARDASZA

Reżyseria 
Artur Hoffman 

Kierownictwo muzyczne 
Piotr Wujtewicz,  
Tomasz Chmiel

Scenografia 
Ireneusz Salwa

Choreografia 
Grzegorz Kawalec

Produkcja 
Teatr Muzyczny  
w Lublinie

W spektaklu udział bierze 100 wykonaw-
ców (soliści, chór, balet, orkiestra).
Książę Edwin von Lippert Weylersheim 
zaręcza się z gwiazdą variétés „Or-
pheum” Sylvą, chociaż ta planuje wyjazd 
na podbój Ameryki. Oczywiście rodzina 
nie godzi się na małżeństwo, tym bar-
dziej, że Edwin jest zaręczony z kuzynką 
Stasi. Pojawiają się też birbanci Boni i 
Feri. Ten pierwszy pokazuje Sylvii za-
wiadomienie o oficjalnych zaręczynach 
Edwina z hrabianką Stasi. Gwiazda czuje 
się zawiedziona i oszukana. Boni pocie-
sza ją, że takich Edwinów czekają tuziny, 
więc pora jechać po oklaski i po karierę. 
Przed tym jednak Sylva pojawia się 
incognito jako żona Boniego... na balu 
w pałacu księstwa Lippert Weylersheim 
w Wiedniu i zdobywa serca niedoszłych 
teściów... Wydarzenia zdają się przybie-
rać sensacyjny obrót, a wszystko po to, 
aby w finale mogło zabrzmieć wspólne 
- Kochaj mnie!

19 listopada
godz. 18:00

EMMERICH KALMAN 

NAJLEPSZA OPE-
RETKA EMMERI-
CHA KALMANA  

NAJCZĘŚCIEJ WY-
STAWIANA NA ŚWIA-
TOWYCH SCENACH 

MUZYCZNYCH



Biuletyn Informacji Kulturalnej  LIPIEC-SIERPIEŃ 2015 | 21

UCZTY TEATRALNE

PRZEKRĘT (NIE)
DOSKONAŁY

Reżyseria 
Andrzej Rozhin 

Obsada 
Łukasz Nowicki/ Rafał 
Cieszyński, Joanna Moro/ 
Katarzyna Kwiatkowska, 
Maja Bohosiewicz/ 
Maria Dejmek, Michał 
Piela/Jacek Kopczyński, 
Dorota Chotecka/ Dorota 
Nowakowska, Bogdan 
Kalus/ Andrzej Pieczyński  

Produkcja 
Teatr Capitol

11 grudnia
godz. 17:00 i 20:00

DONALD CHURCHILL I PETER YELDHAM

ESENCJA BRYTYJ-
SKIEGO HUMORU! 

INTELIGENTNA, 
PEŁNA WDZIĘKU, 
ŚWIETNIE SKON-

STRUOWANA KOME-
DIA OBYCZAJOWA

Przekręt (nie)doskonały, czyli kto widział 
Pannę Flint, od premiery w Theatre 
Royal Windsor w 1984 roku praktycznie 
nie schodzi z afisza. Przetłumaczona na 
15 języków i grana na całym świecie 
z roku na rok zyskuje na aktualności i 
popularności. Trudno bowiem o bardziej 
bieżący i wiecznie żywy temat niż 
PODATKI! Rozliczenia podatkowe 
spędzają bowiem sen z powiek nawet 
najbardziej praworządnemu obywatelo-
wi, a hasło „Urząd Skarbowy” powoduje 
zimne dreszcze!  O wielkich przekrętach 
i ich „bohaterach” czytamy na pierw-
szych stronach gazet z oburzeniem i… 
zazdrością. Jak przechytrzyć Skarbówkę? 
Gdzie uciec, by nie dosięgły nas macki 
Fiskusa? Bohaterowie sztuki Churchilla 
& Yeldhama znaleźli sposób! 
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M I S T R Z O W I E  S C E N Y
2 PAŹDZIERNIKA  
GODZ. 19:00

MICHAŁ BAJOR 
„MOJA MIŁOŚĆ”
PREMIEROWY 
KONCERT

13 PAŹDZIERNIKA  
GODZ. 19:00

WOJCIECH  
PSZONIAK
W MONODRAMIE  
„BELFER”

3 GRUDNIA  
GODZ. 19:00

ZENON  
LASKOWIK  
„W BLASKU 
JUBILEUSZU”

7 GRUDNIA  
GODZ. 19:00

ANNA SENIUK
„WIECZÓR  
W TEATRZE 
WIELKIM”

18 GRUDNIA  
GODZ. 19:00

BOHDAN 
ŁAZUKA 
„ZA KULISAMI  
KABARETU”

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE
11 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 16:00
MAŁY KSIĄŻĘ

8 LISTOPADA, GODZ. 16:00
COPPELIA

6 GRUDNIA, GODZ. 16:00
KRÓLOWA ŚNIEGU

R

ODZ INN

A
 

N

I E D Z I E L
Aw Teatrze

www.ckis.siedlce.pl

Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Wykonanie: Aktorzy Teatru Es

Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance

Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance

20 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 19:00
KANTATA NA CZTERY 
SKRZYDŁA

