
SPEKTAKL WALENTYNKOWY

14 lutego
godz. 18:00 i 20:00
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Miłość
niejedno ma imię

Teatr Es i Caro Dance

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

Nigdy  
nie zwalniam tempa
[rozmowa z Bogusławem Kaczyńskim]

W NUMERZE
 s. 14-16

8 marca s. 7DZIEŃ KOBIET W TEATRZE - SUPERMENKA

Luty 2016
Nr 2(24)

Teatr 
musi nadążać
[rozmowa z Andrzejem Nejmanem]

 s. 8-9
Unikat 
w siedleckiej 
Szkole Muzycznej

 s. 12 

Imię | s. 4

Szalone nożyczki | s. 5

Bajkowe Siedlce | s. 5



druk ofsetowy i cyfrowy - kalendarze, katalogi, książki, czasopisma i.in. 
druk wielkoformatowy: banery, siatki, oklejanie samochodów i szyb wystawowych

gadżety reklamowe

P.P.H.”IWONEX” Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce
tel. (25) 633 33 10, tel./fax (25) 644 62 67,  kom. 502 173 710

e-mail: iwonex@iwonex.com.pl, www.iwonex.com.pl

MECENAS
KULTURY 

SIEDLECKIEJ

DRUKUJEMY od 1995 roku

oraz

prezentuje

REKLAMA 
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Luty 2016
Nr 2(24)

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
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5

 4-5 Repertuar CKiS na luty 
 6 Co za miesiąc?
 7 Historia walentynkowej pocztówki
 8-9 Gość miesiąca - rozmowa 
  z Andrzejem Nejmanem 
 10-11 Wspomnienia studniówkowe -  
  gości Sceny 24
 12 Unikat w Szkole Muzycznej  
  w Siedlcach
 14-16 Wywiad archiwalny  
  z Bogusławem Kaczyńskim
 18-19  Mini przewodnik po 
  Mińsku Mazowieckim
 21 Kultura po sąsiedzku 
 22-23 Bazar kulturalny

DAVID NIGRO
tancerz

W dzisiejszych czasach Dzień 
Świętego Walentego kojarzy 
nam się jednoznacznie,  ale nie 
wszyscy wiedzą, że nazwa dnia 
zakochanych pochodzi od imienia 
włoskiego biskupa Valentino de 
Teni. Legenda głosi, że ówczesny 
imperator Włoch, Claudio II chciał 
aby biskup porzucił chrześci-
jaństwo i został poganinem. 
Valentino nie podporządkował 
się rozkazom Claudia II i został 
wtrącony do więzienia. Tam 
zakochał się w niewidomej córce 
jednego ze strażników. Swoimi 
modlitwami przywrócił jej wzrok. 
Przed wykonaniem egzekucji 
kary śmierci, Valentino zostawił 
wiadomość dla ukochanej z dopi-
skiem „Od Valentego”. To wyjaśnia, 
dlaczego Włosi w ten akurat dzień 
wymieniają listy miłosne. 

IZABELA WERESZCZUK
właścicielka kwiaciarni  
„Izabela”

Przeżyłam już tyle „Walenty-
nek”, że prywatnie nie robią na 
mnie aż tak dużego wrażenia, 
aczkolwiek co roku mąż zaska-
kuje mnie pięknym bukietem 
róż i czymś romantycznym, 
niecodziennym. Tego dnia 
miło jest również obsługiwać 
zakochanych, wybierających 
ulubione kwiaty dla drugiej 
połowy. Walentynki to coś nie-
codziennego. Ludzie zatraceni 
w codzienności zapominają 
o romantycznych gestach, 
kwiatach „bez okazji” czy kola-
cji niespodziance. W pędzie za 
pieniądzem i karierą, nie ma 
na to po prostu czasu ani siły. 
Walentynki dają nam szansę 
zwolnić na chwilę i docenić 
siebie nawzajem. 

CO DLA CIEBIE ZNACZĄ WALENTYNKI?
SONDA

Nie wierzę w to,
że wszystko było już,
pozwólcie mi
na jeszcze parę róż:
 Jeszcze tylko raz pokochać,
 ach, jeszcze jeden raz!
Nie pragnę wciąż
królewną z bajki być,
lecz serca dzwon
niech nie przestaje bić.
 Jeszcze tylko raz pokochać.
 ach, jeszcze jeden raz
W tę nową miłość
pobiegłabym tak,
jak rusza w drogę
księżyc i ptak,
tę nową miłość
umiałabym wziąć,
tak jak się bierze
rumianki do rąk.
Nie wierzę w to
że prześnił się mój czas,
pozwólcie mi
na jeszcze parę gwiazd:
 Jeszcze tylko raz pokochać,
 ach, jeszcze jeden raz!
Jeszcze tylko raz usłyszeć
szalony serca głos,
a potem — wielką ciszę,
a potem — noc...
 Agnieszka Osiecka

JAROSŁAW PIŁAT
szef kuchni Browaru Restauracyjnego 
„Brofaktura”
 
Luty to miesiąc pełen miłości 
również w kuchni. Dla mnie jest to 
więc czas wzmożonej pracy, która 
daje mi dużo przyjemności. Od 
zawsze lubiłem szukać ciekawych 
i nietypowych połączeń. To wła-
śnie one decydują o wyjątkowości 
walentynkowych potraw. W mojej 
restauracji nie może zabraknąć 
wówczas kulinarnych afrodyzja-
ków, które nie tylko kuszą sma-
kiem, ale i wyglądem. Kto z nas 
nie zna miłosnych właściwości 
ostryg, małż, szparagów, kawioru, 
chili, trufli, awokado czy czekola-
dy? Połączenie niektórych z nich, 
np. chili i czekolady doskonale 
pasuje do tych niekonwencjo-
nalnych propozycji na Święto Za-
kochanych. Intensywne i dobrze 
dobrane smaki  dodają energii 
i szczęścia, a szczypta miłości do 
smaku może tylko spotęgować te 
pozytywne odczucia. 

