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Ogólnopolski Festiwal Teatrów Prywatnych 
„Sztuka plus Komercja” to najważniejsze i naj-
większe wydarzenie kulturalne w Siedlcach, 
promieniujące na cały region i coraz bardziej 
znane w kraju. Przed nami IV edycja Festiwa-
lu, którego pomysłodawcą i dyrektorem był 
Mariusz Orzełowski. Mamy nadzieję, że dalej 
będzie nas wspierał, abyśmy mogli kontynu-
ować i rozwijać tę ideę, która uczyniła z naszej 
Sceny Teatralnej miejsce, gdzie spotykają się 
miłośnicy teatru. Jest ich już bardzo wielu. 
Wszystkie nasze działania byłyby bezcelowe, 
gdyby nie wspaniała siedlecka publiczność. To 
Państwo motywujecie nas do pracy, a naj-
większą dla nas nagrodą jest Wasza obecność 
i wspólne przeżywanie sztuki. 
Bez Was – nie ma nas. W tegorocznej IV edycji 
OFTP „Sztuka plus Komercja”, oprócz teatrów 
prywatnych, zaprezentujemy też „Uczty Teatral-
ne” i „Mistrzów Sceny”. Pokażemy również 
własne produkcje oraz zaprosimy artystów 
związanych z naszą Sceną Teatralną. 
W tym roku powiększyliśmy nasze foyer o „Ga-
lerię Teatralną”. Będzie można podziwiać dzieła 
sztuki siedleckich artystów, a jednocześnie bę-
dzie więcej miejsca, aby wypić kawę i podzielić 
się wrażeniami ze spektakli. Scena nasza gościć 
będzie spektakle wybitne, wieloobsadowe – 
m.in. Teatr Wielki, Teatr Muzyczny w Lublinie, 
jak i monodramy Wojciecha Pszoniaka czy Anny 
Seniuk. Będą koncerty, recitale, a dla amatorów 
lżejszej muzy też się coś znajdzie. Oczywiście na 
najwyższym poziomie artystycznym.
Specjalne podziękowania pragniemy złożyć 
tym, którzy nas wspierają – Samorządowi Mia-
sta Siedlce, Sponsorom, Mediom i Wszystkim, 
dla których teatr jest pasją i sposobem na życie.

WALDEMAR KOPERKIEWICZ
Dyrektor

Centrum Kultury i Sztuki 
im. A. Meżeryckiego

Scena Teatralna Miasta Siedlce

wrzesień 2015
Nr 9(19)

Joanna Kulmowa 

BOŻENA GONTARZ
red. nacz. Życia Siedleckiego

Atmosfery tamtego okresu. Moje 
lata szkolne to był przełom lat 80. 
i 90., wydaje się, że niedawno, ale 
jakże zupełnie inne były czasy 
niż obecne. Z całego okresu 
mojej edukacji największy 
sentyment mam do czasów 
nauki w Liceum Salezjańskim 
w Sokołowie Podlaskim. 
Komputery i smartfony nie 
zdominowały jeszcze ani szkoły, 
ani relacji międzyludzkich. 
Na przerwach nikt nie stukał 
w ekrany dotykowe, nie wysyłał 
SMS-ów i MMS-ów, tylko miał 
czas na to, żeby porozmawiać 
o mniej lub bardziej poważnych 
sprawach, coś wspólnie 
wymyślić, pożartować. Lekcje 
w szkole, nauka w domu, 
lektury – to wszystko było takie 
uporządkowane, wymagało 
wprawdzie systematyczności, ale 
wiązało się z pewnym spokojem. 
Teraz często mi tego brakuje.  

ANDRZEJ SĘDEK
wykładowca akademicki 

Czego mi najbardziej żal z lat 
szkolnych - włosów na głowie 
oraz beztroski, wielu, typowych 
dla tego wieku doświadczeń 
i odkryć, wywołujących 
pozytywne emocje. Natomiast 
z przykrością muszę stwierdzić, 
że sama szkoła jako instytucja 
w mojej pamięci zapisała się jako 
instytucja totalitarna, zabijająca 
ciekawość poznawania świata 
na rzecz zakuwania nie do końca 
przydatnych w życiu informacji. 
Z lat szkolnych brakuje mi 
chyba najbardziej ciepłych, 
serdecznych i intensywnych 
relacji międzyludzkich, pomimo 
braku dostępu do telefonów 
komórkowych, internetu 
i innych środków komunikacji 
elektronicznej. Wydaje mi 
się, że paradoksalnie spłyciły 
one znacznie komunikację 
międzyludzką. 

CZEGO MI NAJBARDZIEJ ŻAL ZE SZKOLNYCH LAT?

ZAPRASZAMY 
DO TEATRU

SONDA

EMIL MYRCHA
specjalista ds. komunikacji, dziennikarz

To nie żart. Pierwsze, co 
przychodzi mi do głowy, to 
chleb z cukrem, którego pajdę 
dostawało się w domu jako rodzaj 
przekąski przy podwórkowych 
wygłupach. Dziś dzieciaki nie 
znają i nie rozumieją tego 
specjału, zabawnego efektu 
gospodarki notorycznego 
niedoboru lat 80. Pomijając 
jednak specy�czne kulinaria PRL, 
to chyba najbardziej brakuje 
mi tych chwil, gdy nie było się 
po prostu dorosłym (ach ten 
Piotruś Pan). Brak mi kumpelskich 
rozmów, wiszenia do góry nogami 
na gałęzi koszteli i szczeniackich 
wypadów w Bardzo Ważne 
Miejsca. Krótko rzecz biorąc, 
brakuje mi normalnych 
międzyludzkich relacji. Takich 
„niedopełnionych” Facebookiem, 
Youtube czy codzienną pogonią 
za szmalem.   

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

 4-6 Repertuar CKiS na wrzesień 
 7 Co za miesiąc?
 8 Program Dni Siedlec
 10-11 Rozmowa z Jarosławem Kilianem 
  reżyserem opery „Cud albo  
  Krakowiaki i Górale” 
 12 Premiery Teatru Es  
  i Teatru Caro Dance 
 14-15 Blaski i cienie bycia artystą 
 16-17 Spacerkiem po Siedlcach 
  miniprzewodnik turystyczny
 18 Kultura po sąsiedzku 
 19 Obchody Roku Reymontowskiego  
  na Mazowszu
 20-21  Bazar kulturalny
 22-23 Relacje
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PO CO JEST TEATR
Ta drabina to schody do nieba, 
a ta miska pod schodami to księżyc. 
Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, 
a z garnków są hełmy rycerzy.
Ale kto w te czary nie uwierzy?
To jest teatr. 
A teatr jest po to, 
żeby wszystko było inne niż dotąd. 
Żeby iść do domu w zamyśleniu, 
w zachwycie.
I już zawsze w misce księżyc widzieć...

PO CO JEST TEATR
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W programie m.in. koncert Orkiestry Wojskowej 
w Siedlcach, grupy Freestyle, PodobaMiSię, Ludzie 
Szeryfa oraz Exaited. Szczegóły na stronie 8 oraz na 
www.siedlce.pl

Największe przeboje muzyki rozrywkowej w wykonaniu 
Orkiestry Wojskowej w Siedlcach pod dyrekcją Dariusza 
Kaczmarskiego. Orkiestrze towarzyszyć będą soliści 
Teatru Es, Natalia Koperkiewicz, Gabriela Kardacz, 
Robert Protasewicz i Marcin Sójka. 

W programie między innymi: 
- prezentacja rolnictwa ekologicznego, gospodarstw  
 agroturystycznych i Grup Producentów Rolnych,  
- wystawa zwierząt hodowlanych 
- kiermasz kwiatów, drzew ozdobnych i owocowych,  
- kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego  
- prezentacja walorów turystyczno-krajoznawczych  
 Mazowsza i Podlasia,  
- podsumowanie konkursów, 
- pokazy taneczne Caro Dance 
- prezentacje artystyczne w ramach 23. 
Międzynarodowego Festiwalu Pieśni, Tańca i Folkloru 

Akcja baśni rozgrywa się w świecie mistyczno-baśniowym, 
a zarazem realnym, którego rytm nadają pory roku. 
Krasnoludki, którymi rządzi król Błystek próbują jak 
najszybciej odnaleźć Wiosnę, bo zima bardzo dokuczyła. 
Wychodzą na ziemię i spotykają ludzi. W swojej wędrówce 
pomagają ubogiej gęsiarce, sierotce Marysi oraz innym 
ludziom. Pochwała pracy i prostego, ekologicznego życia 
jest motywem przewodnim przedstawienia. 

2 WRZEŚNIA (środa)

6 WRZEŚNIA (niedziela)
SPEKTAKL

4 – 6  WRZEŚNIA 

4  WRZEŚNIA (piątek)

5 – 6 WRZEŚNIA

13 WRZEŚNIA (niedziela)
SPEKTAKL

CASTING – AUDYCJA   
DO SPEKTAKLU „ROMEO I JULIA”  

CZARODZIEJ HARMONIA  
I SIEDEM KSIĘŻNICZEK
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

DNI SIEDLEC 2015

Z JACKIEM W TLE

XXII MIĘDZYNARODOWE
DNI Z DORADZTWEM ROLNICZYM

O KRASNOLUDKACH  
I SIEROTCE MARYSI
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

od godz.12:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 20:30 
miejsce: Skwer przy fontannie, w przypadku złej 
pogody koncert odbędzie się w CKiS

godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 10:00 – 18:00 
miejsce: Teren Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, 
ul. Jana Pawła II 6

Scenariusz i adaptacja: Iwona Maria Orzełowska 
na podstawie bajki Haliny Astachowej 
Choreogra�a: Iwona Maria Orzełowska 
Kostiumy: Urszula Duczek, Grażyna Wiewiórka 
Efekty świetlne: Marcin Kostyra

Scenariusz i adaptacja: Iwona Maria Orzełowska 
na podstawie bajki Marii Konopnickiej 
Choreogra�a: Iwona Maria Orzełowska, 
Aleksandra Borkowska

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

WRZESIEŃ  2015
R E P E R T U A R S C E N A  T E AT R A L N A

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

6 WRZEŚNIA (niedziela) 

 
 
 
 

CZARODZIEJ HARMONIA 
I SIEDEM KSIĘŻNICZEK 

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i adaptacja: 
Iwona Maria Orzełowska na podstawie bajki 
Haliny Astachowej 
Choreogra�a: Iwona Maria Orzełowska 
Kostiumy: Urszula Duczek,  
Grażyna Wiewiórka 
Efekty świetlne: Marcin Kostyra 
 

Bajka muzyczna, która w piękny sposób 
przybliża dzieciom świat muzyki. 
Poznajemy kolejne etapy nauki księżniczek, 
córek KRÓLOWEJ MUZYKI, które noszą 
dźwięczne imiona „DO”, „RE”, „MI” , „FA”, 
„SOL”, „LA”, „SI”. Ich nauczyciel, Czarodziej 
Harmonia, próbuje usypiać mające 
problemy ze snem księżniczki za pomocą 
bajek. Pomagają mu w tym bohaterowie 
muzyczni występujący w bajce jako Nutki, 
Wiolinowy Klucz, Metrum, Muzyczny 
Takt, Krzyżyk, Bemol, Klucz basowy, 
oraz Pięciolinia. To moment w którym 
księżniczki poznają „Krainę Muzycznych 
Czarów”. Dowiadują się co to Natchnienie 
i Twórczość Muzyczna. Spotykają w tych 
opowieściach Czarownicę „Antymuzykę”.
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Aw Teatrze

www.ckis.siedlce.pl
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W programie forum m.in.: współczesne 
zagrożenia duchowe ukryte w kulturze. Pułapki 
czyhające na dzieci, młodzież i dorosłych. 
Czy dieta wpływa na stan zdrowia? 
Jak zadbać o zdrową rodzinę?

16 WRZEŚNIA (środa)

16 WRZEŚNIA (środa)
TEATR WIELKI OPERA NARODOWA  
GOŚCINNIE W SIEDLCACH

19 WRZEŚNIA (sobota)

17 WRZEŚNIA (czwartek)
SPEKTAKL

RÓWNOLEGLE

OBSESJE
WIECZÓR BALETOWY W TRZECH CZĘŚCIACH

XXIV SIEDLECKIE FORUM 
NAUCZYCIELI, RODZICÓW  
I WYCHOWAWCÓW

O KRASNOLUDKACH  
I SIEROTCE MARYSI
TEATR SMYKA

godz. 18:00 
miejsce: Galeria Teatralna

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 10:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Otwarcie wystawy prac malarskich autorstwa  
Izy Staręgi. Więcej na stronie 20 i 21.