23 LISTOPADA, GODZ. 19:00
SZCZAW

29 LISTOPADA, GODZ. 16:00
4 PORY ROKU,  
4 PORY ŻYCIA

SponsorOrganizator Patronat medialny

Reżyseria:  
Waldemar Koperkiewicz
Wykonanie: Ula Gotowicka, 
Maciej Czapski i Robert Protasewicz

Reżyseria: Radosław Dunaszewski
Wykonanie: Łukasz Konopka, Waldemar Błaszczak, 
Waldemar Obłoza

Scenariusz i reżyseria:  
Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie:  
Teatr Tańca Caro Dance

GOSPODARZ FESTIWALU PREZENTUJE
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NOVEKINO SIEDLCE
ul. Wiszniewskiego 4

tel. 25 640 77 66 REZERWACJA BILETÓW (KASA)
tel. 25 640 77 60 REZERWACJA GRUPOWA

fax. 25 632 35 39 
siedlce@novekino.pl 

Filmowe  Lato
ZAPRASZA

SPONGEBOB: NA SUCHYM LĄDZIE 2D 
7-9 LIPCA

 DOM 2D 
21-23 LIPCA

PINGWINY Z MADAGASKARU 2D 
14-16 LIPCA

Fru 2D 
4-5 SIERPNIA

 Kopciuszek 2D 
18-19 SIERPNIA
Baranek Shaun 
 -12 SIERPNIA

UPS. ARKA ODPŁYNĘŁA 2D 
28-30 LIPCA

Rechotek 
25-26 SIERPNIA

Seanse o godz.  ::. cena biletu 10 zł
Na dzieci czekają dodatkowe atrakcje: konkursy, słodycze i spotkania z zaproszonymi gośćmi. 

Zapraszamy Dzieci w Wieku PRZEDSZKOLNYM
W każdy piątek, sobotę i niedzielę - godz.  :30.
Zaprezentujemy zestawy bajek trwające

 ok. 60 minut - cena biletu 6 zł

REKLAMA 
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Tym razem będzie wakacyjnie. 
Nie będę namawiał Państwa do 
pójścia do kina, a już na pewno nie 
od razu. Na początek zapraszam do 
zajrzenia do internetu, bo tylko tam 
dzieło wyjątkowe, jedyne w swoim 
rodzaju i co najważniejsze wycze-
kiwane przez wielu miłośników X 
Muzy ba, przez nich współtworzo-
ne. Do sieci zajrzeć można przecież 
wszędzie, w jakimkolwiek miejscu 
się znajdziecie, i może to być zna-
komita odskocznia od wakacyjnych 
szaleństw.

Dziełem, o którym będę mówił 
tym razem, jest krótkometrażowy 
(ok 30 min.) film fabularny  pt.: 
„Kung Fury”. Jest to obraz wyreży-
serowany przez Davida Sandberga 
i z nim samym w roli głównej. 

„Kung Fury” to przede wszyst-

kim hołd złożony sztuce filmowej 
lat osiemdziesiątych ub. wieku, 
to film, który został sfinansowa-
ny głównie przez fanów, dzięki 
platformie Kickstarter. Swoją 
premierę miał tylko w sieci, 28 
maja br. Liczba wyświetleń w ciągu 
pierwszego weekendu przeszła 
chyba najśmielsze oczekiwania. 
Film obejrzało blisko 10 mln  
widzów. Początkowo dostępny był 
tylko w wersji angielskiej, potem 
z napisami, a niebawem można bę-
dzie zobaczyć go w wersji polskiej. 
Otóż Studio Mikrofonika pracuje 
nad polskim dubbingiem do tego 
filmu. W nagraniach bierze udział 
lektor, znany głównie z podkłada-
nia głosu pod hitowe filmy wyda-
wane w latach 80. i 90. na VHS, 
legendarny Tomasz Knapik.

O czym jest ten film? To 
przede wszystkim powrót do 
poetyki lat osiemdziesiątych i to 

powrót we wszystkich przejawach 
szeroko pojętej kultury tamtego 
czasu; to sposób  filmowania, 
scenografia, kostiumy, muzyka, 
fryzury, makijaż, jednym słowem 
wszystko. Opowiadana historia 
również mieści się w klimacie lat 
osiemdziesiątych; jest tam to, co 
poruszało i interesowało ówczesną 
publiczność: bohater bez skazy, 
ciemny  świat przestępców próbu-
jących za wszelką cenę zniszczyć 

istniejący porządek, są wschodnie 
sztuki walki, pościgi samochodo-
we, elementy topornej, adekwatnej 
do lat osiemdziesiątych animacji 
komputerowej, powroty do przy-
szłości. To tak, jakbyśmy cofnęli 
się w czasie ponad trzydzieści lat 
i ponownie żyli w tych szalonych 
i niesamowitych czasach; to dla 
tych, którzy pamiętają tamte lata, 
a widzowie młodsi będą mieli oka-
zję przekonać się, jak to wówczas 
było. Mówiąc krótko: to poznawcza 
podróż sentymentalna. Zapewne 
dla części z Państwa obraz ten trą-
cił będzie tandetą, ale ta z pozoru 
tylko tandetna poetyka filmu jest 
zamierzona i zaprawdę tandetą 
nie jest. Zresztą już teraz obraz ten 
zyskał miano kultowego i dla wielu 
takim pozostanie na zawsze i choć-
by dla tego warto go obejrzeć.