NOWA MIŁOŚĆ

Gustav Klimt „Pocałunek” –1908
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12 LUTEGO (piątek) 
SPEKTAKL TEATRU DRAMATYCZNEGO

14 LUTEGO (niedziela) 
SPEKTAKL WALENTYNKOWY

IMIĘ MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ
godz. 17:00 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce godz. 18:00, 20.00 

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

LUTY 2016
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

Reżyseria: Grzegorz Hrapkiewicz 
Obsada: Edyta Olszówka, Wojciech Malajkat, 
Szymon Bobrowski, Marcin Hycnar,  
Dorota Krempa
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Organizator: Centrum Edukacji Filmowej 
Podczas lekcji uczniowie:  poznają definicję reklamy  
i product placement, dowiedzą się, jakie funkcje języka 
wykorzystuje reklama, odkryją, w jaki sposób reklamy 
mogą nami manipulować,  dowiedzą się, jak świadomie 
odczytywać reklamę,  odkryją czy reklama podprogowa 
naprawdę istnieje czy jest tylko mitem,  dowiedzą się,  
w jaki sposób reklamy kreują sztuczne potrzeby.

Francuska sztuka, której ekranizacja ściągnęła 
do kin rekordową liczbę widzów. Nakręcony 
w 2013 roku film otrzymał dwa Cezary oraz 
trzy nominacje (w tym za najlepszy scenariusz 
adaptowany). Dobrze napisane, dowcipne 
dialogi i wyraziste postaci, to komediowe atuty 
„Imienia”, porównywanego często do „Boga 
mordu” (filmowa „Rzeź” Romana Polańskiego). 
I podobnie, jak sztuka Rezy, „Imię” nie jest komedią 
pozbawioną refleksji, a śmiech bywa tutaj gorzki.

godz. 8:30 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

16 LUTEGO (wtorek)
MULTIMEDIALNE LEKCJE FILMOWE 

UWAGA! REKLAMY!

21 LUTEGO (niedziela) 
SPEKTAKL

BAJKOWE SIEDLCE
NASZA MAŁA OJCZYZNA
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE
godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Tekst: Stefan Szulc 
Reżyseria: Robert Protasewicz 
Obsada: Aktorzy Teatru Es 
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz,  
Robert Protasewicz

1 - 3 LUTEGO

Otwarte zajęcia wokalne z emisji głosu prowadzone przez Roberta Gryczkę.
godz. 11:00 – 13:00
miejsce: Foyer CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31

1 - 4 LUTEGO

Otwarte zajęcia teatralne dla dzieci „Zabawa w teatr” prowadzone przez Urszulę 
Gotowicką (zapisy do 31.01.2016 r. pod nr tel. 519 193 822, ilość miejsc ograniczona).
godz. 11:00 – 13:00
miejsce: Klub RAFA, Siedlce, ul. Rynkowa 24

1, 3, 5, 8, 10, 12 LUTEGO

Otwarte zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Ireneusza Parzyszka.
godz. 10:00 – 12:00
miejsce: Spółdzielczy Klub Kultury „Trójka” w Siedlcach, ul. Kurpiowska 3

8 - 11 LUTEGO

Otwarte zajęcia teatralne (teatr klasyczny) prowadzone przez Macieja Czapskiego.
godz. 10:00 – 13:00
miejsce: Klub RAFA, Siedlce, ul. Rynkowa 24

8 - 11 LUTEGO 

Otwarte zajęcia z tańca współczesnego i baletu prowadzone przez instruktorów 
Teatru Tańca Caro - Paulinę Jaksim i Elizavetę Gorelikovą.
godz. 14:00 - 16:30
miejsce: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

9 - 11 LUTEGO

Otwarte zajęcia teatralne i wokalne prowadzone przez Roberta Protasewicza (Teatr Es).
od godz. 11:00 – 14:00
miejsce: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

DRAMMA-MIA

SEKCJA PLASTYCZNASEKCJA PLASTYCZNA
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SPEKTAKL WALENTYNKOWY

14 lutego, godz. 18:00 i 20:00
Rezerwacje i bilety: Punkt Informacji Kulturalnej CKiS, tel. 25 794 31 89, 08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31 

P A R T N E R Z Y  T E A T R U

Piosenki Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory
oraz Urszuli Gotowickiej i Piotra Goljata

Muzyka: Buena Vista Social Club, René Aubry
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Miłość
niejedno ma imię

Teatr Es i Caro Dance

25 LUTEGO (czwartek) 
WERNISAŻ

24, 25 LUTEGO 
SPEKTAKL

O KRASNOLUDKACH  
I SIEROTCE MARYSI
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Scenariusz i adaptacja: Iwona Maria Orzełowska 
wg bajki Marii Konopnickiej  
Choreografia: Iwona Maria Orzełowska, 
Aleksandra Borkowska  
Wykonanie: adepci Teatru Tańca Caro

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

14 LUTEGO (niedziela) 
 
 
 
 
 
 
 

MIŁOŚĆ  
NIEJEDNO MA IMIĘ 
 
godz. 18:00, 20.00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

Obsada:  
Aktorzy Teatru Es: Marcin Sójka, Robert 
Protasewicz, Ula Gotowicka 
Wokalistki: Irena Kosińska, Milena Madziar, 
Gabriela Kardacz 
Soliści Teatru Tańca Caro: Paulina Jaksim, 
David Nigro, Angela Tampelloni, Izabela 
Orzełowska, Elizaveta Gorelikova oraz 
adepci Teatru Tańca Caro 
 
Specjalnie na ten wieczór przygotowane 
zostały aranżacje muzyczne, wszystkim 
dobrze znane z Kabaretu Starszych Panów, 
w interpretacji wokalistów i orkiestry Teatru 
ES. Uosobieniem marzeń o miłości będą 
choreografie w wykonaniu zawodowych 
tancerzy Teatru Tańca Caro. Wszystko w 
pięknej oprawie scenicznej z wykorzystaniem 
wszystkich atrybutów Sceny Teatralnej Miasta 
Siedlce. Całość podana z pewną dozą humoru i 
dystansu do tematu, a jednocześnie ukazująca 
piękno ludzkiej duszy w stanie „zakochania”. 
Dodatkową atrakcją wieczoru będą 
niespodzianki i konkursy dla zakochanych par. 