ADAGIO & SCHERZO 
Choreogra�a: Krzysztof Pastor 
Muzyka: Franz Schubert — Kwintet smyczkowy  
C dur, D 956, część II i III 
POWRACAJĄCE FALE 
Choreogra�a: Emil Wesołowski 
Muzyka: Mieczysław Karłowicz 
MOVING ROOMS 
Choreogra�a: Krzysztof Pastor 
Muzyka: Alfred Schnittke — Concerto grosso I  
(Cadenza — Rondo — Postludio),  
Henryk Mikołaj Górecki — Koncert na klawesyn  
i orkiestrę smyczkową op. 40

Scenariusz i adaptacja: Iwona Maria Orzełowska 
na podstawie bajki Marii Konopnickiej 
Choreogra�a: Iwona Maria Orzełowska, 
Aleksandra Borkowska
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16 WRZEŚNIA (środa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIECZÓR BALETOWY W TRZECH CZĘŚCIACH  

OBSESJE
 
 
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
 
Obsesje ogarniają nas, niepokoją, dręczą, 
prześladują. Lęki i fascynacje, podejrzenia 
i zazdrości, widma przeszłości i złe 
przeczucia. Sztuka reaguje na nie, wyraża, 
pobudza, przestrzega, czasem łagodzi. 
Także balet i teatr tańca — najskuteczniej 
w kameralnych przestrzeniach. W tym 
spektaklu towarzyszą one dwóm czołowym 
polskim choreografom. Obie kompozycje 
Krzysztofa Pastora, każda na swój 
sposób, grają na naszych nastrojach 
i emocjach czystą formą choreograficzną, 
plastyką tańca neoklasycznego, barwami 
przestrzeni i grą świateł, przy muzyce 
wielkich mistrzów: Schuberta, Schnittkego 
i Góreckiego. Przedziela je wyrazisty balet 
Emila Wesołowskiego na dwoje tancerzy, 
gdzie najprostsze relacje pomiędzy kobietą 
i mężczyzną stale zmieniają swoje barwy 
i uderzają w widza jak fale poematu 
symfonicznego Mieczysława Karłowicza.

„Herbertorium” - Oratorium wg twórczości 
Zbigniewa Herberta z muzyką Waldemara 
Koperkiewicza w wykonaniu Teatru Es, 
Orkiestry Teatru Es i Chóru Miasta Siedlce, 
wystawione zostanie podczas „Herbertiady” 
- XVI Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości 
Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu.

19 WRZEŚNIA (sobota)

HERBERTIADA
godz. 19:00 
miejsce: Regionalne Centrum Kultury  
im. Z. Herberta w Kołobrzegu
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24 WRZEŚNIA (czwartek) 
 
 

NASTĘPNEGO 
DNIA RANO
 
 
godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
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 okolicznościach 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? 
Do kompletu dołącza wścibski szwagier, znający 
najbardziej intymne tajemnice związków swojej 
siostry! Życie w tak ekscentrycznej rodzince może 
przerażać przyszłego zięcia, ale dla widzów będzie 
ono budzącym salwy śmiechu krzywym zwierciadłem 
relacji damsko-męskich naszych czasów.

24 WRZEŚNIA (czwartek) 
IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW  
PRYWATNYCH „SZTUKA PLUS KOMERCJA” 
INAUGURACJA

25 WRZEŚNIA (piątek) 
LEKCJA FILMOWA

27 WRZEŚNIA (niedziela) 
SPEKTAKL

SPEKTAKL  

NASTĘPNEGO DNIA RANO

JĘZYK FILMU

ROMEO I JULIA

godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Reżyseria: Cezary Morawski 
Muzyka: Mateusz Dębski 
Obsada: Magdalena Schejbal, Anna Gornostaj, 
Przemysław Sadowski, Tomasz Ciachorowski 
Produkcja: Teatr Capitol

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

23 WRZEŚNIA (środa) 
SPEKTAKL

29 WRZEŚNIA (wtorek) 
SPEKTAKL

SKĄPIEC. 
WORK IN PROGRESS
TEATR MĄDREGO WIDZA

SKĄPIEC. 
WORK IN PROGRESS

godz. 8:30 i 11:30 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce  
 
Ogólnopolski program edukacji medialnej „Lekcja  
w kinie” organizowany przez Centrum Edukacji 
Filmowej z Wołomina to cykl wydarzeń edukacyjnych, 
kierowany do uczniów polskich szkół. W czasie zajęć 
uczniowie poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu 
języka �lmu oraz dowiadują się, jakie są możliwości 
wykorzystania poszczególnych środków wyrazu, co 
one znaczą i jaką spełniają funkcję w tekstach kultury 
audiowizualnej. Prezentacja przykładów �lmowych 
pomaga uczniom zrozumieć omawiane treści.

godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

miejsce: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida  
w Jeleniej GórzeWork in progress

wg sztuki Moliera

Scenariusz i reżyseria: Adam Biernacki

SKĄPIEC.

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

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

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

Obsada

20 marca 2015r., godz. 19:00
Rezerwacje i bilety: Punkt Informacji Kulturalnej CKiS, tel. 25 794 31 89, 08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31

Punkt Informacji Kulturalnej CKiS (PIK 2) Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74 (I pietro)

sponsor spektaklu

godz. 9:00, 11:30 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada: Waldemar Obłoza, Agata Sasinowska, 
Dorota Zielińska, Bartek Magdziarz, Sebastian 
Cybulski, Maciej Czapski 
Gościnnie wystąpią: Robert Protasewicz, 
Dominik Bobryk
Scenariusz i reżyseria: Adam Biernacki 
Asystent reżysera: Maciej Czapski 
Kostiumy: Katarzyna Lipińska 
Aranżacje: Konrad Wantrych 
Kierownik produkcji: Anna Harke 
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki  
im. A. Meżeryckiego 
Scena Teatralna Miasta Siedlce

(środa)

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW 

(wtorek)

Reżyseria i choreogra�a:  
Iwona Maria Orzełowska  
Obsada: Teatr Caro Dance
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CO ZA MIESIĄC       PAŹDZIERNIK 2015
2 PAŹDZIERNIKA (piątek) 
 
godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
TEATRÓW PRYWATNYCH 
 „SZTUKA PLUS KOMERCJA” 
 
MISTRZOWIE SCENY

MICHAŁ BAJOR 
 w premierowym koncercie 
„Moja Miłość” 

20 PAŹDZIERNIKA (wtorek) 
godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
TEATRÓW PRYWATNYCH 
„SZTUKA PLUS KOMERCJA” 

KANTATA NA CZTERY 
SKRZYDŁA 
 
Scenariusz: Robert Brutter 
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz 
Obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski,  
Robert Protasewicz

11 PAŹDZIERNIKA (niedziela) 
 
godz. 16:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
RODZINNA NIEDZIELA  
W TEATRZE 

MAŁY KSIĄŻĘ   
Reżyseria i muzyka:  
Waldemar Koperkiewicz 
Teksty piosenek: Ula Gotowicka 
Wykonanie: aktorzy Teatru Es

22 PAŹDZIERNIKA (czwartek)  
godz. 18:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
TEATRÓW PRYWATNYCH  
„SZTUKA PLUS KOMERCJA” 

CUD ALBO  
KRAKOWIAKI I GÓRALE  
TEATR WIELKI OPERA NARODOWA  
GOŚCINNIE W SIEDLCACH   
Libretto: Wojciech Bogusławski   
Muzyka: Jan Stefani  
Reżyseria: Jarosław Kilian  
Choreogra�a: Emil Wesołowski

25 PAŹDZIERNIKA (niedziela) 

godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 

VIVAT OPERETTA  
 
Najpiękniejsze szlagiery operetkowe świata 
w wykonaniu artystów baletu i solistów 
Opery Lwowskiej. 
Orkiestra pod dyrekcją Myrona Yusypovycha

28 PAŹDZIERNIKA (środa)  
godz. 20:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
TEATRÓW PRYWATNYCH  
„SZTUKA PLUS KOMERCJA” 
 
I MOVE YOU   
Reżyseria i choreogra�a: Maciej Zakliczyński 
Obsada: aktorzy Teatru Dramatycznego 
oraz tancerze: Paulina Biernat,  
Anna Głogowska, Krzysztof Hulboj,  
Jan Kliment, Janja Lesar,  
Stefano Terrazzino

13 PAŹDZIERNIKA (wtorek) 
 
godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
TEATRÓW PRYWATNYCH 
 „SZTUKA PLUS KOMERCJA” 
 
MISTRZOWIE SCENY 
 

BELFER  
Reżyseria: Michał Kwieciński  
Obsada: Wojciech Pszoniak

15 PAŹDZIERNIKA (czwartek) 
godz. 17:00 i 20:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
TEATRÓW PRYWATNYCH 
„SZTUKA PLUS KOMERCJA” 

DWIE MORGI  
UTRAPIENIA  
Reżyseria: Marek Rębacz  
Obsada: Katarzyna Glinka/ Magdalena 
Wójcik, Andrzej Grabarczyk/Sylwe-
ster Maciejewski, Klaudia Halejcio, 
Tadeusz Chudecki i Mikołaj Roznerski

TEATRÓW PRYWATNYCH
 „SZTUKA PLUS KOMERCJA”

MICHAŁ BAJOR 
w premierowym koncercie

„Moja Miłość”

TEATRÓW PRYWATNYCH
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

TEATRÓW PRYWATNYCH 
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

TEATR WIELKI 

11 PAŹDZIERNIKA

godz. 1
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

RODZINNA NIEDZIELA 
W TEATRZE

MAŁY KSIĄŻĘ 
Reżyseria 
Waldemar Koperkiewicz
Teksty piosenek: 
Wykonanie: aktorzy 

TEATRÓW PRYWATNYCH
 „SZTUKA PLUS KOMERCJA”

w 

TEATRÓW PRYWATNYCH 
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

Anna Głogowska
Jan Kliment

Magdalena 

Mikołaj Roznerski

I MOVE YOU

PAULINA BIERNAT   ANNA GŁOGOWSKA   KRZYSZTOF HULBOJ

JAN KLIMENT   JANJA LESAR   STEFANO TERRAZZINO

REŻYSERIA I CHOREOGRAFIA

MACIEJ ZAKLICZYŃSKI

OPIEKA ARTYSTYCZNA

REDBAD KLIJNSTRA

WWW.STING.PL

WWW.FACEBOOK.COM/IMOVEYOU

FOT. IZA GRZYBOWSKA/MOVE
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DNI SIEDLEC ‘15DNI SIEDLEC ‘15

16.00 XXIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIEŚNI, TAŃCA i FOLKLORU Happening folklorystyczny. Plac Bankowy, ul. Piłsudskiego 74 

19.00 Nagrody Prezydenta Miasta Siedlce „Aleksandrie”, Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6

20.00 Nightskating Siedlce.  Nocny przejazd na rolkach ulicami Siedlec. Start i meta na Placu Gen. Sikorskiego

20.30 Z Jackiem w tle Koncert Orkiestry Wojskowej w Siedlcach oraz solistów Teatru Es, Skwer przy fontannie
                (w przypadku złej pogody koncert odbędzie się w CKiS)

�     śśśś PIĄTEK

�     śśśś
10.00-17.00  XXIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIEŚNI, TAŃCA i FOLKLORU 
Scena  XXII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym, ul. Jana Pawła II 6

13.00 Narodowe Czytanie w Pałacu Ogińskich „Lalki” Bolesława Prusa. Ogród za Pałacem Ogińskich

18.00 Msza Święta w intencji Miasta Siedlce i Mieszkańców Siedlec 
      pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Kazimierza Gurdy. Siedlecka Katedra

FESTIWALOWE WSPOMNIENIA 
COUNTRY - REAGGE - DISCO POLO

koncert plenerowy z okazji Dni Siedlec 2015, ul. Jana Pawła II (obok Parku Wodnego Siedlce)  

17.00 DANCE − grupa FREESTYLE − Gwiazda Debiutów Ostróda 2015

18.00 REAGGE − PodobaMiSię − Przystanek Woodstock 2015

19.15 COUNTRY − LUDZIE SZERYFA − Laureat Piknik Country 2015

2020.30 DANCE −  EXAITED − Grand Prix Festiwalu Ostróda 2015

SOBOTA

10.00 III Siedlecki Rajd Oldtimerów,  ul. Jana Pawła II

16.00 Czarodziej Harmonia i siedem księżniczek – Premiera Spektaklu Teatru Tańca Caro Dance na podstawie bajki Galiny Astachowej. 
Rodzinna Niedziela w Teatrze. Scena Teatralna Miasta Siedlce ul. Świrskiego 31. Szczegóły www.ckis.siedlce.pl

17.00 Premiera książki Antoniego Wintera „Siedlce 1918-1939”
Promocji towarzyszyć będzie wystawa „Antoni Winter – pedagog, społecznik, badacz dziejów Siedlec”. Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6;  MBP, ul. J. Piłsudskiego 5. 

19.00  RECITAL ORGANOWY połączony z prezentacją organów Joachima Wagnera. Siedziba Biskupa Siedleckiego, ul. Cmentarna 17
KKrzysztof Urbaniak – organy. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa – słowo o instrumencie i o muzyce

19.00 SPEKTAKL „SZKŁO” Alternatywnego Teatru Tańca LUZ. Sala Widowiskowa Podlasie, ul. SIenkiewicza 63

�     śśśś NIEDZIELA

10.00 VI BIEG SIEDLECKIEGO JACKA  tereny ROSRRiT ul. Jana Pawła II 6

��  ś   śśś
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ZAPRASZAMY
do udziału w zajęciach, próbach i warsztatach grup artystycznych działających 
w Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce:

KLUB SENIORA „RAFA”
KLUB SENIORA „ZDROWIE”

25 794 31 8625 794 31 86
informacje o naborzeinformacje o naborzeinformacje o naborzeinformacje o naborze

25 794 31 83, 25 794 31 83, 518 247 006
informacje o naborzeinformacje o naborzeinformacje o naborzeinformacje o naborze

25 794 31 8625 794 31 86, , 502 302 001
informacje o naborzeinformacje o naborzeinformacje o naborzeinformacje o naborze

25 794 31 7025 794 31 70
informacje o naborzeinformacje o naborzeinformacje o naborzeinformacje o naborze

25  794 31 85 25  794 31 85 
informacje o naborzeinformacje o naborzeinformacje o naborzeinformacje o naborze

25 644 49 6625 644 49 66
informacjeinformacjeinformacjeinformacje

SEKCJA PLASTYCYCY ZNA

KLUB SENIORA „RAFA”
KLUB SENIORA „ZDROWIE”

„CZAS NA TEATR”
W ramach ww. programu edukacyjno – kulturalnego CKiS im. Andrzeja Meżeryckiego  
w roku szkolnym 2015/2016 będzie realizowało niżej wymienione cykle edukacyjne: 

1) Teatr Smyka – program edukacyjny dla najmłodszych, dla dzieci od 3 do 12 roku życia (w tygodniu: 
przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III oraz IV-VI); spotkania będą prowadzili artyści Sceny Teatralnej 
Miasta Siedlce oraz aktorzy polskich teatrów specjalizujących się w spektaklach dla dzieci i młodzieży. 