„Ciągnie wilka do lasu”,  nie 
omieszkam więc zachęcić Państwa 
do zajrzenia, choćby na jeden film, 
do sali kinowej. A tam, w sierpniu, 
koniecznie musicie wejść na film  
pt. „Mały Książę”. Jest to animowa-
na ekranizacja jednej z najuko-
chańszych  książek wszechczasów. 

Wakacje 
z filmami

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

OCZY SZEROKO OTWARTE

BAZAR KULTURALNY

Czerwiec to czas odliczania 
dni do końca roku szkolnego 
i oczekiwanie na lato i wakacje. 
Ale czerwiec to także czas doj-
rzewania warzyw, owoców i zbóż. 
W lipcu i sierpniu już trzeba zbie-
rać plony. A żniwa to był czas cięż-
kiej, mozolnej pracy w pocie czoła 
w upalne dni. Obecnie większość 
prac polowych odbywa się przy 
pomocy wyspecjalizowanych ma-
szyn. Często w ciągu jednego dnia 
zbożowy łan zmienia się w rżysko. 
Kostki słomy czy wielkie bele nie 
zawsze od razu zabrane z pola, 

leżą jeszcze przez kilka dni albo 
rozrzucone swobodnie albo uło-
żone w pryzmy. Zupełnie zniknęły 
z letniego pejzażu takie motywy, 
jakie możemy podziwiać na ob-
razie namalowanym około 1930 
roku przez Stanisława Jarockiego. 
Malarz utrwalił obraz wsi z cha-
tami jeszcze krytymi strzechą. 
Ale na pierwszym planie umieścił 
ustawione w równych szeregach 
snopy zboża i rżysko, na którym 
prawdopodobnie ustawił swoje 
sztalugi. W kompozycji dominu-
ją żółcie i ugry pierwszego planu 

widoczne na kontrastowym  tle 
zróżnicowanych zieleni i  błękitu 
nieba ze snującymi się po nim ja-
śniejszymi chmurami. 

Obraz kupiono do zbiorów 
siedleckiego muzeum w latach 70 
XX wieku w jednym z salonów po-
znańskiej „Desy”. Nie ma sygnatu-

ry na licu, ale jest opatrzony na 
odwrocie naklejką z nazwiskiem 
artysty, który był  malarzem, peda-
gogiem i działaczem społecznym. 
Początkowo związany z War-
szawą, gdzie się urodził i uczył 
malarstwa w Klasie Rysunkowej 
u Wojciecha Gersona. Z czasem 

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU

Pejzaż wiejski 
Stanisław Jarocki  
(1871-1944)

DANUTA MICHALEC
HISTORYK SZTUKI
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jednak przeniósł się do Krakowa 
i był tam uczniem między innymi   
Jana Matejki. Ale i na krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych nie zakoń-
czył swej edukacji artystycznej. 
Wiemy, że pobierał jeszcze nauki 
w uczelniach artystycznych i pra-
cowniach artystów tworzących 

w Paryżu, Monachium i w Rzy-
mie. W 1898 roku wrócił na stałe 
na tereny dawnej Rzeczpospoli-
tej i zamieszkał na stałe w Wilnie 
być może w związku z oferowaną 
mu tam pracą nauczyciela malar-
stwa w Szkole Rysunkowej. Praca 
z młodzieżą na tyle go pochłonę-
ła, że współpracował ze swoimi 
uczniami w kołach samokształ-
ceniowych i w harcerstwie. Był 
także działaczem Towarzystwa 
Krajoznawczego i pracował przy 
odnawianiu fresków w kaplicy 
świętego Kazimierza w wileń-
skiej katedrze. W 1919 roku 
wziął udział w obronie Wilna. 
Po odzyskaniu niepodległości 
Polski został członkiem Wileń-
skiego Towarzystwa Artystów 
Plastyków, a jego zainteresowa-
nia zabytkami i sztuką ludową 
zaowocowały opracowaniem 
i wydaniem w 1925 roku prze-
wodnika po okolicach Wilna. 
Był organizatorem wielu wystaw 
w środowisku wileńskim, ale 

sam także wystawiał w Towarzy-
stwie Zachęty Sztuk Pięknych oraz 
w  Salonie Krywulta w Warszawie. 
Brał udział w wystawach organi-
zowanych także we Lwowie, Za-
kopanem, a za granicą w Rzymie 
i Wenecji.

Siedlecki artysta, An-
toni Wróblewski, znalazł 
się w gronie laureatów 
nagrody Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Naro-
dowego, którą otrzymał 
z okazji jubileuszu 40-le-
cia pracy twórczej. Arty-
sta został nominowany 
przez siedlecką fundację 
Es-Trada. 