SPEKTAKL WALENTYNKOWY

14 lutego, godz. 18:00 i 20:00
Rezerwacje i bilety: Punkt Informacji Kulturalnej CKiS, tel. 25 794 31 89, 08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31 

P A R T N E R Z Y  T E A T R U

Piosenki Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory
oraz Urszuli Gotowickiej i Piotra Goljata

Muzyka: Buena Vista Social Club, René Aubry
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niejedno ma imię

Teatr Es i Caro Dance

Akcja toczy się w salonie fryzjerskim mistrza 
grzebienia i nożyczek – Tonia Wziętego (nazwisko 
mówi samo za siebie), który wynajmuje zakład 
od mistrzyni fortepianu Izabeli Richter. Pewnego 
dnia kobieta zostaje zamordowana w swoim 
mieszkaniu, znajdującym się tuż nad salonem. 
Nieoczekiwany zwrot akcji ujawnia wiele 
skrywanych tajemnic, których rozwiązaniem 
zajmie się profesjonalny śledczy, angażując do 
tego widzów. Autor sztuki bowiem, główną 
rolę powierzył właśnie publiczności. Od 
jej błyskotliwości zależy rozwój wydarzeń, 
a w konsekwencji również - a może i przede 
wszystkim - zakończenie przedstawienia.  
widownię po brzegi!

Spektakl jest wędrówką po Siedlcach, opisuje 
historię miasta i zmian jakie się w nim w ostatnich 
latach dokonały. „...Nasza mała Ojczyzna” to 
lekcja lokalnego patriotyzmu. Przewodnikami po 
Siedlcach są dwaj główni bohaterowie - Kot Bruno 
oraz Atanazy przybysz z daleka, obieżyświat, 
który postanawia zostać w Siedlcach na dłużej. Bo 
są... piękne. Autorem specjalnie napisanego na 
potrzeby spektaklu scenariusza jest Stefan Szulc. 
Autor znanego już dzieciom i rodzicom tekstu 
„O piracie Buciorze, który zgubił skarb a zyskał 
przyjaciela”. Liczymy na to, że tak jak Pirat Bucior 
„Bajkowe Siedlce” podbiją serca młodych widzów. 
Fabuła jest pełna niespodzianek, interakcji 
z widzami, wzbogacona piosenkami autora 
i muzyką Waldemara Koperkiewicza.

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.

28 LUTEGO (niedziela) 
SPEKTAKL

23 LUTEGO (wtorek) 
SPEKTAKL

SZALONE NOŻYCZKI

BAJKOWE SIEDLCE
NASZA MAŁA OJCZYZNA 

godz. 16:00 i 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

Obsada: Lucyna Malec, Ewa Wencel,  
Jacek Łuczak, Grzegorz Wons, Maciej Kujawski, 
Andrzej Nejman/Paweł Małaszyński/ 
Andrzej Andrzejewski  
Autor: Paul Pörtner  
Reżyseria: Marcin Sławiński  

Tekst: Stefan Szulc 
Reżyseria: Robert Protasewicz 
Obsada: Aktorzy Teatru Es 
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz,  
Robert Protasewicz

FENOMEN MIEJSCA
godz. 18.00
miejsce: Galeria Teatralna

Otwarcie wystawy grafik  
Haliny Cholewkowej

29 LUTEGO (poniedziałek) 
SPEKTAKLE EDUKACYJNE  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

DZIECI KRÓLA BAŚNI, 
MITY GRECKIE, 
DZIADY
godz. 8.30, 10.15, 11.50 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Organizator: Teatr ARTENES z Wrocławia
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MARZEC 2016CO ZA MIESIĄC 

SPEKTAKL  
LEKKO NIE BĘDZIE   
Reżyseria i oprawa muzyczna: Tomasz Sapryk
Obsada: Dominika Ostałowska, Jan Jankowski, Kacper Kuszewski, 
Katarzyna Zborowska, Julia Rosnowska
Oburza Was nieco większa różnica wieku w związkach? Śmieszą Panie i Panowie 
zauroczeni młodszymi partnerami w myśl zasady: Mnie by się to nie przydarzyło? 
Jeśli tak – ta sztuka rozbawi Was do łez i pokaże, że teoria w życiu bardzo różni się 
od praktyki. “Lekko nie będzie” autorstwa Jean-Claude Islert’a to niezwykle zabaw-
na francuska komedia o miłości, pozorach, szukaniu szczęścia na przekór konwe-
nansom, tolerancji dla własnych wybryków i hipokryzji w ocenianiu innych.

KONCERT  
SUPERMENKA   
DZIEŃ KOBIET W TEATRZE
Wykonanie: Orkiestra Wojskowa w Siedlcach
Soliści: Ewa Siembida, Natalia Koperkiewicz, Małgorzata Boć, Marcin Sójka, 
Robert Protasewicz, Zbyszko Tuchołka 
Dyrygent: kpt. Dariusz Kaczmarski
Z okazji Dnia Kobiet artyści przygotowali nowy program, na który składają się 
największe przeboje polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. W koncercie usły-
szymy utwory z repertuaru takich gwiazd jak m.in. Budka Suflera, Marek Grechuta, 
Sistars, Michael Jackson czy Queen. Tego dnia na wszystkie Panie będzie czekało 
mnóstwo niespodzianek, nie tylko muzycznych.

REKLAMA 

7 MARCA 
(poniedziałek) 
 
 
GODZ.  
17:00 i 20:00 
 
SCENA TEATRALNA  
MIASTA SIEDLCE 

8 MARCA 
(wtorek) 
 
 
GODZ.  
19:00 
 
SCENA TEATRALNA  
MIASTA SIEDLCE 
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Ty jesteś życiem
ja jestem życiem
więc uśmiechnijmy się
do siebie
bo Bóg zapalił 
w nas ten płomień
I jeszcze dał
czułe dłonie
by się spotkały
chociaż raz

chociaż raz

 Eugeniusz Kasjanowicz

Pocztówki pochodzą ze zbiorów siedleckiego kolekcjonera Bogusława Mitury

Miłość łączy serca,  
a przyjaźń umysły.

Aldona Różanek
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Ofiarowując serce  
Posyłam ci bezdomne moje serce.
Co chcesz z nim zrób.
Na swoje zamień to bezdomne serce
Lub zatrać, zgub.
Wdzięczne ci będzie to bezdomne serce
Nawet za grób.
 Julian Tuwim

Trzeba być choć trochę podobnym, 
aby się rozumieć, ale przynajmniej 
odrobinę innym, aby się kochać.