2) Teatr Mądrego Widza – program edukacyjny dla Wszystkich, dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, 
spotkania z „żywym” słowem, ruchem i teatrem oparte na klasycznej literaturze polskiej, zwracające 
szczególną uwagę na piękną polszczyznę i rzetelność gry aktorskiej. W pełnych temperamentu artystycznego 
spotkaniach młody widz będzie uczył się jednocześnie rzetelnego aktorstwa, mądrości literatury polskiej 
i mądrego spojrzenia oraz recenzowania spektaklu teatralnego. W projekcie wezmą udział artyści Sceny 
Teatralnej Miasta Siedlce oraz aktorzy scen polskich, m.in.: Maciej Czapski z cyklem lekcji teatralnych 
zatytułowanych „Jak rodzi się teatr”.

3) Rodzinna Niedziela w Teatrze – cykl teatralny dla całej rodziny, zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca, 
zawsze od godz. 16.00! Zapraszamy Całe Rodziny - rodziców, dziadków, dzieci i młodzież na spektakle 
i widowiska teatralne przygotowane przez artystów Sceny Teatralnej Miasta Siedlce oraz artystów 
współpracujących z naszą instytucją.

4) Zimowa Akademia Talentów – bezpłatne zajęcia z artystami Sceny Teatralnej Miasta Siedlce w okresie ferii zimowych

5) Wakacyjna Akademia Talentów – bezpłatne zajęcia z artystami CKiS im. A. Meżeryckiego Sceny Teatralnej 
Miasta Siedlce w okresie wakacyjnym

EDUKACJA

Autorski program CKiS z zakresu edukacji kulturalnej

R
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Aw Teatrze

www.ckis.siedlce.pl

W ramach ww. programu edukacyjno – kulturalnego CKiS im. Andrzeja Meżeryckiego 

oku życia (w tygodniu: 
przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III oraz IV-VI); spotkania będą prowadzili artyści Sceny Teatralnej 
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Cud zachwytu 
nad teatrem

GOŚĆ MIESIĄCA
ROZMOWA Z Jarosławem Adamem Kilianem, 

reżyserem teatralnym i operowym, tłumaczem, 
ekspertem Europejskiej Komisji Kultury w Brukseli,

reżyserem opery „Cud albo Krakowiaki i Górale”

 „Cud albo Krakowiaki i Górale” z libret-
tem Wojciecha Bogusławskiego i muzyką Jana 
Stefaniego na przestrzeni wieków wielokrotnie 
gościł na polskich scenach w różnych insceniza-
cjach. Pan podjął się reżyserii tej opery narodo-
wej, by uczcić 250 rocznicę powstania pierwsze-
go teatru publicznego w Polsce. Jaką przygodą 
intelektualną i muzyczną była dla Pana praca 
nad tym dziełem?

„Krakowiaki i Górale” to sztuka, od której 
właściwie wszystko się zaczęło. A zaczęło się 
bardzo wiele. Bo zaczęła się nie tylko tradycja 
publicznego teatru, ale także rola i misja te-
atru, którą Bogusławski wpisał w swoją twór-
czość i w swoje myślenie społeczne i polityczne. 
Zbieżność dat premiery „Krakowiaków i Góra-
li” i wybuchu Powstania Kościuszkowskiego nie 
jest przypadkowa. Ale tu chodzi jeszcze o coś 
więcej - Bogusławski pod pozorem wodewilu 
proponuje piękną utopijną wizję budowania 
społeczeństwa obywatelskiego. To jest dzieło 
Konstytucji 3 Maja. Być może dzięki temu je-
steśmy dziś obywatelami. Fantastyczna jest ta 
jego wrażliwość na nierówność społeczną, na-
woływanie do zgody wszystkich stanów i troska 
o stworzenie lepszego świata. „Żyjcie w zgodzie 
i pokoju, nie dajcie się gorszyć światu”. I stąd też 
ten pomysł skonfrontowania tej pięknej tradycji 
z najmłodszym pokoleniem artystów. Ile teraz 
potra�my zrozumieć z tej pozornie błahej sztu-
ki, komedii erotycznej i być może opowiedzieć 
o czymś ważniejszym. 

Recenzenci zgodnie przyznają, że „Cud 
albo Krakowiaki i Górale” w pańskiej reżyserii 
to dzieło wyjątkowe, a przez to nowatorskie, 
na kilku płaszczyznach. M.in. w warstwie mu-
zycznej – gros wykonawców stanowią młodzi 
śpiewacy, adepci i absolwenci działającej przy 
Teatrze Wielkim Operze Narodowej Akademii 
Operowej. Postawił Pan zatem na młodzież. 
Czym Pana zaskoczyła?

Nie zaskoczyła mnie ani energią, ani ta-
lentem wokalnym, bo tego się spodziewałem. 
Zaskoczyła mnie ich rzadka już dzisiaj ufność 
w siłę prostoty i „czystości” czy wręcz „naiw-
ności” tekstu Bogusławskiego. Często rozma-
wialiśmy na próbach o tym, że współcześnie 
przyzwyczailiśmy się do bycia ironicznymi 
i sarkastycznymi, bo jak tacy nie jesteśmy, to 
znaczy, że jesteśmy słabi. A w tej sztuce właśnie 
prostoduszność jest oznaką siły i pewności sie-
bie, swojego światopoglądu, wiary w rozum, 
braku zaślepienia.

Szczególnym walorem artystycznym tego 
projektu jest dbałość o warstwę dźwiękową, jak 
najbardziej zbliżoną do oryginału – w przedsta-
wieniu usłyszymy orkiestrę złożoną z młodych 
muzyków, grających na oryginalnych historycz-
nych instrumentach lub ich kopiach. Podobnie, 
jak choreogra�a i kostiumy, dopełniają obrazu 
całości. Słowo, taniec i dźwięk są zatem ze sobą 
w idealnej harmonii. W którym momencie pra-
cy nad tym dziełem poczuł Pan tę spójność?

Przedstawienie składa się długo. Żmudnej 
pracy towarzyszy czasem radość, czasem zwąt-
pienie, a potem znowu nadzieja. I tak w kółko, aż 
do momentu, kiedy konfrontujemy się z publicz-
nością. Jedynym prawdziwym wery�katorem 
naszych poczynań. 

Wodewil, słusznie nazwany pierwszą operą 
narodową, powstał w szczególnym okresie hi-
storycznym – w przededniu III rozbioru Polski. 
Mimo, że dziś nie musimy walczyć z zaborcą ani 
umierać za ojczyznę, przekaz tego dzieła pozo-
staje wciąż aktualny. W jaki sposób udało się 
Panu osiągnąć ten cel? Opowiedzieć o ważnych 
rzeczach bez cienia moralizatorstwa i patosu? 

Śpiewogra Bogusławskiego i Stefaniego 
mówi o tym, co jest najważniejsze w Polakach, 
o poczuciu wolności, o pragnieniu wolności, tak-
że wolności wyboru (Basia, Bardos wyrzucony 
z uczelni, szukający swojego szczęścia). Myślę, 
że to na pewno pozostaje aktualne. Borykaliśmy 
się z językiem Bogusławskiego stylizowanym na 
język ludowy, który jest trudny. Rozbieraliśmy go 
i szukaliśmy sensów. Ten sens jest również ukry-

fo
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GOŚĆ MIESIĄCA

ty w wierszu, przeważnie trzynastozgłoskowcu. 
Staraliśmy się też powrócić do trochę utraconej 
umiejętności mówienia wiersza na scenie. Z tego 
wiersza wychodzi więcej sensów niż z doszuki-
wania się psychologii w tej sztuce. Chcieliśmy 
sprawdzić, czy jest w nas wciąż podobne poczucie 
humoru. Mamy nadzieję, że wodewil Bogusław-
skiego nie jest tylko zamkniętą doskonałą formą, 
ale jest też czymś, co ciągle odwołuje się do tego, 
co jest w nas prawdziwe i w jakiś sposób nie-
zmienne. Tym ciekawsza jest próba zmierzenia 
się z tym utworem, kiedy w kanale orkiestrowym 
muzyka jest grana przez dawne instrumenty, 
kiedy nie uwspółcześniamy na siłę, że krakowia-
cy należą do innej partii politycznej, a górale do 
innej, a szukamy szerszych i ważniejszych treści 
niż ulotność polityki. Za chwilę zapomnimy na-
zwiska polityków z pierwszych stron i dlatego ta 
„aktualność polityczna na siłę”, którą ewentualnie 
można by wprowadzić, zdezaktualizowałaby się 
jeszcze przed premierą.

Opera „Cud albo Krakowiaki i Górale” 
została przygotowana w taki sposób, by mogła 
gościć w różnych miastach Polski, gdzie nie ma 
dużych scen operowych. O jakie doświadczenia 
jest Pan bogatszy, obserwując „wędrówkę” tego 
przedstawienia po kraju? 

Ruszamy w tournée z przekonaniem, że po-
kazywać będziemy przedstawienie, które przygo-
towaliśmy najlepiej, jak potra�my. Że w warstwie 
muzycznej zaprezentujemy prawdziwy rarytas, 
grany na dawnych instrumentach przez wybit-
nych muzyków i zaśpiewany przez najzdolniej-
szych młodych polskich artystów.

Jakiego cudu mogą spodziewać się widzo-
wie siedleckiej Sceny Teatralnej po obejrzeniu 
„Krakowiaków i Górali” w pańskiej adaptacji?

Marzymy, by wydarzył się cud zachwytu nad 
teatrem... Cud uśmiechu...

Jaką lekcję wyniósł Pan osobiście z lektury 
libretta tej opery? 

„Krakowiaki” utwierdziły mnie w wierze w siłę 
teatralnej umowności… W siłę konwencji. Wydaje 
mi się też, że cały sens tej zabawy polega na pewnej 
cudownej rzeczy: na umowności teatru. Im bardziej 
teatr jest umowny, tym bardziej jest prawdziwy i do-
tyka naszych serc. Jesteśmy w teatrze, ludzie śpiewa-
ją, mówią wierszem, poprzez właśnie tę umowność 
stajemy się bardziej wiarygodni. Wtedy mogą wje-
chać na scenę drewniane koniki, owieczki z kra-
kowskiego bazaru, krowy. Zobaczymy wodewil, 
śpiewogrę, historię obyczajową, komedię erotyczną. 

Ale chciałbym, aby pod tą wizją teatru poczciwe-
go widz w swojej wyobraźni mógł odkryć głębsze 
znaczenia, odszukać jakąś prawdę o sobie, o nas 
samych. Myślę, że nie bez znaczenia jest fakt, że tę 
historię będą opowiadali bardzo młodzi ludzie. Jeśli 
opowiedzą ją o sobie, to i my widzowie odnajdzie-
my siebie w tej sztuce, wystawionej po raz pierwszy 
w 1794 roku. Nie uwspółcześniam, wychodzę z krę-
gu sztuki ludowej, z ludowego drzeworytu. 

Reżyserował Pan przeszło 50 widowisk, 
w tym dramaty klasyczne, romantyczne 
i współczesne, a także przedstawienia dla dzieci 
– słynne „Przygody Sindbada Żeglarza” według 
Leśmiana. Co było dla Pan większym wyzwa-
niem – bajka czy klasyczny dramat?

Zawsze staję przed nowym wyzwaniem. Sta-
ram się znaleźć inną zasadę, rządzącą przedsta-
wieniem… W klasyce mamy zazwyczaj oparcie 
w wielkim, wybitnym tekście. To pomaga, ale 
i komplikuje sprawę, bo chce się odkryć nowe 
sensy, w tym co dobrze znane…

Pochodzi Pan z rodziny od trzech pokoleń 
związanej z teatrem. Pana tata, Adam Kilian, 
był m.in. scenografem. Czy dzięki temu łatwiej 
było Panu zdobywać artystyczne szczyty czy też 
wręcz przeciwnie?

Fascynację teatrem wyniosłem z rodzinnego 
domu. Nasiąkłem w nim, np. zamiłowaniem do 
sztuki ludowej, naiwnej… Przez wiele lat pracowa-
łem z tatą, a i dziś często z nim konsultuję pomysły 
teatralne. Zdaję sobie sprawę, że wielu rzeczy na-
uczyłem się w naturalny sposób... Ale wiem też, że 
każdy zajmujący się sztuką człowiek, zwany arty-
stą, musi znaleźć własną drogę. Musi oderwać się 
od swojej watahy i stać się samotnym wilkiem…

Jest Pan również historykiem sztuki. Jak 
wiedza z tej dziedziny pomaga Panu w reżyserii?

Myślę obrazami... Sztuka wielkich mistrzów 
uczy rytmu, kompozycji, poczucia formy. To 
bezcenna lekcja dla reżysera. Sztuki plastyczne 
inspirują i wydają mi się najbliżej spowinowaco-
ne z teatrem.