Antoni Wróblewski 
urodził się w Platerowie 
nad Bugiem, gdzie spędził 
swoje dzieciństwo. Stu-
diował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach prof. 
E. Markowskiego i prof. S. Poznańskiego. Dyplom otrzymał w pracow-
ni grafiki artystycznej prof. H. Chrostowskiej. Od roku 1995 corocznie 
jest kuratorem Międzynarodowych Plenerów Malarskich „Sztuka bez 
granic” organizowanych przez Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”. 
Zajmuje się grafiką, akwarelą i malarstwem strukturalnym. W ostatnich 
latach skupia się na tworzeniu obrazów, malowanych ziemią, w które 
wkomponowuje kamienie oraz fragmenty naturalnych materiałów. Au-
tor licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

I nie ma co się krzywić; to nie 
jest zwykła animacja, to dzieło 
mistrzowskie oparte na kultowej 
powieści Antoine’a de Saint-Ex-
cupery’ego.  Za reżyserię  odpo-
wiada dwukrotnie nominowany 
do Oscara Mark Osborne, twórca 
wielkiego przeboju pt. „Kung Fu 
Panda”, a wspierają go najlepsi 
na świecie specjaliści od anima-
cji komputerowej. Z połączenia 
tych elementów powstała historia 

ponadczasowa, zrealizowana 
w dwóch rodzajach animacji; tej 
najnowocześniejszej, komputero-
wej i tej  tradycyjnej, poklatkowej. 
Całość robi piorunujące wraże-
nie. Ale to nie połączenie dwóch 
stylów animacji czyni ten film 
ponadczasowym; ponadczasowa 
jest historia małej dziewczynki, 
jej tajemniczego sąsiada – Lot-
nika i bardzo mądrego chłopca 
- Małego Księcia. Niezwykle 
ciekawe jest to, że wygląd postaci 
z filmu, oparto na oryginalnych 
rysunkach samego Antoine’a de 
Saint-Exupéry’ego. Smaczku do-
daje również fakt, że w obsadzie 
dubbingowej tego filmu usłyszymy 
wielkie gwiazdy światowego kina: 
Jeff ’a Bridges’a, Jamesa Franco, 
Marion Cotillard, Rachel McA-
dams, Ricky’ego Gervais’a, Benicia 
Del Toro i Paula Giamatti.

 Zapowiada się wielki waka-
cyjny przebój, bo miłośnicy prozy 
de Saint-Exupéry’ego już zapowie-
dzieli szturm na kina i tylko od 
Was zależy, czy wśród tych trochę 
szalonych kinomanów będziecie 
również wy!

N AG R O DA M I N I S T R A K U LT U RY
 

D L A A N TO N I E G O W R Ó B L E W S K I E G O

Publikacja zawiera 20 prac artysty oraz tyleż opowiadań powsta-
łych z odwrócenia normalnej kolejności w pracy ilustratora. Naj-
pierw bowiem stworzył on obraz.

Opowiadania te są próbą jego osobistej, niekoniecznie jedynej 
interpretacji obrazów, które na ogół powstawały o wiele wcześniej. 
W trakcie ich malowania artysta nie myślał o jakichkolwiek później-
szych literackich adaptacjach.

Jego zamiarem nie był wierny przekład plastycznej wizji na sło-
wa. Obraz traktował tylko jako pretekst do opowiedzenia intere-
sującej historii. Opisać to, co się widzi, jest łatwo; trudniej z tego 
opisu stworzyć dramat, zamknąć go w nawiasach początku i końca, 
obudzić intelekt i serce. A to artyście doskonale się udało. Materiał 
ilustracyjny pochodzi z prywatnego archiwum malarza, ale także 
z zagranicznych galerii i muzeów. 

 (Z opisu wydawcy)

Między
książkami

GABRIELLE ZEVIN 
(Wydawnictwo W.A.B., 2014)

BAZAR KULTURALNY
DO POCZYTANIA-



26  | REKLAMA 



Biuletyn Informacji Kulturalnej  LIPIEC-SIERPIEŃ 2015 | 27

W dniach 5-7 czerwca na deskach Sceny 
Teatralnej Miasta Siedlce odbywa-

ły się Krajowe Mistrzostwa International 
Dance Organization Modern, Ballet/Pointe, 
Tap Dance będące zarazem eliminacjami do 
Mistrzostw Świata i Europy. Przez trzy dni 
na siedleckiej scenie wystąpiło blisko 1200 
tancerzy z całej Polski. Wśród najlepszych 
znaleźli się tancerze Formacji Tanecznej 

Caro Dance po raz kolejny potwierdza-
jąc, że nasze miasto to niezwykła kuźnia 
tanecznych talentów. Tancerze Caro Dance 
pracujący pod czujnym okiem Iwony Marii 
Orzełowskiej stawali aż 44 razy na podium 
(23 x Mistrzostwo Polski, 12 x Wicemistrzo-
stwo Polski, 9 x II Wicemistrzostwo Polski), 
wywalczając tym samym 57 nominacji do 
udziału w Mistrzostwach Europy i Świata. 

Organizatorami tegorocznych Mistrzostw 
byli: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Me-
żeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, 
Stowarzyszenie Taneczne Caro Dance, zaś 
współorganizatorami Polska Federacja 
Tańca, Polski Związek Tańca Freestyle, se-
kretariat Narodowy IDO w Polsce. Patronat 
honorowy nad imprezą objął Prezydent 
Miasta Siedlce - Wojciech Kudelski.