 Johann Heinrich Pestalozzi

HISTORIA WALENTYNKOWEJ POCZTÓWKI 1900 - 1930
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 Kieruje Pan najlepszym teatrem ko-
mediowym w Polsce, na deskach którego 
również Pan występuje jako aktor, a także 
reżyser. Jak udaje się Panu godzić te róż-
ne role?

Nie wyobrażam sobie innego funkcjono-
wania. Nudziłbym się. A tak na serio bywa 
to trudne, najbardziej odczuwa to z pewno-
ścią moja rodzina.

 Ma Pan znakomity zespół – według 
jakiego klucza kompletował Pan „swoich” 
aktorów?

To prawda, są najlepsi. W dużej mie-
rze to wieloletni pracownicy, zasłużeni dla 
Kwadratu. W naszym Teatrze ważna jest vis 
comica. Myślę, że to czynnik decydujący 
przy doborze obsady.

 Repertuar komediowy ma się całkiem 
dobrze w Polsce, ale – niestety – jest 
sporo sztuk bardzo słabych, by nie rzecz 
prymitywnych. Jak się robi dobrą kome-
dię w teatrze?

Dobry tekst, w dobrym tłumaczeniu. 
Staramy się sięgać po najlepsze sztuki kome-
diowe, grane z powodzeniem na Boadway’u, 
czy Westendzie. Sprawny reżyser. Rzetelna 
praca. Bo do komedii trzeba podejść poważ-
nie, wtedy widzowie będą się dobrze bawili.

 Sztuki, wystawiane przez Teatr Kwa-
drat, oparte są głównie na dramaturgii 
współczesnych pisarzy, głównie angiel-

skich, amerykańskich czy francuskich. 
Dlaczego tak rzadko sięga się po rodzime 
teksty? Czyżby w Polsce nie było dobrych 
„komediopisarzy”?

Rodzimi pisarze rzadko piszą komedie. 
Wybór sztuk komediowych angielskich, 
francuskich jest znacznie większy. Może to 
mieć związek z naszą historią. 

 Teatr Kwadrat 
od kilku lat wysta-
wia swoje sztuki 
w różnych miastach 
Polski, m.in. na 
deskach Siedleckiej 
Sceny Teatralnej. 
Proszę powiedzieć, 
na podstawie Pana 
doświadczeń jako aktora i reżysera 
a także menedżera teatru – czy wszyscy 
śmiejemy się z tego samego? 

Humor to jest wartość uniwersalna. 
Oczywiście do pewnego stopnia. Publiczność 
na premierze potrafi nas zaskoczyć śmiejąc 
się w innych momentach niż suflerka podczas 
prób. To jest w naszej pracy ciekawe. Spekta-
kle różnią się, bo reakcje publiczności też są 
zróżnicowane. W Warszawie na przykład pu-
bliczność jest bardziej powściągliwa.
 Żyjemy w ciekawych czasach – jak 
teatr za nimi nadąża? 

Teatr musi nadążać. Zawsze był na bie-
żąco. Nawet wystawiając tekst dziewiętna-
stowieczny czy antyczny reżyser powinien 

szukać odniesień do czasów, w których ży-
jemy teraz. Wystawiamy w Kwadracie „Ciot-
kę Karola”. Klasyczny dziewiętnastowieczny 
tekst. Ale opracowałem tekst w taki sposób, 
że stał się uniwersalny i publiczność bawi 
się znakomicie. Zresztą to jest w ogóle siła 
dobrej literatury i sztuki – ponadczasowość.

 Pana przygoda 
z teatrem trwa nie-
zmiennie od ukoń-
czenia warszawskiej 
Akademii Teatralnej 
w 1997 roku, ale to 
w filmie zaistniał 
Pan jako aktor (fil-
mowy debiut miał 
Pan w wieku ośmiu 

lat w filmie „Rozalka Olaboga”). Co Pana 
pchnęło ku aktorstwu?

Ciekawość? Nie wiem, to trudne pytanie. 
Może to było po prostu moje przeznaczenie.

 Teatr daje warsztat, a film popularność 
– jak zauważył jeden z aktorów. Popu-
larność spadła na Pana po emisji serialu 
„Złotopolscy”, gdzie wystąpił Pan w roli 
Waldka Złotopolskiego. Jakie znaczenie 
w Pana artystycznym życiorysie miał 
udział w tej produkcji? W czym Panu 
pomógł, a może w czymś przeszkodził…

Popularność pomaga. Jestem dumny, że 
udało mi się stworzyć postać, która zapadła 
ludziom w pamięć. Czy to mi przeszkadza? 
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ROZMOWA Z

Andrzejem Nejmanem, 
dyrektorem Teatru Kwadrat

GOŚĆ MIESIĄCA

Bo do komedii 
trzeba podejść poważnie, 
wtedy widzowie 
będą się dobrze bawili.

TEATR 
MUSI 

NADĄŻAĆ 
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GOŚĆ MIESIĄCA

Czasem może męczy, ale to jest wpisane 
w nasz zawód. Ja z Waldkiem już się nie 
identyfikuję, choć mam dobre wspomnienia.

 Gdyby nie teatr, co by Pan robił w życiu?
Myślę, że zostałbym prawnikiem. Gdy-

bym nie dostał się do Szkoły Teatralnej, zda-
wałbym na prawo.

 Jakiego rodzaju humor Pan lubi? 
Dobry. Abstrakcyjny, czarny… na pew-

no w dobrym stylu. 

 Którą z polskich komedii może Pan 
oglądać bez końca, bawiąc się równie 
dobrze jak za pierwszym razem?

Dużo jest takich filmów. „Seksmisja”?

 Już w lutym na siedleckiej scenie Teatr 
Kwadrat zaprezentuje sztukę „Szalone 
nożyczki”, z Pana udziałem, nie schodzą-
cą z afisza od 16 lat. Jak Pan myśli, co jest 
miarą sukcesu tego przedstawienia?

To jest genialnie napisana komedia, któ-
ra angażuje widzów i przez to za każdym ra-
zem ma inny przebieg. Do tego jest bardzo 
śmieszna. Można ją oglądać bez końca. 

 Czego mogę Panu życzyć u progu 
Nowego Roku?