Do którego dzieła sztuki odwołuje się Pan 
najczęściej, kiedy szuka Pan potwierdzenia ge-
niuszu artysty?

Do obrazów mistrzów niderlandzkich, któ-
rzy umieli znaleźć Boga w scenach wziętych 

z codziennego życia. Do malarstwa Rembrandta, 
który jak Szekspir wiedział wszystko o człowieku 
i jego losie. Do sztuki Picassa, który tworzył jak 
sama Natura.

Kontakt z którym z dzieł (rzeźby, malar-
stwa, dzieła muzycznego) dawnych czy współ-
czesnych pomaga Panu żyć i rozjaśnia mroki 
codzienności? 

Nie mam jedynego takiego dzieła… Ale w tej 
chwili mogę powiedzieć, że dzieło rzeźbiarskie, któ-
re wywołuje u mnie zawsze zachwyt, to Ołtarz 
Mariacki Wita Stwosza. Realistyczne spotyka się 
tu z Nadprzyrodzonym. Stosz „wyrzeźbił wiatr” �-
zyczny i meta�zyczny zarazem. Obraz: Historia Św. 
Jerzego wymalowany przez Vittore Carpaccia (nie 
mylić z potrawą) w pocz. XVI wieku w kościele San 
Giorgio degli Schiavoni w Wenecji. Cykl obrazów 
malarza to przenikanie dnia codziennego Wene-
cji z najczystszą baśnią. Muzyka: Album Kind of 
Blue Milesa Daviesa... a zwłaszcza utwór All Blues, 
12-taktowy blues w metrum 6/8 z czterotaktową 
wstawką na akordzie G7, występującą po każdym 
solo. Muzyka zdaje mi się królową sztuk...

„W szanujących się teatrach powinna ist-
nieć zapadnia ze wstydu” – napisał przed laty 
Stanisław Jerzy Lec. Jak Pan myśli, czy te słowa 
można odnieść do współczesnego teatru? Jeśli 
tak, to z jakiego powodu twórcy teatru winni 
zapadać się pod ziemię ze wstydu?

Za to, że lekceważą publiczność albo nią po-
gardzają. To największy grzech i wstyd.

Jest Pan ekspertem Europejskiej Komisji 
Kultury w Brukseli. Jakie, według Pana, wyzwa-
nia stoją przed współczesną kulturą i sztuką? 
Co najbardziej je ogranicza i hamuje wolność 
artysty?

To przecież temat rzeka... Wolność artysty 
nie jest dla mnie fetyszem... Artysta nie stoi po-
nad prawem, ponad tłumem...Wolno mu tyle, co 
innym zjadaczom chleba... tylko tyle, i nic więcej. 
Nie powinno też być wolno więcej ani �lozofom, 
ani szewcom, ani mędrcom, prezydentom, straża-
kom, policjantom, posłom...

Prawdziwą pułapką i zagrożeniem dla arty-
stów jest tandetna, pachnąca forsą, łatwa i przy-
jemna obietnica, którą kuszą mass media.

Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk
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PREMIERY

Dzieci to bardzo ważna i wymagająca widownia. Z myślą o nich Teatr Es i Teatr Tańca Caro Dance przygotowują 
kolejne premiery, które – poza walorem artystycznym – wzbogacają widowisko o subtelny język muzycznej edukacji.    

Najnowsza premiera Teatru Caro 
Dance to adaptacja bajki muzycznej 
Haliny Astachowej „Czarodziej Harmo-
nia i siedem księżniczek”, która zostanie 
wystawiona na deskach siedleckiej Sceny 
Teatralnej już 6 września. Spektakl zain-
auguruje kolejny sezon cyklicznych spo-
tkań teatralnych dla całej rodziny pod 
hasłem: „Rodzinna Niedziela w Teatrze”. 
Autorka scenariusza i choreografii tej 
współczesnej baśni Iwona Maria Orze-
łowska nie ukrywa, że praca nad spekta-
klem okazała się dużym wyzwaniem. – 
To jedna z najtrudniejszych bajek, jakie 
do tej pory przygotowywałam – mówi 
pomysłodawczyni muzycznego wido-
wiska. – Główną bohaterką tego przed-
stawienia jest muzyka, ale opowiadamy 
o niej przy pomocy języka tańca. Bajka 
personifikuje znaki muzyczne – dźwięki 
i gamy, a tło muzyczne stanowią frag-
menty najwybitniejszych kompozycji, 
które poznaje szkolna młodzież ucząc 
się gry na instrumentach.  Wprowa-
dziłam również dialogi, by przekaz był 
czytelniejszy dla najmłodszych widzów 
- dodaje. 

Nieprzypadkowy jest też wybór 
autorki. - Sięgnęłam po współczesną 
pisarkę, zresztą mieszkającą w Siedlcach, 
a pochodzącą z Rosji, dr Halinę Astacho-
wą, która napisała bardzo pouczający, 
przedstawiony w formie bajki, traktat 
o muzyce. Idąc za jej przesłaniem staram 
się poprzez tę sztukę pokazać, jak ważna 
jest muzyka w edukacji człowieka, jakie 
wartości kształtuje, w którym kierun-
ku rozwija dziecięcą wyobraźnię. Świat 
jest muzyką – dźwięki przyrody – śpiew 
ptaków, szum wiatru, lot trzmiela otaczają 
nas zewsząd, a tak rzadko potra�my je 
usłyszeć, zagłuszani przez syntetyczną 
muzykę z internetu czy bezduszne rytmy 

disco polo. Od tego pierwszego poziomu 
– zachwytu nad światem przyrody – już 
bardzo niedaleka droga do tęsknoty za 
muzyką, stworzoną przez człowieka. 
Dlatego myślę, że „Czarodziej Harmonia 
i siedem księżniczek” to bajka dla całej 
rodziny. W końcu to dorośli kształtują 
muzyczne gusta swoich dzieci – podkreśla 
Iwona Maria Orzełowska. - Dzieci uczą 
się poprzez tę sztukę, czym jest rytm, 
narracja muzyczna czy natchnienie, dzięki 
któremu powstają arcydzieła muzyczne. 
Walor edukacyjny tego przedstawienia był 
dla mnie największą wartością – przyznaje 
autorka scenariusza i choreogra�i. 

Na scenie, 6 września, zobaczymy 26 
tancerzy Teatru Caro Dance – najmłod-
sza Maja Bondarczuk ma pięć lat. Choć 
jej rola nie wymaga tanecznej wirtuoze-
rii, jest nią bardzo poruszona. – Gram 
skowronka, biegam po scenie machając 
rączkami jak skrzydełkami i wcale nie 
czuję się  zmęczona, bo bardzo lubię 
swoją rolę – przyznaje pięciolatka, której 
popisy mogliśmy już oglądać w „Cali-
neczce” i w „Pinokiu”.  

Jesienią najmłodsza widownia spotka 
się też z „Sierotką Marysią i siedmioma 
krasnoludkami”. – Adaptacja jednej z naj-
popularniejszych polskich bajek, na której 
wychowały się liczne pokolenia Polaków,  
pozwoliła mi nawiązać do pięknej muzyki 
ludowej, która jest też „pretekstem” do 
ukazania urody polskiego krajobrazu. 
I jedno, i drugie jest  przez Polaków nie-
doceniane, czasem wręcz wyśmiewane czy 
ignorowane. A przecież muzyka ludowa to 
skarbnica duchowa narodu, z której czer-
pią artyści wszechczasów. Myślę, że warto 
o tym przypominać. Wędrówka Marysi do 
królowej Tatr w siedmioma krasnoludka-
mi jest metaforą wędrówki w głąb źródeł 
naszej tożsamości. Premiera spektaklu 

odbędzie się 13 września.
Jesienną ofertę dla dzieci i młodzie-

ży ubogacają przedstawienia, przygo-
towane przez aktorów Teatru Es. Już 
w październiku na siedleckiej Scenie 
Teatralnej  zobaczymy „Małego Księcia”, 
w oprawie muzycznej Waldemara Ko-
perkiewicza, z piosenkami autorstwa Uli 
Gotowickiej. – „Mały Książę” Antoine’a de 
Saint-Exupéry’ego to jedna z najważniej-
szych pozycji w literaturze światowej, 
przeznaczona dla dzieci i młodzieży, tym 
razem zaadaptowana na potrzeby Sceny 
Teatralnej naszego miasta. Podejmując 
się adaptacji tego dzieła, miałem trudny 
orzech do zgryzienia. Zgłębiając po raz 
kolejny treść „Małego Księcia”, doszedłem 
do wniosku, że to bardziej książka dla 
dorosłych niż dla dzieci. Myślę jednak, że 
znalazłem złoty środek i przedstawienie 
Teatru Es zadowoli gusta i ciekawość wi-
downi w każdym wieku - wyjaśnia reżyser 
spektaklu Waldemar Koperkiewicz.  Treści 
tej książki wszechczasów są wciąż aktual-
ne i warto do nich wracać, choć obserwu-
jąc świat, wydaje się, że ludzkość się nie 
zmienia, chyba że na gorsze... Literatura 
i teatr temu służą, by wydobywać to, co 
najlepsze w człowieku, by dążyć do opty-
mistycznej puenty, że nawet zło można 
zmienić w dobro. Mamy nadzieję, że spek-
takl będzie równie wartościowy i ciekawy 
jak jego pierwowzór w postaci światowego 
bestsellera – dodaje reżyser i autor muzyki 
do „Małego Księcia”. Z kolei na listopad 
Teatr Es przygotowuje premierę widowi-
ska muzycznego „Bajkowe Siedlce. Moja 
mała ojczyzna”. Jesień zatem zapowiada się 
iście bajkowo. Mamy nadzieję, że spekta-
kle, stworzone przez tancerzy i aktorów 
siedleckiej Sceny Teatralnej, zaczarują nie 
tylko najmłodszych widzów. 

 Monika Mikołajczuk 
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REKLAMA 

W piątek, 2 października w ramach towarzyszącemu IV OFTP 
„Sztuka plus Komercja” cyklowi „Mistrzowie Sceny” na deskach Sceny 

Teatralnej Miasta Siedlce wystąpi Michał Bajor. 
Artysta na siedleckiej scenie zaprezentuje premierowy 

koncert promujący jego najnowszą płytę pt. „Moja Miłość”. 
Michał Bajor – choć trudno w to uwierzyć – czaruje nas 

i wzrusza swoim śpiewem już od ponad 40 lat, jak nikt inny łącząc 
oryginalny styl z najwyższą jakością. „Moja miłość” to 19. płyta 

w jego dyskogra�i i zarazem trzecie spotkanie mistrza interpreta-
cji z mistrzem słowa – Wojciechem Młynarskim. Pod materiałach 

„Od Piaf do Garou” i „Moje podróże” przyszedł czas na zbiór 17 
najpiękniejszych piosenek o miłości. Większość z nich to wielkie 

przeboje, trwale zapisane w historii polskiej muzyki rozrywkowej 
i sercach kilku pokoleń słuchaczy – by wymienić tylko „Prześlicz-

ną wiolonczelistkę”, „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Ach życie 
kocham cię nad życie” czy „Nie ma jak u mamy”. Ale na płycie 

pojawią się też dwie premiery, piosenki napisane specjalnie dla 
Michała Bajora przez Wojciecha Młynarskiego, a zaśpiewane 

w duetach z Alicją Majewską i Anią Wyszkoni.

PREMIERA PŁYTY W SIEDLCACH 

Moja Miłość
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BLASKI I CIENIE UPRAWIANIA ARTYSTYCZNEGO ZAWODU 

Krystyna Szydłowska
śpiewaczka i aktorka, Teatr Muzyczny w Lublinie 

To, że jestem artystką i występuję na scenie, jest dla mnie największym błogosławieństwem. 
Radością, która nadaje sens mojemu życiu. W związku z czym nie wyobrażam sobie innej roli. 
Moment, kiedy wychodzę na scenę i zaczynam śpiewać, jest rodzajem mistycznego natchnienia, 
tego naprawdę nie sposób opisać słowami. Oczywiście zawsze mam tremę, niezależnie do tego, 
dla jak licznej publiczności występuję. Zawsze muszę być perfekcyjnie przygotowana i otwarta dla 
publiczności, wkładając w mój występ całe serce. Nigdy nie mam dosyć. Koncert to jest coś, co 
mnie uskrzydla i przybliża do nieba. Nigdy w życiu nie powiedziałabym, że mi się nie chce śpiewać. 
Choćbym miała się czołgać na scenę, to zaśpiewam, nawet dla jednego słuchacza. Pamiętam wy-
stęp mojej koleżanki, która pod koniec koncertu, uśmiechając się szeroko do widzów, szeptała pod 
nosem: O Boże, jak to dobrze, że już koniec!  To po co wykonuje taki zawód? Artysta nie istnieje bez 
publiczności. Mam nadzieję, że Stwórca pozwoli mi śpiewać przez długie lata i wytrwać w tym zawodzie w zdrowiu �zycznym i w pełni sił umysło-
wych. Ja nie mogę powiedzieć, że nie wystąpię, bo mnie coś boli. Nawet jeśli boli, to odpowiedzialność przed publicznością jest najistotniejsza. Mówiąc 
szczerze, nie dostrzegam ciemnych stron mojej profesji. Może jedyny mankament jest taki, że w dzisiejszych czasach nie ma kto akompaniować, bo 
wówczas cena rośnie i zaczyna się gadka: ooo, a czemu tak drogo? Ale i tu jest wyjście – po prostu śpiewam a capella (oczywiście, nie zawsze). W moim 
przypadku zawód artysty jest najlepszą rzeczą, jaka mi się w życiu przytra�ła i nikogo z mojej rodziny nie odżegnywałabym od wyboru podobnej 
drogi. Zresztą moja córka też śpiewa. Bo to coś więcej niż praca. Nigdy nie mówię, że idę do pracy, tylko idę do teatru. I wracam do domu szczęśliwa.