Opowieść, w której łzy mieszają się z 
ogromną dawką śmiechu,  tak w skrócie 

powiedzieć można o najnowszym spektaklu 
Teatru Es pt. „Kantata na cztery skrzydła”, 
którego premiera miała miejsce 18 czerwca 
na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. 
Spektakl na podstawie tekstu Roberta Brut-
tera, autora znakomitych seriali TVP takich 
jak „Ranczo” i „Rodzina zastępcza”, wyreży-
serował Waldemar Koperkiewicz. W sztuce 
grają dobrze znani siedleckiej  publiczności 
aktorzy: Ula Gotowicka, Robert Protasewicz 
i Maciej Czapski.
Twórczość Bruttera często dotyka codzien-

nego życia z jego emocjami, porażkami i 
sukcesami, z nutką autoironii i tego co lubimy 
najbardziej: przesłania, że z każdej bezna-
dziejnej sytuacji jest wyjście. Brutter uczy nas 
zdrowego dystansu do siebie i tolerancji do in-
nych. „Kantata” jest taką właśnie opowieścią. 
O dziewczynie, która pod wpływem ogrom-
nego poczucia winy, pragnie odebrać sobie 
życie. Lecz oto… pojawiają się dwaj aniołowie, 
którzy usiłują ją od tego zamiaru odwieść. 
Premierowa odsłona przedstawienia spotkała 
się z dużym uznaniem Widzów, którzy po 
zakończeniu spektaklu chętnie podzielili się 
swoimi  wrażeniami. – To już kolejna, bardzo 

udana produkcja Teatru Es. Spektakl jest 
świetny, zabawny. Zachęcam wszystkich żeby 
go obejrzeli ponieważ ma świetne przesłanie 
moralne. A dzisiaj w teatrze coraz trudniej 
o takie przesłanie – powiedział jeden z Wi-
dzów „Kantaty”. – W obecnych czasach dużo 
ludzi jest negatywnie nastawionych do świa-
ta, a ten spektakl był pozytywny. Uczy nas 
tego, że powinniśmy sobie wybaczać i przede 
wszystkim dostrzegać tę jasną stronę życia. 
– dodaje.  Kolejną odsłonę przedstawienia 
będzie można zobaczyć już 20 października 
na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. 
Już dziś zapraszamy!

Siedlce taneczną stolicą Polski

Premiera „Kantaty na cztery skrzydła”
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We wtorek, 16 czerwca na deskach Sceny 
Teatralnej Miasta Siedlce dwukrotnie wysta-
wiony został spektakl poetycko-muzyczny 
pt. „Przezroczystość”. Sztukę stworzoną 
przez Andrzeja Meżeryckiego wg wierszy 
i zapisków poety ks. Jana Twardowskiego, 
z muzyką Macieja Turkowskiego i Walde-
mara Koperkiewicza, a w reżyserii Roberta 
Protasewicza, aktorzy Teatru Es zagrali dla 
uczniów siedleckich szkół. „Przezroczystość” 
to piękne i mądre poetyckie strofy płynące 
prosto z serca, ciekawa muzyka i oryginal-

ne piosenki, głęboka refleksja i humor. To 
spektakl o miłości, wierze, nadziei i dobroci, 
radości i smutku, Bogu i człowieku.
Premiera spektaklu miała miejsce w 2000 
roku w Siedlcach. Sztuka zebrała świetne 
recenzje i spotkała się ze znakomitym 
odbiorem i przyjęciem publiczności. Od 
czasu premiery spektakl grany był już 
ponad 100 razy dla ponad 50 000. widzów. 
Wystawiany był w teatrach, muzeach, 
domach kultury, kościołach, klasztorach, 
amfiteatrach całej Polski

Przezroczystość
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Miło nam poinformować, że 
Chór Miasta Siedlce pod dyrekcją Ju-
styny Kowyni-Rymanowskiej zdobył 
Srebrny Dyplom w kategorii „Muzy-
ka Współczesna” oraz Srebrny Dy-
plom w kategorii „Musica Sacra” na 
Międzynarodowym Festiwalu Pieśni 
Chóralnej w Międzyzdrojach, który 
w dniach 20-21 czerwca odbył się w 
Międzynarodowym Domu Kultury 
w Międzyzdrojach!

Międzynarodowy Festiwal Pie-
śni Chóralnej w Międzyzdrojach 
odbywa się nieprzerwanie od 1966 
roku. Jego organizatorami są: Polski 

Związek Chórów i Orkiestr Oddział 
w Szczecinie, Międzynarodowy 
Dom Kultury w Międzyzdrojach. 
Festiwal jest wpisany do kalendarza 
stałych imprez międzynarodowych 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego RP, znajduje się w re-
jestrze Światowej Unii Muzyki Chó-
ralnej w Nowym Jorku, jest również 
członkiem International Choral 
Network - Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Konkursów i Festiwali 
w Europie. W tegorocznej 50. już 
edycji Festiwalu wzięły udział chó-
ry z Niemiec, Szwecji, Korei oraz 

Polski. Uczestników oceniało jury 
w składzie: prof. zw. Ryszard Zimak 
- Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 
Chopina w Warszawie, przewod-
niczący jury, prof. Stanisław Kraw-
czyński - Akademia Muzyczna w 

Krakowie, prof. Richard Zielinski 
- University of Oklahoma, Krysty-
na Stańczak-Pałyga - Ministerstwo 
Edukacji Narodowej.

Patronat nad festiwalem spra-
wują Minister Kultury Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz Marszałek Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego.