Zdrowia.
 Dziękuję za rozmowę AM
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ANDRZEJ NEJMAN
Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (1997). Aktor teatralny 
i filmowy. Od roku 1998 w zespole Teatru Kwadrat, którym kieruje jako dyrektor od lipca 2010 roku. 
Jako ośmioletni chłopak wystąpił w filmie „Rozalka Olaboga” w roli Felka Miecucha (1984). Debiuto-
wał w filmie Roberta Glińskiego „Matka Swojej Matki” rolą Marcina (1996). W Teatrze Komedia zagrał 
postać Kurta Hoffmana w przedstawieniu „Biznes” Jerzego Bończaka (2004). W 1998 roku zdobył wy-
różnienie na XIX Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Kinomanom znany z filmów, takich 
jak: „Poranek Kojota” reż. Olaf Lubaszenko (2001), „Sposób na Alcybiadesa” (1997) czy „Szamanka” 
(1996). Ponadto zagrał w „Tajemnica kwiatu paproci” reż. Tadeusz Wilkosz (2004), „Szaleńcy” reż. Pa-
weł Wendorff (2004), 1409. „Afera na zamku Bartenstein” jako Kunon (2005), „Legenda” w roli Marka 
reż. Mariusz Pujszo. Wystąpił również w serialach m.in. „Zakręcone” reż. Przemysław Angerman 2005, 
„Kasia i Tomek” jako Sąsiad 2002-2003, „Camera Cafe” jako trener Sylwka 2004, „Niania” jako Romeo 
2005-2006. Chętnie użycza również swojego głosu postaciom w filmach animowanych, takich jak 
tytułowy „Tarzan” (1999) czy rycerz Rodrigo w kreskówce „El Cid – Legenda o mężnym rycerzu” (2003). 
Popularność zdobył dzięki roli Waldka Złotopolskiego, wnuka Dionizego, z serialu „Złotopolscy”.

W listopadzie 2013 roku zadebiutował w roli reżysera spektaklu „CIOTKA KAROLA 3.0” na podsta-
wie tekstu Brandona Thomasa.

ROLE W TEATRZE KWADRAT:
PAN LAWSON – „Nie teraz kochanie”, Ray Cooney i John Chapman, reż. Marcin Sławiński
POLICJANT TOMASIAK – „Szalone nożyczki”, Paul Pőrtner, reż. Marcin Sławiński
FLORYND – „Sługa dwóch panów”, Carlo Goldoni, reż. Waldemar Matuszewski
DR GEORGE SANDERSON – „Mój przyjaciel Harvey”, Mary Chase, reż. Marcin Sławiński
DAVE – „Perfect Day”, Liz Lochhead, reż. Andrzej Rozhin
SIMON WILLIS – „Przyjazne dusze”, Pam Valentine, reż. Marcin Sławiński
CHŁOPIEC HOTELOWY – „Co ja Panu zrobiłem, Pignon?”, Francis Veber, reż. Wojciech Adamczyk
JACK -„Kiedy Harry poznał Sally”, Nora Ephron, reż. Andrzej Rozhin
PAUL BRATTER – „Przez park na bosaka”, Neil Simon, reż. Tomasz Szafrański
TOM – „Ślub doskonały”, Robin Hawdon, reż. Marcin Sławiński
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Elżbieta Olszewska-Kindziuk 
lek. neurolog 

Moją studniówkę pamiętam jak przez mgłę, bo to były dosyć odległe czasy - 1976 rok, Liceum 
Ogólnokształcące im. Batalionów Chłopskich w Adamowie. Na pewno było bardzo skromna w po-
równaniu ze współczesnymi balami studniówkowymi, które przeżywały moje dzieci. Zabawa od-
bywała się w sali gimnastycznej, udekorowanej przez uczniów, którzy musieli się dwoić i troić, 
by wymyślić coś oryginalnego przy permanentnym niedoborze wszystkiego w sklepach. Podob-
nie było ze studniówkowym strojem - dziewczęta ubrane były prawie jednakowo - w białe bluzki 
i czarne lub granatowe spódnice. Oczywiście wszystko było szyte przez krawcową. Pamiętam, że 
moja mama godzinami stała w kolejkach, by kupić jakikolwiek materiał. Do tańca przygrywał 
zespół z Adamowa. Bawiliśmy się przy największych przebojach muzyki lat 70-tych. Kiedy dzisiaj 
słyszę te melodie, ogarnia mnie wzruszenie. Bo choć studniówka była skromna i „grzeczna”, prze-
żywaliśmy ją bardzo. Czuję sentyment do tamtych czasów, bo to była moja młodość. Piękna, pełna marzeń i planów, choć przypadła na 
czas najgłębszego PRL-u. Polonez też zawsze będzie mi się kojarzył z moją studniówką.

Leszek Borodziuk 
Chórzysta Chóru Miasta Siedlce 
To było dokładnie 30 lat temu! W I  LO im. Józefa Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Wiele szczegółów 
umknęło z pamięci. Na pewno pamiętam dobrze wystrój hali sportowej zamienionej na tymczasową salę 
balową. W tamtych czasach studniówki organizowane w salach gimnastycznych to był standard i oczy-
wiście przygotowaniem tego wystroju zajmowali się uczniowie przy niewielkiej tylko pomocy rodziców. 
Każdy kolejny rocznik prześcigał się w wymyślaniu tzw. motywu przewodniego wystroju. Naszym było dno 
oceanu. Głębinę morską imitowały jak zawsze niezastąpione wojskowe siatki maskujące, podwodne głazy, 
rozgwiazdy i wodorosty – udrapowane fantazyjnie i pokolorowane zwały szarego papieru „załatwiane” w 
owych czasach w okolicznych sklepach spożywczych. Całość dopełniał wrak łodzi Wikingów z mrożący-
mi krew w żyłach szkieletami wojów – namalowany na wielkiej płachcie materiału. Przygotowanie tego 
podwodnego pejzażu zajęło nam naprawdę sporo czasu, ale efekt wart był każdej poświęconej na to chwili.