Małgorzata Lewińska
aktorka teatralna i telewizyjna 

Aktorstwo to bardzo ciężka profesja. Z jednej strony kojarzone jest z wolnym zawodem, z dru-
giej zaś z tą wolnością, szczególnie dzisiaj, ma niewiele wspólnego. Jako aktorzy jesteśmy zależni od 

wielu ludzi – reżyserów, producentów, a przede wszystkim  widzów.  Od ich gustów i upodobań.  Od 
mody na określone role i postaci. Wreszcie od kaprysów wolnego rynku. 

Niestety, dzisiaj często o tym, czy ktoś gra czy nie, nie decyduje jego 
talent. Czasami się to pokrywa, ale nie zawsze. To zawód, który wyma-

ga ogromnej odporności psychicznej. Już na studiach w warszawskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej  ostrzegano nas, że w tym za-

wodzie trzeba mieć duszę motyla i skórę słonia. Kiedy przyjaciele mojej 
mamy, wybitni aktorzy, dowiedzieli się, że wybieram się na studia aktorskie, orzekli, że nawet palca nie przyłożą do tego. Że 
jestem za wrażliwa i nie udźwignę aktorstwa emocjonalnie. Bycie aktorem to nieustanna walka z samym sobą – pogodzenie 

własnej wrażliwości i odporności z okrucieństwem, wpisanym w popularność, z którym musimy się mierzyć na co dzień. 
I nie mam tu na myśli  krytyki, bo ta zazwyczaj bywa konstruktywna. Myślę o internecie, gdzie każdy anonimowo może 

bezkarnie niszczyć człowieka i o równie bezkarnych i prymitywnych  tabloidach, które w pogoni za sensacją uciekają 
się do haniebnych chwytów. To jest ta ciemna strona bycia aktorem i trzeba nauczyć się z tym żyć. Oczywiście nie 

wyobrażam sobie siebie w innej roli niż aktorka. Po sukcesie serialu „Sąsiedzi”, w którym grałam kilka lat, 
nastąpił w moim życiu zawodowym moment lekkiego zastoju. Ale chyba tak miało być, bo wkrótce 

zostałam mamą bliźniaków i już nie mogłam na sto procent poświęcić się aktorstwu.  W międzycza-
sie pojawiło się kilka ciekawych projektów, w których biorę udział, m.in. gram w przedstawieniach 

impresaryjnych, z którymi jeździmy po kraju, nagrywam audiobooki, prowadzę blog „Małgosia 
Lewińska do kwadratu”, w którym opisuję codzienność mamy bliźniaków. To, że jestem aktorką, 

pozwala mi spełniać się w innych obszarach i uznaję to za mój sukces. Myślę jednak, że naj-
większym sukcesem jest bycie dobrym człowiekiem i staram się do tego dążyć.  
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Mirosław Kowalik
basista zespołu Raz, Dwa, Trzy

Sztuka... Poprzez nią poszukujemy wyższych wartości. Oczekujemy przeżyć mistycznych, utożsa-
miając się z elementami, które na nas oddziałują. Bez niej  nie byłoby poezji i �lozo�i (myśli wizjo-
nerskich). A co za tym idzie... ”postępu”. Kreatywność działań przybiera różne formy, w których 
realizują się ludzkie marzenia. Realizacja jednych służy rozwojowi ludzkości, a inne wyzwalają to-
talną dezintegrację. Twórczość, niezależnie od intencji, jest formą działania ogólnie dostępną, ale jej 
interpretacja znajduje często upust niezależny od woli autora pomysłu. Twórca... Wydawałoby się... 
ktoś zupełnie niezależny... Jednak na samym początku można zadać pytanie, czy jego samodzielność 
nie kończy się już  na etapie odbiorcy. Być może najwyższą z form jest samo tworzenie, w którym  
autor sam zamyka się w innym świecie i niezależnie od  ludzi, z potrzeby samego tworzenia zapisuje 
obrazy z tego innego świata. Myślę, że każdy człowiek jest twórcą, doskonalącym wartość istnienia  

poprzez różne formy komunikacji ze światem. Otwarcie się przed światem ze swoją twórczością jest 
pewnym rodzajem ekshibicjonizmu, dzięki któremu przenosimy wartości zawarte w twórczości w różne miejsca ich eksploatacji. W każdych ludzkich 
działaniach zobaczymy blaski i cienie ich realizacji. Życie artysty narzuca pewną formę, polegającą na budowaniu pozoru niezależności, co daje nam 
poczucie większej swobody odkrywającej efekty naszych działań, ale te mogą być różne od naszych oczekiwań. Z jednej strony możemy się poczuć 
wyjątkowi, a z drugiej życie uczy nas pokory. Nasza samodzielność polega na tym, że sami możemy dokonać wyboru. Należy jednak pamiętać, że to, co 
dla jednych jest blaskiem, dla innych  może być cieniem i odwrotnie.
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BLASKI I CIENIE UPRAWIANIA ARTYSTYCZNEGO ZAWODU 

Anna Faber
har�stka, koncertująca z zespołem Blue Harp 

Dla mnie bycie artystą oznacza rozwijanie talentu, który dostałam “z góry”. Kiedyś, po skoń-
czeniu studiów muzycznych w klasie harfy, miałam wielką tremę przed publicznymi występami. 
Dzięki temu zaczęłam jeździć na warsztaty, rozwijać się, uczyłam się obchodzenia z nieprzyjem-
nymi emocjami i kiedy zwyciężyłam, bycie artystką stało się czystą przyjemnością. Kiedy wchodzę 
na scenę, nagle znajduję się w innym świecie, kreuję dźwięki, odczucia moje i publiczności. To jest 
piękne. Obcowanie z tym światem traktuję jako przywilej. Mogę przekazywać moje emocje za po-
mocą dźwięku i pozostać w sercach słuchających mnie ludzi na chwilę albo na długo. Pamiętam, jak 
napisałam pierwszą kompozycję. Uważałam, że nie potra�ę, ale bardzo chciałam stworzyć piękną 
melodię. Męczyłam się przez 5 dni, aż nagle spłynęło na mnie: drobny zaledwie motyw melodyczny, 

z którego powstał utwór. Gram go do dziś na koncertach. Potem spływały” inne. Niektóre napraw-
dę dobre. Czułam się dumna i sama cieszyłam się nimi. A po koncercie dostawałam bukiety kwiatów, pochwały, komplementy i podziw. Naprawdę 
można się dobrze wtedy poczuć. A też świadomość, że w oczach publiczności jestem niezwykłą kobietą, która gra na pięknym instrumencie i to jakim 
twarzowym! Że to mnie wyróżnia i mogę sobie z tego brać dobre strony. A także granie na dużych scenach, owacje na stojąco jak ostatnio w nowej 
sali NOSPR-u.To plusy bycia artystą. Ale są też plusy ujemne. Adrenalina trasy koncertowej, a potem powrót do normalności, na którą trzeba umieć 
się przestawić. Przestoje, które trzeba umieć przeczekać robiąc inne rzeczy, będące w cieniu w czasie natłoku koncertowego. Niepewność jutra, jeśli się 
jest wolnym ptakiem, jak ja. I wtedy, jeśli się ma szczęście jak ja, można doświadczyć nowej przygody: Pewnego dnia zapukała do drzwi mojego mu-
zycznego domu - Ajurweda. Medycyna pochodząca z Indii, sprzed 5 tys. lat. Pojechałam nagle na panczakarmę - oczyszczanie organizmu. Rzuciłam 
tam palenie, zmieniłam dietę, usunęłam przeszłość z komórek mojego ciała oraz z umysłu. Zapragnęłam studiować tę niezwykłą wiedzę. Teraz łączę te 
dwa zawody - muzyka i konsultanta Ajurwedy. Jestem absolutnie szczęśliwą osobą, a bycie artystką pomogło mi w rozwoju moich ukrytych talentów. 

Maciej Falkiewicz
malarz, właściciel galerii w Janowie Podlaskim 

Bardzo się cieszę, że mam taki zawód, pomijając zawody miłosne (śmiech), jestem bardzo 
zadowolony, wręcz szczęśliwy. Dzięki temu, co wybrałem, miałem okazję spotkać w życiu wspa-
niałych ludzi, chociażby moich mistrzów podczas studiów na warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych - uczyli nie tylko warsztatu malarskiego, ale przede wszystkim byli wzorem cnót – 
patriotyzmu, uczciwości, szacunku do przeszłości. Wspomnę chociażby profesora Ludwika 
Maciąga czy prof. Michała Bylinę. Tęsknię też za przyjaźnią z Anną Dębską, już nieżyją-
cą wielką rzeźbiarką, której talent onieśmielał. Gdybym miał się na nowo urodzić, 
na pewno wybrałbym ten sam zawód, tym bardziej, że maluję to, co chcę, co 
mnie porusza i co przeżywam. Nie tworzę pod publiczkę, bo uważam, że 
jaki obraz, taki odbiorca. Oczywiście płacę wysoką cenę za tę wol-

ność, bo państwo nie interesuje się losem artystów. Kiedy arty-
sta robi wystawę w jakieś instytucji kultury, to tak naprawdę robi prezent tej instytucji – musi na własny 
koszt oprawić obrazy, wydrukować folder itp. Rzadko widuje się na wystawach urzędników, 
odpowiedzialnych za kulturę. W szkole też nie ma zainteresowania sztuką – nie orga-
nizuje się spotkań z artystami, tylko nieliczni nauczyciele prowadzają 
uczniów na wystawy – nikt nie jest tym zainteresowany. To 
bardzo smutne, ale taka jest rzeczywistość. 

Ewa Graniak-Wosinek
Dom Mokoszy – Pracownia Sztuk Różnych, Branica Radzyńska 

Bycie artystą to wyjątkowy dar od losu, to nieprzeciętna możliwość poznawania świata 
w inny sposób niż mają możliwość to robić ludzie, którzy nie posiadają wrażliwości artystycznej. 
Ten zawód daje mi satysfakcję, szczególnie w momentach, gdy to, co robię, ma oddźwięk wśród 
odbiorców, gdy moja sztuka rozpoczyna np. jakąś dyskusję, czy po prostu wywołuje uśmiech 
na twarzy lub wzruszenie. Artysta stoi przed ciągłym wyborem – albo idę do etatowej pracy, 
albo robię to, co kocham i czuję. To jest ta wolność, która czasem kosztuje. Artysta to general-
nie człowiek wolny, ale jednocześnie zniewolony przez swoją wrażliwość, która nie pozwala mu 
obojętnie przejść obok problemów tego świata. Z drugiej strony artysta ma, moim zdaniem, 
prawo i przede wszystkim możliwość wypowiedzieć się na jakiś temat, który może być tematem 
kontrowersyjnym w sposób czasami zawoalowany, lekko przymglony, ale zarazem dosadnie zwra-
cający uwagę na dany temat. Wolność artysty polega na tym, że maluje, rzeźbi, fotografuje, to co chce. Jednak świat nie zawsze mu na to pozwala, 
bo na przykład dany temat się nie sprzedaje – i tu artysta zaczyna mieć związane ręce, bo żeby przeżyć, musi tworzyć to, co da mu chleb. Na szczę-
ście przeważnie tworzę to, co współgra z moimi odczuciami. Niestety, w naszym kraju ludzie nie rozumieją tego, że moje prace to efekt wielu lat 
nauki, pracy nad sobą, ale także inwestycje �nansowe. Wykorzystywanie zdjęć czy pomysłów i projektów jest nagminne i mało kto zwraca uwagę 
na to, że po prostu jest to kradzież. Mam to szczęście, że żyję z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Przeniosłam się z Wybrzeża na Podlasie, by tu 
realizować swoje artystyczne wizje. Na wsi czuję się świetnie. Wieś, przyroda dostarcza mi inspiracji, daje też poczucie wolności i jedności z naturą, 
spokój ducha, co dla mnie jest bardzo ważne. 
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POZNAJ SWOJE MIASTO

Pobyt w Siedlcach oczywiście najlepiej 
rozpocząć od wizyty w Centrum Informacji 
Turystycznej (ul. Pułaskiego 7), gdzie otrzy-
mają Państwo materiały  promocyjne, plan 
miasta oraz szczegółową informację, co war-
to zwiedzić w naszym mieście i okolicach.  
Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9:00-17:00 oraz w sobo-
ty 10:00-14:00. 