RELACJE

W piątek, 12 czerwca na de-
skach Sceny Teatralnej Miasta 
Siedlce wystawiony został spek-
takl „Parady” Jana Potockiego. 
Przedstawienie w przekładzie 
Józefa Modrzejewskiego, przed 

siedlecką publicznością zaprezen-
towali adepci Studia Teatralnego 
im. J. Woszczerowicza. „Parady” 
w reżyserii Macieja Czapskiego, 
w kwietniu wyróżniono na Ogól-
nopolskim Festiwalu Teatralnym 
BLACKOUT „za zespołowość i 
kulturę słowa”. 

Od 23 lutego 2015 roku pod 
kierownictwem Teatru Mazowiec-
kiego, który działa w strukturach 
Mazowieckiego Instytutu Kultury, 
funkcjonuje sieć partnerskich scen 
na Mazowszu. Jej celem jest sta-
łe prezentowanie w mazowieckich 

ośrodkach i centrach 
kultury artystycznego i 
ambitnego repertuaru 
teatralnego. Dzięki pro-
jektowi teatr na trwale 
wejdzie do kalendarza 
wydarzeń kulturalnych 
w takich miejscowo-
ściach jak Ciechanów, 

Góra Kalwaria, Gro-
dzisk Mazowiecki, Gró-
jec, Mińsk Mazowiecki, 
Mława, Ostrów Mazo-
wiecka, Sokołów Podla-
ski, Węgrów, Wyszków 
oraz Siedlce. W jesien-
nym sezonie artystycz-
nym na deskach Sceny 

Teatralnej Miasta Siedlce wystawio-
ne zostaną trzy spektakle w ramach 
współpracy z Teatrem Mazowiec-
kim, a będą to „Belfer” ze znakomitą 
kreacją aktorską Wojciecha Pszonia-
ka, „Wieczór w Teatrze Wielkim” z 
Anną Seniuk oraz spektakl z muzyką 
i wg tekstu Piotra Bukartyka pt.” Ka-
szana zdalnie sterowana”.

„Sceny dla dorosłych czyli sztu-
ka kochania” to tytuł spektaklu, 
który 13 czerwca wystawiony został 
na deskach Sceny Teatralnej Miasta 
Siedlce. Przedstawienie to przeza-
bawna kome-
dia na czterech 
aktorów, w 
której sceny 
przeplatane są 
piosenkami i 
żywą interak-
cją z Widzami. 

„Sceny dla dorosłych, czyli sztuka 
kochania” w reż. Krzysztofa Jasiń-
skiego, z muzyką Jakuba Przebin-
dowskiego opowiadają o „kocha-
niu” w sposób niezwykle dowcipny 

i pikantny z lek-
kim przymru-
żeniem oka, a 
jednocześnie 
świadomością 
jak wielką wagę 
pr z y w i ą z u j e 
się do tej sfery 

Sztandarowy spektakl war-
szawskiego Teatru Kwadrat (grany 
od 2007r. już ponad 400 razy!), 
który od lat przyciąga rzeszę spra-
gnionych teatralnych uniesień Wi-
dzów, 25 czerwca dwukrotnie za-
gościł na deskach Sceny Teatralnej 
Miasta Siedlce. Historia wydaje się 
stosunkowo prosta. Typowy polski 
blok, typowe malutkie mieszkania. 

W jednym z nich – typowy „mohe-
rowy beret”- w tej roli zachwycająca 
Ewa Kasprzyk. W drugim – typowy 
gej – brawurowo grany przez Paw-
ła Małaszyńskiego. Ona jest już na 
emeryturze. Jej życie koncentruje 
się wokół telewizji, toruńskiego ra-
dia, religii oczywiście, i córki, która 
wyprowadziła się z domu i prak-
tycznie zerwała kontakty z matką. 

On rozpaczliwie szuka miłości. 
Akceptuje swoją orientację, ale nie 
potrafi odnaleźć swojej drugiej po-
łowy i nawiązać żadnej trwałej rela-
cji emocjonalnej. Oboje są samotni 
i nieszczęśliwi. Oboje się nienawi-
dzą. Nakręcająca się spirala złości 
musiała doprowadzić do nieocze-
kiwanego zwrotu akcji. Spektakl w 
reżyserii Andrzeja Rozhina siedlec-
ka publiczność nagrodziła owacja-
mi na stojąco.

Berek czyli upiór w moherze

Parady

Sieć / Mazowsze

O miłości z lekkim przymrużeniem oka

 Dwa srebrne dyplomy dla Chóru Miasta Siedlce
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W środę, 24 czerwca we Foyer Sceny Te-
atralnej Miasta Siedlce odbyło się otwarcie 
wystawy młodzieżowej sekcji plastycznej 
działającej pod kierunkiem artysty plastyka 
Ireneusza Parzyszka. Prace młodych arty-
stów będzie można oglądać do końca lipca.