A reszta już tradycyjnie – polonez i świetna zabawa do białego rana.
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WSPOMNIENIA STUDNIÓWKOWE - gości Sceny 24

Mateusz Orzełowski 
student prawa, specjalista ds PR 

Szczerze? Nie przeżywałem studniówki równie mocno jak moi rówieśnicy. Przeszedłem obok tego całego zgieł-
ku przygotowań, prób poloneza, zakupu i przymiarek idealnej kreacji oraz innych niepotrzebnych błahostek, 
które temu wydarzeniu zwykle towarzyszą. Ekscytacja studniówką, pewnie z racji zbliżającej się matury, po 
prostu mnie denerwowała. Byłem pierwszym rocznikiem siedleckiej „Królówki”, któremu swój bal maturalny 
przyszło organizować poza murami szkoły. Długoletnia tradycja zabawy w budynku II LO przy ulicy Prusa 
(w tym całej tej otoczki: wydumanego, kolorowego dekorowania sal, korytarzy itd.) odeszła do lamusa. Pa-
miętam, jakie wywołało to wówczas poruszenie wśród uczniów i rodziców. Były protesty i były media. Padały 
różne, często niepotrzebne słowa, które towarzyszyły wszystkim do samego finału. Sam bal, zorganizowany 
w jednej z popularnych sal weselnych na terenie Siedlec, powinienem zaliczyć do udanych. Nie uległem krą-
żącym w obiegu zabobonom związanym z tym wydarzeniem. I słusznie, bo to bujda! Gustowne stroje kolegów 
i koleżanek, „weselne” i zbyt przesadne fryzury niektórych panien, dostojny polonez podpatrywany przez dumnych rodziców, a później zabawa 
do białego rana (wspomagana odrobiną alkoholu przemycaną pod stołem) to pierwsze wspomnienia, które pojawiają się na myśl o studniówce. 
Z perspektywy czasu, pomimo początkowego uprzedzenia, oddałbym wiele, aby móc przeżyć ten styczniowy wieczór i noc raz jeszcze. 
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WSPOMNIENIA STUDNIÓWKOWE - GOŚCI SCENY 24       
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WSPOMNIENIA STUDNIÓWKOWE - gości Sceny 24

Agnieszka Dołęga
tłumaczka, nauczycielka języka francuskiego w I LO im. B.Prusa 
Moja studniówka odbyła się w styczniu 1990 r., więc trochę czasu już minęło. Impreza ta bardzo się 
zmieniła od tamtej pory. Mam porównanie, ponieważ od 20 lat bywam na studniówkach jako nauczy-
ciel, cały czas jest to ta sama szkoła, czyli „Prus”. Obecnie studniówki odbywają się w bardzo eleganc-
kich lokalach. Kiedy ja byłam uczennicą, pierwszy bal organizowany był w szkole, w auli (obecnie są 
tam sale: A1, A2, A3). Moja studniówka jednak nie odbyła się w szkole, z powodu poważnego remontu, 
jaki ją czekał. My, uczniowie, bardzo protestowaliśmy. Przekonywaliśmy, że studniówka, która nie jest 
organizowana w szkole, to nie jest studniówka. A jednak mój rocznik miał swój pierwszy bal w wynajętej 
sali przy ul. Brzeskiej. Ówczesne studniówki nie były nagrywane, a zdjęcia wykonywano techniką ama-
torską. Stroje też odbiegały od współczesnych. To były zupełnie inne czasy. Bardzo dobrze pamiętam, że 
na studniówce wystąpiłam w białej bluzce z Pewex’u, czarnej spódnicy szytej przez krawcową w Warsza-

wie i buty również z Pewex’u. Nie było galerii handlowych, więc wspólnie z koleżankami kupowałyśmy kreacje na studniówkę w sklepie 
Pewex lub na bazarze Różyckiego albo w Rembertowie. Makijaż robiłam sama, tylko nad prostą fryzurą popracował fryzjer. Moją osobą to-
warzyszącą był mój chłopak, kolega z tej samej klasy, Jacek. Znaliśmy się od kilku lat, ale chodziliśmy dopiero pół roku. Ponieważ byliśmy 
kolegami z klasy prowadziliśmy poloneza, co było dla nas ogromnym przeżyciem.
Na studniówkę czekało się od 1 września. W mieście nie było, tak jak dzisiaj, lokali dla młodzieży. Życie towarzyskie toczyło się w domu, więc 
studniówka to była pierwsza tak wspaniała i ważna impreza w naszym życiu. Bawiłam się fantastycznie. Tańczyłam do rana przy najczęściej granym 
utworze: „Biełyje rozy”, może dlatego, że bardzo dobrze znałam mojego towarzysza do tańca i dobrze czułam się w jego towarzystwie.

Grzegorz Piotr Rękawek
wiceprezes Fundacji Ali Rękawek „Dajmy sobie szansę” w Siedlcach