Tuż obok naszego Centrum znajduje się 
„Jacek” - symbol miasta. Niegdyś był to ra-

tusz miejski, a dziś mieści się tu Muzeum 
Regionalne - (bilet normalny 4 zł, ucznio-
wie 2 zł, w niedziele wstęp wolny), groma-
dzące zbiory dzieł polskiego malarstwa, 
a także przedmioty 
związane z arche-
ologią oraz kulturą 
ludową regionu. Tuż 
obok Jacka, od stro-
ny ul. Floriańskiej, 
widoczny jest po-
mnik Tadeusza Ko-
ściuszki, wzniesio-
ny w 1917 r. w 100 
rocznicę śmierci 

generała, by upamiętnić jego dwukrotną 
wizytę w Siedlcach we wrześniu 1794 r. 
Naprzeciwko postumentu, po drugiej stro-
nie ul. Floriańskiej, znajduje się najstar-
sza świątynia Siedlec - kościół parafialny  

p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika, 
pochodzący z I poł. XVIII w. Reprezentuje 
styl barokowy z elementami klasycyzmu. Już 
200 m dalej, skręcając w prawo i kierując się 
dalej ul. Piłsudskiego, a potem ul. Starowiejską, 
można zobaczyć kaplicę p.w. Św. Krzyża, zwaną 
potocznie Kaplicą Aleksandry Ogińskiej. Wy-

budowano ją w 1791 r. na życzenie Aleksandry 
Ogińskiej, a po śmierci księżnej w 1798 r. kapli-
ca stała się jej grobowcem. Cofając się ok. 200 m 
i idąc dalej ul. Kościuszki, można dotrzeć do Pa-
łacu rodziny Ogińskich z I poł. XVIII w. Niegdyś 
gościły tu znamienite osobistości, m.in. Tadeusz 
Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz, Fran-
ciszek Kniaźnin, Franciszek Karpiński, a także 
król Stanisław August Poniatowski. Obecnie 
Pałac jest siedzibą władz Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznego. Będąc  tu, koniecznie 
należy wstąpić do Restauracji Pałacowej na 
smaczny i niedrogi domowy obiad (czynne pn
-pt 12:00-16:00), który w połączeniu z dawnym 

staropolskim wystrojem, zachwyci każdego tu-
rystę. Stąd warto się udać północno-wschodnią 
bramą do parku miejskiego, potocznie zwane-
go „Aleksandrią”. Niegdyś miał wygląd ogrodu 
włoskiego, a  później angielskiego,  jednak w cza-
sie II wojny światowej duża jego część uległa 
dewastacji. Do dnia dzisiejszego zachował się 
staw z wyspą oraz murowana arkada. Z „Alek-
sandrii” w dalszą drogę najlepiej skierować się 
ul. Asłanowicza, gdyż u jej wylotu, tuż przy  
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POZNAJ SWOJE MIASTO

Spacerkiem
po Siedlcach

ul. Wojskowej, znaj-
duje się kolumna to-
skańska, pochodzą-
cą z 1783 r. Niegdyś 
stanowiła ona dro-
gowskaz do pałacu dla 
przybyłego z wizytą 
króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskie-
go. W pobliżu, przy 
skrzyżowaniu ulic 
Wojskowej i Cmen-
tarnej, mieści się 

pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go, odsłonięty 28 września 2014 r., a obok 
także Lapidarium. W dawnych czasach był 
tu XVIII-wieczny cmentarz katolicki, któ-
ry zlikwidowano w latach osiemdziesiątych 

XX w. Kolejnym miejscem godnym uwagi 
jest kościół katedralny p.w. Niepokalanego 
Poczęcia NMP wybudowany w latach 1905-
1912 w stylu neogotyckim. Jego wnętrze 
zdobią witraże przedstawiające sceny biblij-
ne oraz najważniejsze wydarzenia z histo-
rii Polski. Wychodząc z katedry, po drugiej 
stronie ulicy, dotrzemy do Muzeum Diece-
zjalnego (bilet normalny 8 zł, uczniowie 4 
zł), gdzie znajdują się bogate zbiory sztuki 
sakralnej oraz malarstwa europejskiego, 
a wśród nich najcenniejszy eksponat, czyli 
obraz „Ekstaza św. Franciszka” autorstwa 
El Greco. Do kolejnego miejsca, wartego 
obejrzenia, należy się udać ulicą Kocha-
nowskiego aż do Skweru Niepodległości, 
w centrum którego widoczny jest pomnik 
poświęcony pamięci Marszałka Józefa Pił-
sudskiego (tzw. Pomnik Niepodległości). 
Postawiony został w 1990 r. na miejscu po-
przedniego pomnika zniszczonego w czasie 
II wojny światowej.  W dalszą drogę należy 
się udać ul. Pułaskiego w stronę wschodnią, 
gdzie już po przejściu 200 m i dotarciu na 

Skwer Jana Pawła II, można ujrzeć pomnik 
upamiętniający wizytę papieża w Siedlcach 
w 1999 r. Na zakończenie spaceru po Sie-
dlcach, warto skierować się ulicą Kilińskie-

go w stronę południową (ok. 300m). Tam, 
w samym centrum Placu Tysiąclecia, umiej-
scowiony jest kościół garnizonowy p.w. Ser-
ca Jezusowego. Początkowo pełnił funkcję 
cerkwi prawosławnej, jednak w czasach 
międzywojennych został przebudowany 
i stał się kościołem katolickim, dzięki sta-
raniom ks. majora Witolda Jeżniowskiego.

 Dominika Jurek, Anna Cepek
 PTTK Oddział Podlasie; Centrum 

 Informacji Turystycznej w Siedlcach
 fot. Jan Waszczuk

W przeddzień Dni Siedlec warto przypomnieć sobie 
historię naszego miasta, które na przestrzeni wieków 
zmieniało swoje oblicze. Dziś to już inne Siedlce 
niż chociażby sto czy dwieście lat temu, ale wciąż 
czujemy w nim bijący puls historii. Zapraszamy do 
wspólnego spaceru ulicami i zaułkami miasta, które 
kryje niejedną tajemnicę...   
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„Jeden z największych poetów i myślicieli, 
jakich wydała ziemia polska” – tak o Cyprianie 
Kamilu Norwidzie powiedział Jan Paweł II. 18 
września, w siedleckim Muzeum Regionalnym, 
będziemy mieli okazję przekonać się o praw-
dziwości tych słów. A to za sprawą znakomitej 
wystawy Barbary Wachowicz, pochodzącej 
z Podlasia wybitnej pisarki, autorki spektakli, 
programów radiowych i telewizyj-
nych, poświęconych wielkim Pola-
kom. Ekspozycja, zatytułowana „Żar 
słowa i treści rozsądek”, ma wyjąt-
kowy charakter. Nie tylko z powodu 
postaci wielkiego poety, myśliciela 
i gra�ka, któremu jest poświęcona, ale 
przede wszystkim z powodu rodzime-
go „akcentu”, jakim w życiu Norwida 
był Korczew. Choć poeta nigdy nie 
zobaczył go na własne oczy, to w li-
stach do Pani na Korczewie opisywał 
go, jak by w nim bywał i znał jego 
duszę od podszewki. „Gdybym na sta-
rość dożył przybycia do Korczewa, to 
miałbym pokój mój z dala od pokoju 
z topolą…” – pisał Norwid do  Joan-
ny Kuczyńskiej, praprababki obecnej 
Pani na Korczewie Beaty Ostrowskiej
-Harris, zimą 1862 roku. Przypomnij-
my, że Norwid poznał marszałkową 

w Warszawie, podczas jednego 
z balów. I choć osobiście nie widy-
wali się często, rekompensowali tę 
nieobecność szczerą koresponden-
cją, która się zachowała do dzisiaj. 
Podczas wernisażu w roli Pani na 
Korczewie wystąpi wybitna aktorka 
Anna Seniuk oraz Adam Marjański 
jako Norwid.    

Wystawa Barbary Wachowicz 
została przygotowana we współ-
pracy z Muzeum Literatury w War-
szawie i Fundację „Pałac w Korcze-
wie”. „Przesłaniem ekspozycji jest 
ukazanie sylwetki Poety – w jego 
losach, wielkości, osamotnieniu, 
głębokości re�eksji na temat po-
słannictwa artysty, cech Polaków 
(ich ułomności, ale i zalet), rozwa-
żań o Ojczyźnie. Ikonogra�a pre-
zentuje wszystkie portrety najważ-
niejszych osób wpisanych w życie 

Norwida, rękopisy i gra�kę Norwida, unikatowe 
edycje jego dzieł i prac poświęconych Autorowi 
„Mojej piosnki”, obrazy miast, pejzaży w kraju 
i na obczyźnie, przez które wiodły tropy poety”.

Wernisaż wystawy odbędzie się 18 września 
(piątek) o godz. 18.00. Ekspozycję można oglą-
dać do 15 listopada.   (MM)

Wernisaż XIV Poplenerowej 
Wystawy Fotogra�i

Grupy Twórczej FOTOGRAM 
„Mazury 2015” 

Galeria Focus, 3 września 

Grupa Twórcza FOTOGRAM tym razem 
zaprezentuje prace powstałe podczas warsz-
tatów na Mazurach. „To już czternasty nasz 
wspólny plener i coraz trudniej jest znaleźć 
miejsce, gdzie jeszcze nie byliśmy. Tym ra-
zem udaliśmy się do Krainy Tysiąca Jezior, 
a naszą bazą był Ośrodek PTTK w Kamieniu 
k. Mikołajek, położony nad jeziorem Bełda-
ny. Największą atrakcją turystyczną Mazur 
jest ponad stukilometrowy Szlak Wielkich 
Jezior Mazurskich. Mikołajki - żeglarska 

stolica Polski, przyciągają przede wszystkim 
amatorów sportów wodnych, ale również 
dla fotografów ciekawa architektura, port, 
okoliczna przyroda i krajobrazy okazały się 

bardzo interesujące. Miasto sąsiaduje z tere-
nami Mazurskiego Parku Krajobrazowego, 
w granicach którego znajduje się najwięk-
sze w Polsce jezioro Śniardwy oraz północ-
na część Puszczy Piskiej z rzeką Krutynią. 
W poszukiwaniu atrakcyjnych tematów wie-
lu z nas udało się promem na drugą stronę 
jeziora Bełdany do Popielna, gdzie znajduje 
się Stacja Badawcza Polskiej Akademii Nauk 
i prowadzone są badania m.in. nad dziko 
żyjącymi tarpanami, jeleniami i bobrami. 
Odwiedziliśmy także Kętrzyn, Prawosław-
ny Żeński Monaster w Wojnowie, Rucia-
ne-Nida, Muzeum Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego w leśniczówce „Pranie”, poło-
żonej nad malowniczym jeziorem Nidzkim, 
i wiele innych ciekawych miejsc” – czytamy 
w relacji uczestników warsztatów fotogra-
�cznych. Efekt ich pracy możemy oglądać 
w Galerii Focus od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00-17.00 do 2 października.

Miejska Biblioteka Publiczna  
i Miejski Ośrodek Kultury

Promocja książki  
Antoniego Wintera „Siedlce 1918-1939”

Sala Biała, 6 września, godz. 17.00 

Promocji wydawnictwa towarzyszyć bę-
dzie wystawa poświęcona Antoniemu Win-
terowi (1910-1988), na którą organizatorzy 

zapraszają do siedziby biblioteki. Przypo-
mnijmy, że Antoni Winter był historykiem 
z wykształcenia, nauczycielem w siedleckim 
gimnazjum i Liceum Biskupim. W czasie 
wojny pomagał wysiedlonym z Zamojsz-
czyzny. Ponad 30 lat pracował w PTTK, był 
jednym z pierwszych społecznych przewod-
ników PTTK w Siedlcach. Autor monogra�i 
„Dzieje Siedlec 1448-1918”.

Plenerowe Kino Allegro
11 września, godz. 20.30, seans 

„Mroczny Rycerz” 

Siedlce znalazły się wśród 30 miast 
Polski, które na jesieni odwiedzi Plenero-
we kino Allegro z seansem „Mroczny Ry-
cerz”. Podczas seansu będzie można kupić 
gadżet, związany z filmem, m.in. batmobil. 
Zasady udziału w pokazie filmu na stronie 
kino.allegro.pl.

KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
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Norwid na Podlasiu, czyli „Żar słowa i treści rozsądek”- 
wystawa Barbary Wachowicz w Muzeum Regionalnym
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- W 2015 roku mija 90 rocznica 
śmierci Władysława Reymonta, 
w związku z tym rok ten został 
ogłoszony przez Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego Ro-
kiem Reymonta na Mazowszu. 
Dla upamiętnienia tej rocznicy, 
a także w celu promocji twórczo-
ści autora „Chłopów” odbyło się 
już wiele interesujących imprez (m.in. 
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzie-
ży „Z wizytą u Państwa Reymontów, plener 
rzeźbiarski „Inspiracje twórczością Stanisława 
Władysława Reymonta w sztuce ludowej”, we 
wrześniu otwieramy wystawę „Chłopi w gra�ce 
Kazimierza Szwainowskiego”), których zwień-
czeniem będzie maraton czytania „Chłopów” 
non stop w dniach 1-4 października - zapo-
wiada Marek Błaszczyk, dyrektor Domu Pracy 
Twórczej „Reymontówka”. - Zamierzamy usta-
nowić rekord Świata (jeszcze takiego nie ma - 
z zapisaniem w księdze Rekordów Guinness’a) 
w czytaniu tej powieści bez przerwy, zgłosiło się 
już około 300 ochotników  - dodaje gospodarz 
„Reymontówki”. – Zaczynamy 1 października 
w samo południe gawędą Barbary Wachowicz 

 
 
o Stanisławie  Władysławie  Reymoncie,  
a tuż po wystąpieniu wybitnej pisarki, od-
twórczyni roli Jagny w „Chłopach”. Emilia 
Krakowska oraz powieściowy Antek Boryna, 
czyli Ignacy Gogolewski, opowiedzą o kulisach 
powstania �lmu w reżyserii Jana Rybkowskie-
go. Wieczorem poprowadzą warsztaty z emisji 
głosu dla młodzieży. Przewidziane są również 
warsztaty z recytacji – dodaje Marek Błaszczyk. 