Wystawa sekcji plastycznej życia. Brawurowe 
aktorstwo, frywolne 
teksty i zabawne pio-
senki bawią widzów 
bez względu na płeć 
czy doświadczenie w 
tych sprawach! W ko-
medii warszawskiego 
Teatru Capitol przed 
siedlecką publiczno-
ścią wystąpili: Kata-
rzyna Skrzynecka, 
Anna Oberc, Piotr 
Gąsowski i Jakub 
Przebindowski.fo
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S C H N I T T K E ,  G Ó R E C K I  /  P A S T O R

Obsesje_B-1.indd   1 16.01.2014   10:15

Obsesje ogarniają nas, niepokoją, 
dręczą, prześladują. Lęki i fascynacje, 
podejrzenia i zazdrości, widma prze-
szłości i złe przeczucia. Sztuka reaguje 
na nie, wyraża, pobudza, przestrzega, 
czasem łagodzi. Także balet i teatr tań-
ca - najskuteczniej w kameralnych prze-
strzeniach. W tym spektaklu towarzyszą 
one dwóm czołowym polskim choreo-
grafom. Obie kompozycje Krzysztofa 
Pastora, „Adagio & Scherzo” i „Moving 
Rooms” - każda na swój sposób, grają 
na naszych nastrojach i emocjach czystą 
formą choreograficzną, plastyką tańca 
neoklasycznego, barwami przestrzeni i 
grą świateł, przy muzyce wielkich mi-
strzów: Schuberta, Schnittkego i Gó-
reckiego. Warto wspomnieć, że te dwa 
balety Krzysztofa Pastora znalazły się w 
czerwcu 2015 roku w programie presti-
żowych występów gościnnych Polskiego 
Baletu Narodowego w Nowym Jorku i 
Waszyngtonie. W programie wieczoru 
baletowego „Obsesje” przedziela je wy-
razisty balet „Powracające fale” Emila 
Wesołowskiego na dwoje tancerzy, gdzie 
najprostsze relacje pomiędzy kobietą i 
mężczyzną stale zmieniają swoje barwy i 
uderzają w widza jak fale poematu sym-
fonicznego Mieczysława Karłowicza. W 
spektaklu biorą udział czołowi soliści 
Polskiego Baletu Narodowego, a wśród 
nich: Yuka Ebihara, Maria Żuk, Mar-
ta Fiedler, Maksim Woitiul, Vladimir 
Yaroshenko i Paweł Koncewoj.

TEATR WIELKI - BALET OPERY NARODOWEJ

POLSKI BALET NARODOWY 
jest czołowym zespołem naszego kraju, konty-
nuatorem wieloletnich warszawskich tradycji 
baletowych, które sięgają swoimi korzeniami 
XVIII wieku. Pierwszy stały balet w Warszawie 
powstał bowiem w 1765 roku i występował w 
Operalni Saskiej, a kolejne zespoły - w Pałacu 
Radziwiłłów i w Teatrze na placu Krasińskich. 
Od 1833 roku balet warszawski stale pracuje w 
gmachu Teatru Wielkiego.

W marcu 2009 roku dyrektorem baletu w Te-
atrze Wielkim został Krzysztof Pastor, wycho-
wanek gdańskiej szkoły baletowej, związany 
od lat z Holenderskim Baletem Narodowym. 
Pod jego dyrekcją zespół uzyskał autonomię 
artystyczną. 29 kwietnia 2009 roku minister 
kultury i dziedzictwa narodowego trwale wy-

odrębnił zespół w strukturze teatru, podno-
sząc go do rangi Polskiego Baletu Narodowego 
jako równorzędnego partnera Opery Narodo-
wej w Teatrze Wielkim.

Polski Balet Narodowy reprezentuje linię 
programową dużej klasycznej formacji ba-
letowej. Pielęgnuje akademicki repertuar 
choreograficzny w najlepszych opracowa-
niach. Sięga po arcydzieła XX wieku - balety 
Niżyńskiego, Balanchine’a, Joossa, Ashtona, 
Cranki, Béjarta. Zaprasza wybitnych cho-
reografów współczesnych, jak: Forsythe, Gat, 
Kylián, Neumeier, Page, Ratmansky, Wubbe. 
Prezentuje nowe prace polskich twórców: 
przede wszystkim Krzysztofa Pastora, ale tak-
że Wesołowskiego, Przybyłowicza, Bondary, 
Tyskiego czy Anny Hop.

Trzon ponad 80-osobowego zespołu to ab-
solwenci polskich szkół baletowych. Ale jak 
wszystkie liczące się współcześnie zespoły ba-
letowe, PBN otwarty jest także na artystów 
zagranicznych, którzy z wielkim zaangażowa-
niem budują prestiż polskiego zespołu. Pracu-
ją w nim tancerze z Białorusi, Gruzji, Francji, 
Hiszpanii, Litwy, Rosji, Ukrainy, Węgier, Wiel-
kiej Brytanii, a nawet z Australii, Japonii i USA. 
Zespół prezentuje swoje przedstawienia na 
scenach Teatru Wielkiego oraz przyjmuje za-
proszenia krajowe i zagraniczne. Występował 
kilkakrotnie w Bydgoszczy, Kielcach, Krakowie 
i Poznaniu, a wkrótce odwiedzi także Białystok, 
Siedlce, Płock, Gdańsk i Łódź. Gościł w Sankt 
Petersburgu, Szanghaju, Bergen, Sewilli, Ku-
opio, Houston, Barcelonie, Wilnie, a ostatnio 
także w Nowym Jorku i Waszyngtonie.