Studniówka w 1985 r. Klasa maturalna, jak i poprzednie lata edukacji to wyjątkowo szczęśliwy czas w moim 
życiu. Nasza klasa matematyczno-fizyczna była nad wyraz zgrana - wszystko odbywało się w dobrych pro-
porcjach - ostra nauka (mat-fiz do łatwych nie należał), dużo zabawy, masę sportu, wygłupów i happenin-
gów. Dlatego przygotowania do studniówki szły bardzo sprawnie. Już od trzeciej klasy nas szef klasy (Ma-
riusz Pruszko) w czasie przerw uczył nas tańców różnych. Zdecydowaliśmy, że wystrój naszej klasy będzie 
nawiązywał do salonu z Dzikiego Zachodu. Po latach dowiedziałem się, że nie wszystkie eleganckie butelki 
były puste czy też zawierały wodę :-) Prace wykonaliśmy głównie sami, częściowo z pomocą nauczycieli 
- najbardziej zaangażowani byliśmy w przystrojenie sali gimnastycznej - efekt końcowy był imponujący 
- widać było, że wielu z nas wena towarzyszyła i znalazła odbicie w tym dziele. Rok 1985 to okres smuty 
komunistycznej i biedy - rodzice bardzo tu nam pomogli w kwestii zapewnienia znakomitego wyszynku. 
Na koniec została kwestia sukien i garniturów - sprawa była prosta - każdy kupił to, co mógł zdobyć a i tak wszyscy wyglądali dostojnie i ele-
gancko, aczkolwiek skromnie. Studniówka zbliżała się dużymi krokami i kluczowym okazało się znalezienie partnerki czy partnera. Poszu-
kiwaniom tym towarzyszyła masa zabawnych zdarzeń - ja sam byłem proszony przez kolegów o zaaranżowanie koleżanek - sprawdziłem się 
w roli swata studniówkowego. Na koniec - jak się okazało - zostałem sam. Jako kawalarz dałem ogłoszenie (treść do dziś pamiętam) i moja 
serdeczna koleżanka Ania (znaliśmy się od podstawówki) mną prawidłowo zarządziła, co nam obojgu wyszło na dobre - studniówka była 
wyjątkowa. Po swojej studniówce jeszcze przez kolejne 4 lata byłam zapraszany i każde to zdarzenie szalenie mile wspominam. Skończyliśmy 
zabawę około 5 rano, na zewnątrz bajkowa zima - z częścią mojej klasy poszliśmy na poranną Mszę Świętą (6 rano) do św. Stanisława. Basia - 
koleżanka Krzysia - w pewnym momencie przysnęła - obudzona i zupełnie nieprzytomna zaśpiewała kawałek utworu zespołu Numero Uno 
„Tora, tora, tora” - zwijaliśmy się ze śmiechu. Utwór ten był przebojem naszej studniówki i w czerwcu ubiegłego roku chętnie go odtworzy-
liśmy przy okazji spotkania naszego rocznika w 30-tą rocznicę matury. Ech, Królówka! Królówka rulez!
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Zespół Szkół Muzycznych nie planował 
zakupu organów do głównej sali koncerto-
wej. Nie byłoby go na to po prostu stać. Na 
instrument, który w zeszłym roku przywie-
ziono w częściach ze Szwajcarii, jego pierw-
szy właściciel wydał pół miliona franków, 
czyli ponad dwa miliony złotych. Tymczasem 
szkoła dostała go za darmo, płacąc tylko za 
transport i montaż na miejscu. Jak do tego 
doszło? – Pojawiła się możliwość sprowadze-
nia organów z Genewy, z kościoła św. Joanny 
de Chantal. Informację, że są do oddania, do-
stałem od pracującego w CERN siedlczanina 
Huberta Niewiadomskiego, znanego wokali-
sty i naukowca. Pojechałem tam, obejrzałem 
i zdecydowałem „bierzemy” – opowiada prof. 
nadzw. dr hab. ks. Michał Szulik, wicedyrek-
tor ZSM do spraw artystycznych.

Dlaczego Szwajcarzy sprezentowali Pola-
kom dobrej klasy, liczące zaledwie piętnaście 
lat organy? Okazało się, że kościół, w którym 
stały, ma wady konstrukcyjne i musi zostać 
rozebrany. Parafia początkowo wystawiła or-
gany na sprzedaż, ponieważ jednak nie zna-
lazła kupca, postanowiła oddać je na jakiś 
dobry cel. 

Od decyzji do przewozu minęło jednak 
sporo czasu, bo ilość papierów związanych 
z tak nietypowym importem była ogromna. 
Najpierw szkoła musiała się wystarać u swego 
organu prowadzącego (czyli Centrum Edu-
kacji Artystycznej MKiDN) o fundusze na 
transport i montaż. Potem były liczne for-
malności celno-skarbowe. – Do Polski rzadko 
sprowadza się organy z zagranicy. Jest to może 
kilka instrumentów rocznie. Tym bardziej nie 
robi się tego ze Szwajcarii, bo jest to kraj drogi 
i leżący poza Unią Europejską. W Siedlcach 
bardzo pomógł nam tutejszy urząd celny, ale 

w Genewie przemierzyliśmy wszystkie takie 
urzędy próbując rozwiązać sytuację, z którą 
chyba nigdy nie miały jeszcze do czynienia 
– wspomina wicedyrektor ZSM. Ostatecznie 
udało się załatwić wszystko tak, by nie płacić 
cła, które od takiej wartości przedmiotu wy-
nosiłoby ponad 60 tys. zł. 

Niełatwo szło też z transportem. Zamó-
wiona w Polsce ciężarówka okazała się zbyt 
duża, by podjechać blisko miejsca załadunku. 
Trzeba było zmieniać całą koncepcję przewo-
zu i ostatecznie były potrzebne dwa samocho-
dy. Mimo tych komplikacji, siedlecki Kamex 
poszedł szkole na rękę, realizując przewóz za 
pierwotnie uzgodnioną kwotę. 

Czy budowane dla innego pomieszczenia 
organy zabrzmią dobrze w sali koncertowej 
siedleckiej szkoły? Dyrekcja nie ma tu obaw. 
Podkreśla, że sala ma świetną akustykę, a sam 
instrument jest wysokiej klasy. Składający go 
krakowscy specjaliści będą go mogli w razie 
potrzeby nieco zmodyfikować, aby brzmiał 
jak najlepiej w tych konkretnych warunkach. 
Montaż i ewentualna adaptacja potrwają oko-
ło trzech miesięcy, a pierwszy koncert dla sie-
dleckiej publiczności odbędzie się pod koniec 
kwietnia albo w drugiej połowie maja. 

Jak szkoła zamierza wykorzystać swój 
nowy nabytek? Przede wszystkim liczy na to, 
że jego unikatowość przyciągnie do Siedlec 
organistów specjalizujących się w muzyce 
dawnej. – Instrument ten zbudował znany 
w całej Europie organmistrz Bartolomeo For-
mentelli na wzór organów włoskich z epoki 
renesansu. Drugiego takiego nie ma w całej 
Polsce. Ma specyficzny aparat brzmienio-
wy, dostosowany do grania muzyki dawnej. 
Kiedy w środowisku rozeszła się wieść, że go 

mamy, od razu pojawiły się pytania o jego 
dostępność. Dotąd bowiem organiści z takim 
repertuarem jeździli grać do Niemiec, Włoch 
i Francji – mówi prof. nadzw. dr hab. ks.  
Michał Szulik. 

Zapraszając takich ludzi do siebie szkoła 
chce osiągnąć kilka korzyści. Po pierwsze – od 
doświadczonych artystów będą mogli się cze-
goś nauczyć jej uczniowie. Po drugie – będzie 
można organizować kursy doskonalące dla or-
ganistów, i to nawet na skalę międzynarodową. 
Baza będzie do tego więcej niż wystarczająca, 
bo w Siedlcach jest już kilka innych, godnych 
uwagi zawodowca instrumentów: barokowe 
organy Joachima Wagnera w domu biskupa, 
instrument w kaplicy Ogińskich, romantycz-
ne organy w katedrze, czy wreszcie nowe (acz 
stylizowane na romantyczny instrument fran-
cuski) organy w budynku Wydziału Huma-
nistycznego UPH. A jeśli do Siedlec zawitają 
dobrzy wykonawcy – to stąd już tylko krok do 
wzbogacenia oferty koncertowej. 