Czytanie obszernej powieści „Chłopi” zajmie 
kilkadziesiąt godzin. By zdążyć z lekturą do 4 paź-
dziernika, każdy z uczestników maratonu będzie 

miał do dyspozycji 15 minut. – Za-
czynamy o siódmej rano a kończy-
my o 22.00 - wyjaśnia gospodarz 
tego artystycznego wydarzenia. 
Przed dworem zostanie ustawio-
ny telebim, na którym goście będą 
mogli na bieżąco śledzić i słuchać 

Remontowskich „Chłopów”, czyta-
nych przez ochotników, a wśród nich 

są mieszkańcy regionu, dziennikarze, po-
litycy, samorządowcy, aktorzy Teatru Es i wie-

lu innych. Ostatni z nich będą zgłębiać tę lekturę, 
zasiadając w bryczce, powożonej przez Ireneusza 
Kozłowskiego, instruktora powożenia Polskiego 
Związku Jeździeckiego z pobliskiego Jagodnego. 
Na zakończenie obchodów Roku Reymontow-
skiego na Mazowszu odbędzie się koncert ze-
społu Pieśni i Tańca „Chodowiacy”, a tuż po nim 
artyści zaproszą wszystkich gości do wspólnej 
zabawy pod gołym niebem.   

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem 
objął prezydent RP oraz wicepremier Janusz 
Piechociński.  

Patronat medialny i transmisje: Katolickie 
Radio Podlasie, Tygodnik Siedlecki,  Scena 24, 
Kraina Bugu i inne. (MM)

 1.10.2015 r.
 godz. 12:00 Występ Zespołu „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy.
 godz. 12:15 Kilka słów na temat Władysława Reymonta  
  i powieści„Chłopi”, w tym na temat �lmu „Chłopi”:
  - Barbara Wachowicz
  - Emilia Krakowska
  - Ignacy Gogolewski

 godz. 12:50  Antoni Wróblewski rozpoczyna malowanie obrazu  
  ziemią związaną z życiem Władysława Reymonta.
 godz. 13.00 Rozpoczęcie czytania powieści „Chłopi”.   
  - Emilia Krakowska

 godz. 14:00-16:00 Warsztaty recytatorskie i emisji głosu prowadzą  
  Emilia Krakowska i Ignacy Gogolewski 
  (Ignacy Gogolewski czyta ok. 21.15 )
 
  Czytamy I tom Jesień zakończenie 11 rozdziału 
  I tomu wesele czyta Ignacy Gogolewski. 
  Zakończenie czytania o godz. 22.15

 
 2.10.2015 r.
 godz 7:00- 22:00 Czytamy powieść „Chłopi” tom II.
 14:00-16:00 Warsztaty poetyckie prowadzone przez 
  Krzysztofa Tomaszewskiego.

 3.10.2015 r.
 godz 7:00-22:00 Czytamy powieść  „Chłopi” tom III i początek tomu IV.
 14:00-16:00 Warsztaty poetyckie prowadzone przez aktorów 
  Sceny Teatralnej Miasta Siedlce 
 4.10.2015 r. 
 godz 7:00-14:30 Czytamy powieść „Chłopi” tom IV.
  Ostatnie dwie osoby czytają z powozu   
  prowadzonego przez mistrza polski  
  w powożeniu zaprzęgami parokonnymi  
  Ireneusza Kozłowskiego.
 godz. 14:30 Zakończenie uroczystości, pokaz obrazu,  
  zdjęcie pamiątkowe, koncert Zespołu Pieśni  
  i Tańca Ziemi Siedleckiej 
  im. Alicji Siwkiewicz „Chodowiacy”, 
  piknik przy ognisku.

Ponaddwusetletni dworek „Reymontówka” w Chlewiskach, kupiony w 1926 roku przez żonę Władysława Reymonta 
Aurelię, już niebawem otworzy podwoje dla znamienitych gości, którzy wspólnie z mieszkańcami powiatu siedleckiego 
i regionu będą celebrować �nał obchodów Roku Reymontowskiego na Mazowszu. Do „Reymontówki” zawitają m.in. 
odtwórcy głównych ról z Reymontowskich „Chłopów”- Ignacy Gogolewski i Emilia Krakowska.     
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OBCHODY ROKU REYMONTOWSKIEGO NA MAZOWSZU

Czekając na Reymonta

PROGRAM IMPREZY 
CZYTAMY „CHŁOPÓW” NON STOP
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g a l e r i a
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Wrzesień to dziwny miesiąc; 
już nie lato, a jeszcze nie jesień. 
Ciągle żywe są wspomnienia 
z urlopów i wakacji, a jednocze-
śnie myślimy o zaczynającym 
się nowym sezonie w pracy 
czy w szkole: co nas czeka, 
co powinniśmy zrobić, czego 
unikać no i ta ciekawość, co też 
nas zaskoczy. Zostawiam Was, 
a raczej nas wszystkich samych, 
z tymi i podobnymi rozterka-
mi, bo przecież stare, ale trafne 
powiedzenie mówi, że „ jeśli 
umiesz liczyć, to licz na siebie”. 
Jest jeszcze: „prawdziwych przy-
jaciół….” - no tak, przysłowia są 
mądrością narodów, nie o nich 
jednak będę pisał tym razem 
ani nawet o �lmie opartym na 

przysłowiach i powiedzeniach, 
chociaż pewne mądrości, nawet 
ludowe w �lmie, o którym tym 
razem opowiadam, są. 

Na dobry początek nowego 
sezonu �lmowego zachęcam 
więc do obejrzenia �lmu, który, 
mam taką nadzieję, rozbudzi 
Państwa apetyt na kino. Filmem 
tym jest najnowsza produkcja 
w reżyserii Jonathana Demme 
zatytułowana „Nigdy nie jest 
za późno” (org. „Ricki and the 
Flash”). Jest to komediodramat 
z Meryl Streep w roli starzejącej 
się gwiazdy rocka, która w mło-
dości porzuciła najbliższych na 
rzecz show biznesu. Teraz wraca 
na łono rodziny, a właściwie pró-
buje pozbierać jej szczątki. Nie 

jest przy tym pokorna i cierpli-
wa, tak jak współczująca nie jest 
jej rozwiedziona córka – w tej 
roli Mamie Gummer.

Już lista twórców tego dziełka 
zachęca, ba, nawet zmusza do 
jego obejrzenia. Bo to wspomnia-
ny Jonathan Demme,  
nagrodzony Oscarem za „Mil-
czenie Owiec”, reżyser wielu 
znakomitych �lmów, jak choćby 
„Poślubiona ma�i”, „Filadel�a” 
czy „Rachel wychodzi za mąż”. 
Do tego scenariusz napisała 
Diablo Cody, która sławę zdobyła 
niezapomnianym, kultowym już 
�lmem pt. „Juno”. No i obsada 
aktorska: Meryl Streep oczywi-
ście, Kevin Kline czy Sebastian 
Stan. Dodatkową ciekawostką 

jest to, że córkę bohaterki gra 
Mamie Gummer, czyli prywatnie 
córka Meryl. Oczywiście to nie 
nazwiska tworzą �lm, ale cała 
jego konstrukcja i ta w tym ob-
razie jest bez zarzutu. Dialogi są 
świeże, akcja zaskakująca, trochę 

Apetyt 
na kino

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

OCZY SZEROKO OTWARTE

BAZAR KULTURALNY

W �lmie „Wielkie piękno” Pa-
ola Sorrentino jest scena, w której 
główny bohater - Jep Gambardella, 
wypowiada takie słowa: „Wszyscy 
stoimy na krawędzi rozpaczy. Je-
dyne, co możemy zrobić, to spoj-
rzeć sobie w oczy, dotrzymać sobie 
towarzystwa, zabawić się”. Obrazy 
Izy Staręgi przyglądają się nam, do-
trzymują nam towarzystwa, lecz nie 
zabawiają, nie bawią. Nie są do po-
dobania, a przynajmniej nie to jest 
ich najistotniejszym celem. Są do 
zatrzymania nas, tak jak zatrzymuje 
przechodnia dźwięk pędzącej na sy-
gnale karetki pogotowia, jak dźwięk 
kościelnych dzwonów słyszanych 
w ciągu dnia, lecz nie o godzinie szó-
stej, nie o dwunastej, i nie o osiem-
nastej. Tak, są do zatrzymania, nas. 
Mówią, nie wypowiadając słowa, 
żebyśmy nie byli głupio szczęśliwi, 
idiotycznie samozadowoleni. Mó-
wią bez mentorstwa, nie belfersko, 
nie moralizują. Przypominają ko-

goś, kto swoim spokojnym, łagod-
nym głosem próbuje włączyć się 
do rozmowy przekrzykujących się 
nawzajem osób, i po pierwszym 
doświadczeniu niezauważenia, ten 
ktoś - rezygnuje, wycofuje się, milk-
nie. Nie, nie twierdzę, że malarstwo 
Izy Staręgi nie ma siły przebicia. 
Sądzę, że nam, patrzącym, brakuje 
siły spojrzenia, uważności, czułego 
rejestru na obecność Innego.

Wąskie nosy. I oczy. Niepo-
kój, strach. Pociągłe twarze. Znu-
dzą, zmęczą, znużą. Uobecniają 
brak, obiecują pełnię.

W „Całości i nieskończono-
ści” Emmanuel Levinas, �lozof 
francuski, napisał: „Epifania twa-
rzy jako twarzy otwiera nas na 
człowieczeństwo”. Nie obecność, 
a epifania, ukazanie. Nie podejmę 
próby, by odpowiedzieć, czy ob-
razy Izy Staręgi otwierają nas na 
człowieczeństwo. Istotne jest to, 
że gdy patrzy się na nie, rodzi się 

takie pytanie. Nie podejmę próby, 
ale jest w tym malarstwie szczeli-
na, spoina, naddatek, Schulzowski 
„fałszywy trzynasty miesiąc”, któ-
rymi możemy wyjść poza obraz, 
poza farbę, poza rysy, poza chusty 
i hełmy, poza przedmioty - jeśli 
usłyszymy spokojny, łagodny głos 
kogoś próbującego włączyć się do 
rozmowy. Sam wzrok to za mało.

Na ulicy pewnego miasta na 
Wschodzie znajduje się tablica, 
a na niej słowa Poety: „(...) praw-
da/to znaczy groza”. 

Strach nie jest gościem na ob-
razach Izy Staręgi, jest gospoda-
rzem. Strach czasami uładzony, 
aksamitny jak rewolucje, a czasa-
mi nie. Nie przyjemnego, a z gro-
zą odbioru Państwu życzę. Broń, 
Panie Boże przed przyjemnym 
malarstwem. Piękno nie zawsze 
chodzi pod rękę z ładnym i z „po-
doba mi się”. 

 Łukasz Pietruczuk

DO ZOBACZENIA

Twarz Izy

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO 
Reżyseria: Jonathana Demme

W roli głównej: Meryl Streep

Temat twarzy. Powracający? Nie, on nie wraca, bo Ona się z nim nie rozstaje. 
Ona - Iza Staręga i jej niejedna twarz - oto leitmotiv.
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śmieszna, nieco wzruszająca, tam, 
gdzie trzeba, podniesie widzowi 
ciśnienie, a w odpowiednich 
momentach nabudowane emocje 
ostudzi; całość skonstruowana 
jest więc wzorowo. Obraz ten 
zresztą przypomniał mi przebój 
kinowy sprzed kilku lat, również 
z Meryl Streep w roli głównej. 
Pamiętacie zapewne Państwo, 
jak jakiś czas temu zachwycali-
śmy się wszyscy fantastycznym 
lekkim i wakacyjny �lmem pt. 
„Mamma Mia”? Tam Meryl 
Streep partnerowali znakomici: 
Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard 
i Colin Firth. To tam ze zdu-
mieniem skonstatowaliśmy, że 
znakomici aktorzy śpiewają i to 
jak! Meryl Streep dała popis nie 
tylko umiejętności aktorskich, ale 
i wokalnych. Dla czego tu i teraz 
wspominam ten �lm sprzed lat? 
Otóż w �lmie „Nigdy nie jest za 
późno”, aktorka również śpiewa 
i nie tylko: gra również na gitarze 
i nie jest to �lmowy trik z marko-
waniem grania; ona gra i śpiewa 
naprawdę i robi to wzruszająco. 

Oglądając popisy Meryl Stre-
ep odnoszę wrażenie, że upływa-
jący czas działa tylko na korzyść 
aktorki. Ona nic sobie nie robi 
z mijających lat, ciągle pokazując 
głód grania i świeżość tak, jakby 
dopiero zaczynała karierę, a nie 
była już w jej drugiej części. 

Warto więc te popisy zoba-
czyć, bo i śpiew, i granie, i historia 
są tego warte. A gdzie są wspo-
mniane na początku tego tekstu 
mądrości? Oto i one - bardzo 
trudno jest przecież odbudować 
więzy rodzinne, które kiedyś się 
zaniedbało, ba, nawet zlekcewa-
żyło. Na nic kariera, powodze-
nie i sława, na nic uwielbienie 
tłumów, kiedy nie ma oparcia 
w rodzinie, kiedy niepostrzeżenie 
tracimy to, co najcenniejsze. To 
dość ciężkie gatunkowo słowa, 
ale zapewniam, że użyłem ich 
tylko po to, aby zachęcić Was do 
zajrzenia do kina. Zacznijmy więc 
nowy sezon �lmowy z lekkim 
humorem, z obowiązkową łezką 
w oku, no i z dużym APETYTEM 
NA KINO!