Spektakl OBSESJE
16 września 2015
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE
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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
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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;

KOLORY CMYK
PANTONE 1235C
35% Magenta
100% Yellow

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

100% Magenta
100% Yellow

PANTONE 485C BLACK

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 Miasta Siedlce,  
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
e-mail: promocja@ckis.siedlce.pl
Współpraca: Monika Mikołajczuk,  
  Oficyna Dziennikarsko-Wydawnicza Monalisa
fot. Cyprian Kucharuk, Maria Mazurkiewicz
logotypy CKiS oraz Grup Artystycznych:
Ireneusz Parzyszek, Tomasz Janeczko, Marek Błaszczyk
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.
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SPEKTAKLE KONKURSOWE

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZEMISTRZOWIE SCENY GOSPODARZ FESTIWALU PREZENTUJE

24 WRZEŚNIA, GODZ. 17:00     INAUGURACJA FESTIWALU

NASTĘPNEGO DNIA RANO 
Produkcja: Teatr Capitol | Obsada: Magdalena Schejbal, Anna Gornostaj, Przemysław Sadowski, Tomasz Ciachorowski 
15 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 17:00 i 20:00

DWIE MORGI UTRAPIENIA 
Produkcja: Marek Rębacz | Obsada: Katarzyna Glinka/ Magdalena Wójcik, Andrzej Grabarczyk/Sylwester Maciejewski, Klaudia Halejcio, Tadeusz Chudecki i Mikołaj Roznerski
22 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 18:00

CUD ALBO KRAKOWIAKI I GÓRALE
Produkcja: Teatr Wielki - Opera Narodowa 
28 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 17:00 i 20:00

I MOVE YOU 
Produkcja: Sting Comunication | Obsada: Paulina Biernat, Anna Głogowska, Krzysztof Hulboj, Jan Kliment, Janja Lesar, Stefano Terrazzino oraz aktorzy Teatru Dramatycznego
13 LISTOPADA, GODZ. 17:00 i 20:00

MIĘDZY ŁÓŻKAMI 
Produkcja: Teatr Gudejko | Obsada: Katarzyna Skrzynecka, Maria Niklińska, Artur Barciś, Robert Majewski, Radosław Pazura
16 LISTOPADA, GODZ. 19:00

KASZANA ZDALNIE STEROWANA 
Produkcja: Teatr Mazowiecki | Obsada: Katarzyna Żak, Krystyna Tkacz, Artur Barciś, Dorota Osińska, Magdalena Piotrowska, Arkadiusz Brykalski 
19 LISTOPADA, GODZ. 18:00

KSIĘŻNICZKA CZARDASZA 
Produkcja: Teatr Muzyczny w Lublinie | Reżyseria: Artur Hoffman | Kierownictwo muzyczne: Piotr Wujtewicz, Tomasz Chmiel | Choreografia: Grzegorz Kawalec
11 GRUDNIA, GODZ.17:00 i 20:00

PRZEKRĘT (NIE)DOSKONAŁY 
Produkcja: Teatr Capitol | Obsada: Łukasz Nowicki/ Rafał Cieszyński, Joanna Moro/ Katarzyna Kwiatkowska, Maja Bohosiewicz/ Maria Dejmek, Michał Piela/Jacek Kopczyński, Dorota 
Chotecka/ Dorota Nowakowska, Bogdan Kalus/ Andrzej Pieczyński

2 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 19:00 
RECITAL MICHAŁA BAJORA  
MOJA MIŁOŚĆ PREMIERA PŁYTY 
13 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 19:00 

MONODRAM WOJCIECHA PSZONIAKA  
BELFER
3 GRUDNIA, GODZ. 19:00 

ZENON LASKOWIK I JEGO KABARECIARNIA  
W BLASKU JUBILEUSZU
7 GRUDNIA GODZ. 19:00    

MONODRAM ANNY SENIUK  
WIECZÓR W TEATRZE WIELKIM
18 GRUDNIA GODZ. 19:00  

 RECITAL BOHDANA ŁAZUKI  
ZA KULISAMI KABARETU

20 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 19:00 

KANTATA NA CZTERY SKRZYDŁA 
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz  
Wykonanie: Ula Gotowicka, Maciej Czapski, Robert Protasewicz
23 LISTOPADA, GODZ. 19:00 

SZCZAW 
Reżyseria: Radosław Dunaszewski  
Obsada: Łukasz Konopka, Waldemar Błaszczak,Waldemar Obłoza
29 LISTOPADA, GODZ. 16:00 

4 PORY ROKU  
4 PORY ŻYCIA 
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska  
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance

11 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 16:00 
PREMIERA  
MAŁY KSIĄŻĘ 
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz   
Wykonanie: aktorzy Teatru ES
8 LISTOPADA, GODZ. 16:00 

PREMIERA  
COPPELIA 
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska  
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance
6 GRUDNIA, GODZ. 16:00 

PREMIERA  
KRÓLOWA ŚNIEGU 
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska  
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR PARTNER
ORGANIZATORA

HONOROWY 
PATRONAT 
PREZYDENT 
MIASTA SIEDLCE

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

www.ckis.siedlce.pl

Rezerwacje
tel. 25 794 31 89

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
0 8 - 1 1 0  S I E D L C E ,  U L .  B P A  I .  Ś W I R S K I E G O  3 1

SPONSOR GŁÓWNY PARTNERZY TEATRU I SPONSORZY FESTIWALU

www.apis.biz.pl
Hurtownie Elektryczne