Mówili o niej „Czarownica” — bo gadała ze 
zwierzętami oraz miała kruka terrorystę, któ-
ry kradł złoto i atakował rowerzystów. Ponad 
trzydzieści lat żyła w drewnianej leśniczówce 
pośrodku Puszczy Białowieskiej, bez wody i prądu. Spała w łóżku z rysiem 
i mieszkała pod jednym dachem z oswojonym dzikiem. Była naukowcem, 
ekologiem, autorką nagradzanych �lmów i słuchowisk radiowych. Aktywnie 
działała na rzecz najstarszego lasu w Europie. Uważała, że należy żyć prosto 
i blisko przyrody. Wśród zwierząt znalazła to, czego nigdy nie doświadczyła 
od ludzi. Ostatnia Kossakówna. Córka Jerzego, wnuczka Wojciecha, pra-
wnuczka Juliusza — trzech malarzy rozmiłowanych w polskim krajobra-
zie i historii. Bratanica Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny 
Samozwaniec. Miała być synem i czwartym Kossakiem. Tak jak przodko-
wie, dźwigać sztalugi i znane nazwisko. Wybrała własną drogę... Co takiego 
spotkało ją w Krakowie, że zdecydowała się na ucieczkę? Dlaczego została 
wydziedziczona? Wreszcie — czy w „dziczy” odnalazła szczęście? „Simona” 
autorstwa Anny Kamińskiej to fascynujący portret buntowniczej pasjonatki 
i silnej, nietuzinkowej kobiety. Opowieść o bezkompromisowym szukaniu 
swojego miejsca w świecie i o zrzucaniu ciężaru wielkiego nazwiska. Hi-
storia upadku starej, artystycznej rodziny oraz tego, jak szara rzeczywistość 
PRL-u wymazywała barwny świat krakowskiej arystokracji.  Z opisu wydawcy

Simona 
Opowieść o niezwyczajnym 
życiu Simony Kossak
ANNA KAMIŃSKA
Wydawnictwo Literackie 2015

BAZAR KULTURALNY
DO POCZYTANIA-

Galeria Teatralna, która po-
wstała w miejscu dawnej ka-
wiarni Centrum przy siedleckiej 
Scenie Teatralnej, już 16 września 
zainauguruje swoją działalność 
wernisażem wystawy malarstwa 
Izy Staręgi. - Galeria Teatralna 
będzie największą tego typu 
placówką wystawienniczą 
w naszym mieście. Na początek 
chcemy  zaprezentować w niej 
twórczość rodzimych artystów, 
których w Siedlcach nie brakuje, 
a ich prace wyróżniają się naj-
wyższym kunsztem - zapowiada 
dyrektor CKiS Scena Teatralna 
Miasta Siedlce Waldemar Koper-
kiewicz. - Tego dnia na siedlec-
kiej Scenie Teatralnej będziemy 
gościć tancerzy Teatru Wielkiego 
w Warszawie, którzy zaprezen-
tują balet „Obsesje”. Na godzinę 
przed spektaklem publiczność 
będzie miała więc okazję wziąć 
udział w wernisażu i „skoszto-
wać” sztuki. 

Zapraszamy zatem 16 wrze-
śnia o godzinie 18.00 na werni-
saż prac siedleckiej artystki  Izy 
Staręgi, która zaprezentuje pra-
wie 40 obrazów, w tym najnow-
sze dzieła.

Ekspozycję można oglądać 
już od 4 września.
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RELACJE

XXII Ogólnopolski Festiwal 
Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna 
Festival odbył się w dniach 28- 30 
sierpnia 2015 roku w Siedlcach. 
Trzy dni wypełnione pozytywnym 
brzmieniem, radością i tańcem 
razem ze wspaniałymi ludźmi!

13 podmiotów wykonawczych 
z całego kraju, przegląd zespo-
łów pielgrzymkowych, wspaniali 

artyści, różnorodność brzmień 
i charakterów z pasją do muzyki. To 
wszystko na Hosanna Festival!

Piątek rozpoczęliśmy Euchary-
stią w siedleckiej katedrze, po której 
na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce 
zagościł zespół Wschód. Jest on czę-
ścią grupy ewangelizacyjnej „Dobry 
Skład”. Grana przez artystów tej 
grupy muzyka rockowa z elemen-

tami rapu została dostrzeżona pod-
czas ubiegłorocznej edycji festiwalu. 

Sobota to przede wszyst-
kim zmagania konkursowe na 
deskach siedleckiego teatru. 
Wystąpiło 13 podmiotów wy-
konawczych z całego kraju. 
Szczególną rolę w tegorocznym 
festiwalu odegrała publiczność, 
która wcieliła się w role jurorów 
i w formie głosowania przyznała 
swoją nagrodę. Dzień zakończył 

ewangelizacyjny koncert zespo-
łu Matula.

Niedzieli nie można było ina-
czej rozpocząć jak spotkaniem 
z Jezusem w Eucharystii o godz. 
10.15 w kościele p.w. Św. Stanisła-
wa w Siedlcach. Po południu już 
po raz czwarty, tym razem w Am�-
teatrze Siedleckim, odbył się prze-
gląd zespołów pielgrzymkowych. 
Bon na sprzęt muzyczny o wartości 
1000 zł zdobyła służba muzyczna 

HOSANNA FESTIVAL!

Z końcem sierpnia za-
kończyła się Wakacyj-

na Akademia Talentów już po 
raz 16. organizowana przez 
Centrum Kultury i Sztuki im. 
A. Meżeryckiego. Jak co roku 
dla wszystkich, którzy wakacje 
spędzali w mieście, artyści - in-
struktorzy działający przy naszej 
instytucji - przygotowali wiele 
ciekawych propozycji, w których 
każdy, zarówno dzieci, młodzież, 
jak i osoby dorosłe, mógł znaleźć 
coś dla siebie. Wszyscy chętni 

mogli wziąć udział w „Otwar-
tych zajęciach plastycznych” 
prowadzonych przez Ireneusza 
Parzyszka, „Otwartych zajęciach 
teatralnych” prowadzonych 
przez Roberta Protasewicza, 
„Otwartych zajęciach z tańca 
współczesnego” z instruktora-
mi Teatru Tańca Caro Dance, 
„Otwartych zajęciach wokalnych 
z emisji głosu” z Justyną Kowy-
nią-Rymanowską, „Otwartych 
zajęciach teatralnych dla dzieci”, 
które prowadziła Urszula Goto-

wicka. – W zajęciach plastycz-
nych Letniej Akademii Talen-
tów 2015 wzięło udział 17 osób. 
Wszyscy uczestnicy to bardzo 
zdolne dzieci. Wyłoniłem z tej 
grupy pięć osób, kwali�kując je 
na zajęcia od października. Cie-
szę się, że mogłem się z nimi spo-
tkać – powiedział Ireneusz Pa-
rzyszek. Pod okiem Aleksandry 
Borkowskiej przebiegały zajęcia 
z tańca jazzowego i współcze-
snego. – Wspólnie z instrukto-
rami Caro Dance prowadziliśmy 

zajęcia z dwoma grupami, grupą 
dziecięcą i młodzieżową. Jestem 
bardzo pozytywnie zaskoczona 
dużą ilością zdolnych, nie tań-
czących na co dzień osób, które 
zdecydowały się przyjść na na-
sze zajęcia i rozpocząć przygodę 
z tańcem.

Wakacyjna Akademia Talen-
tów spotkała się z dużym zainte-
resowaniem uczestników, którzy 
podczas zajęć mieli możliwość 
odkrywania swoich pasji arty-
stycznych i rozwijania talentu.

Wakacyjna Akademia Talentów już po raz 16.
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Czy można wyobrazić so-
bie chociażby jeden dzień 

bez korzystania z dobrodziejstw 
lasu? Wielu już próbowało! Las 
od wieków dawał schronienie, 
żywność, ciepło i budulec. Las 
stanowił i nadal stanowi inspirację 
dla artystów. Nie sposób wyliczyć 
wszystkich dzieł powstałych z la-
sem w tle. Natura w akompania-
mencie kultury tworzy doskonałą 
parę i kierunek aktywności. Ni-
czym ciało i duch, dźwięki dostoj-
nej muzyki i �lharmonii przyrody. 

„Z lasem w tle”, jak mówią or-
ganizatorzy, to nie tylko koncert, 
ale sposób na życie, na wyciszenie 
się i zastanowienie nad wartościa-
mi. Dla człowieka zmęczonego, 
utrudzonego codzienną pracą 
i monotonią mijających dni, las 
w swojej złożoności form, bu-
dowy, w swej zmienności barw, 
bogactwie gatunków roślin i zwie-
rząt, w śpiewie ptaków i ciszy jest 
czymś niepowtarzalnym i bardzo 
urokliwym. Do udziału w tym 
właśnie wydarzeniu organizo-

wanym przez Polskie Lasy Pań-
stwowe zaproszeni zostali artyści 
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce 
– Teatr Es oraz Orkiestra Wojsko-
wa w Siedlcach. W Am�teatrze 
Łazienek Królewskich wybrzmiał 
spektakl muzyczny „Psalmy”, czyli 
poezja Tadeusza Nowaka do mu-
zyki Waldemara Koperkiewicza 
w interpretacji aktorów i muzy-
ków Teatru Es. W kolejnej części 
koncertu przed zgromadzoną 
publicznością zagrała Orkiestra 
Wojskowa w Siedlcach pod dy-

rekcją Dariusza Kaczmarskiego, 
której towarzyszyli Natalia Koper-
kiewicz, Gabriela Kardacz, Marcin 
Sójka i Robert Protasewicz.

Wydarzenie „Z lasem w tle” 
stworzyło również możliwość 
bezpośredniej rozmowy z leśni-
kami, którzy chętnie odpowiadali 
na pytania, czy las to tylko drze-
wa? I co tak naprawdę daje nam 
las. Leśnicy wiedzą, że mądrość 
tkwi w naturze. A natura harmo-
nijnie łączy się z pięknymi utwo-
rami muzycznymi. 

RELACJE

Siedleccy artyści koncertowali w Łazienkach Królewskich
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z grupy 13, reprezentująca Łosice.
Po przybliżeniu klimatu pie-

szej wędrówki mikrofony odda-
ne były laureatom sobotniego 
konkursu. Wieczorem nadszedł 
najbardziej emocjonujący mo-
ment festiwalu - ogłoszenie wy-
ników, które przedstawiają się 
następująco:
Grand Prix - Soul’n’Voices 
z Krakowa. 
I miejsce - Gabriela Pliszka 

- Kraska z Kowies k/Bielan
II miejsce - nie przyznano
III miejsce - Schola KSM z para�i 
p.w. św. Teresy w Siedlcach 
oraz ex aequo  Klaudia Borejko 
z Łukowa.
Wyróżnienia przyznano raperowi  
„Wieczny” z Radomia oraz  Mi-
chalinie Pitucha z Lublina.
Największą sympatię publicz-
ności i nagrodę o wartości 1500 
zł zdobyła Schola KSM przy pa-

rafii p.w. św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus w Siedlcach.

Wieczór uświetnił koncert ze-
społu Siewcy Lednicy. 

Początkowo Diecezjalny 
Przegląd Piosenki Religijnej, od 
kilku lat Ogólnopolski Festiwal 
Muzyki Chrześcijańskiej Hosan-
na Festival, kolejny raz zapre-
zentował piękno i różnorodność 
muzyki chrześcijańskiej. 

Hosanna Festival organizo-

wany jest przez Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży Diece-
zji Siedleckiej przy współpracy 
Centrum Kultury  i Sztuki im. 
A. Meżeryckiego Scena Teatral-
na Miasta Siedlce z nieocenioną 
pomocą kierownika muzycznego 
- Roberta Protasewicza, Miej-
skiego Ośrodka Kultury oraz 
Mazowieckiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej i Fundacji 
dla Młodzieży. Ilona Trojnar
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Straight 
Outta 
Compton

4 września

Trans-
porter: 
Nowa moc

4 września

W nowym 
zwier-
ciadle: 
Wakacje

8 września

Wizyta

10 września

Do 
utraty sił

11 września

Hugo 
i łowcy 
duchów 

11 września

Karbala

11 września

Nigdy 
nie jest za 
późno

11 września
PREMIERA

Czy 
naprawdę 
wierzysz?

18 września
PREMIERA

Everest

18 września
PREMIERA

Klub 
Włóczy-
kijów

18 września
PREMIERA

Więzień 
Labiryntu: 
Próby 
ognia

18 września
PREMIERA

KRÓL 
ŻYCIA

25 września
PREMIERA

Sicario

25 września
PREMIERA

„Nigdy nie jest za późno” (16.09) 
i „Chemia”  (30.09)  

− dwie docenione i wyczekiwane produkcje 
pojawią się  we wrześniowym Oczami Kobiet. cena biletu: 14 zł

ŚRODY, 19.00

OCZAMI
KOBIET

NOVEKINO SIEDLCE 
PoLECA 

REKLAMA 
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PARTNERZY CKiS

PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PLAN WIDOWNI

BALKON

I N F O R M A C J E  O G Ó L N E

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

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

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

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

W poprzednim numerze „Sceny24”   
zamieściliśmy zdjęcie autorstwa  
Mirosława Zdrodowskiego  
bez podpisu autora (nr 7-8, str. 8, wywiad  
z Waldemarem Koperkiewiczem).  
Za niedopatrzenie przepraszamy.



SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

REZERWACJE: tel.  25 794 31 89

22
PA ZDZIERNIKA

GODZ. 18:00