Z organizowaniem koncertów w ZSM 
powinno się zresztą zrobić łatwiej, niż było 
do tej pory. Od uruchomienia sali odbyło się 
ich co prawda sporo, ale występowali w nich 
głównie uczniowie i nauczyciele samej szko-
ły. Placówka dydaktyczna nie ma w budżecie 
środków na organizację koncertów przyjezd-
nych muzyków. Współpraca z innymi orga-
nizatorami była zaś utrudniona za sprawą 
skomplikowanych przepisów. Dopiero od 
niedawna szkoła może rozliczać się z nimi za 
prąd, ciepło, sprzątanie itd. przyjmując wpła-
ty bezpośrednio na rachunek własny. A skoro 
możliwości się poszerzają – to ich wykorzy-
stanie, z pożytkiem dla siedleckich meloma-
nów jest tylko kwestią czasu. 

 Adam Białczak
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Sala koncertowa Zespołu 
Szkół Muzycznych w Siedlcach 
wzbogaci się niedługo o nowe organy. 
Dzięki swej konstrukcji i brzmieniu  
będą w Polsce unikatem.  
Równie interesująco wygląda historia ich pozyskania. 

UNIKAT W SIEDLECKIEJ SZKOLE MUZYCZNEJ

NA RENESANSOWO
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15 marca, godz. 900, 1100, 1900
Spektakl „Dzień Drugi” może być wy-

korzystany jako forma „Rekolekcji w Te-
atrze”  oraz w czasie tzw. rekolekcji szkolnych. 
Przedstawienie stanowi dobry punkt wyjścia 
do katechezy ewangelizacyjnej. Księża i kate-
checi, którzy zechcą skorzystać z tej propozycji 
będą mieli też możliwość przed spektaklem lub 
po jego zakończeniu wygłoszenia nauki reko-
lekcyjnej. Dla szkół, które zechcą wziąć udział 
w tej formie ewangelizacji istnieje możliwość 
wynegocjowania niższej ceny biletu. 

Przedstawienia, już zaplanowane odbędą 
się 15 marca 2016 r. o godz. 9.00, 11.00 (spek-
takle przeznaczone dla szkół) oraz spektakl 
wieczorny o godz. 19.00. Ten i inne spektakle 
przygotowane przez Teatr Es stanowią pro-
pozycję duszpasterską do wykorzystania przy 
planowaniu rekolekcji oraz dni skupienia dla 
młodzieży i dorosłych jako „Rekolekcje w Te-
atrze” również w przyszłości. 

 Ks. Jerzy Duda Wydział Duszpasterski

Dzień Drugi, czyli Wielka Sobota, po-
przedzająca Zmartwychwstanie, był chyba 
najtrudniejszym czasem dla apostołów, któ-
rzy po śmierci ich mistrza i przewodnika nie 
do końca uwierzyli, że Wielki Piątek miał 
sens. Że oto nagle wszystko się skończyło, 
a oni (można ich śmiało nazwać ówczesnymi 
celebrytami) – nagle zgasną bez Jego blasku. 
Forma tego przedstawienia – nowoczesna 
i ekspresyjna – ma ten przekaz wzmocnić 
i go uwiarygodnić poprzez opisanie okolicz-
ności śmierci Chrystusa językiem współcze-
snego człowieka, którego dotykają te same 
dylematy, które były udziałem apostołów 
– problem zdrady, egoizmu, konformizmu, 
tchórzostwa, niewiary… Chodziło o to, by 

potraktować publiczność jako osoby, które 
nigdy nie słyszały o Chrystusie, a dowiedzia-
ły się o nim z relacji młodych reporterów, 
informujących na bieżąco, co dzieje się w za-
ciszu Ogrójca i co się stanie na Golgocie.

 Waldemar Koperkiewicz

Jest taki dzień
Gdy świat zamienia się 
W wielkie oczekiwanie 
Na cud... 
Czy znów się zdarzy? 
Czy przyniesie nadzieję? 
Da ufność w sens ludzkiego życia?
Dzień Drugi Wielka Cisza 
Wielkie Oczekiwania

Teatr Es przygotował spektakl 
„Dzień Drugi” według  
scenariusza i w reżyserii 
Waldemara Koperkiewicza, na 
podstawie książki „Dzień Drugi 
Prawda Jedyna” Grzegorza 
Skwarka. Przedstawienie 
w nowatorski sposób, na kanwie 
Męki i Śmierci Chrystusa, ukazuje 
przemyślenia współczesnego 
człowieka na temat kryzysu 
wiary, zwątpienia, miejsca 
Jezusa Chrystusa w naszym 
codziennym życiu. Dużą wartością 
spektaklu jest współczesny język 
narracji, stylem przypominający 
współczesne reportaże z miejsc 
akcji. Widz może odnosić wrażenie, 
że czas między śmiercią 
Jezusa, a Zmartwychwstaniem 
stanął w miejscu, a odradza 
się w każdy Wielki Tydzień. 
Ludzki strach i zwątpienie 
apostołów będących świadkami 
Jego kaźni, a niewiedzących 
o zmartwychwstaniu - dla nas, 
którzy już wiedzą, jest wielkim 
i radosnym oczekiwaniem na 
dzień trzeci.

REKOLEKCJE W TEATRZE
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Nigdy 
nie zwalniam tempa
Panie Bogusławie! Naszą rozmowę 
chciałbym zacząć od dwóch pańskich wy-
powiedzi, a brzmiały one tak: „Gwiazdy 
nauczyły mnie podporządkowania życia 
sztuce. Nie wolno udawać, że jest się arty-
stą, być ojcem, mężem i kimś jeszcze” – to 
jedna z nich i druga: ”Na życie prywatne 
trzeba poświęcić tyle czasu, ile ono tego 
wymaga. Zawód nie jest najważniejszy”. 
Proszę skomentować te dwie rozbieżne, 
mam wrażenie, opinie.
Pod pierwszą wypowiedzią podpisuję się 

w dalszym ciągu. Takiego rozumienia życia 
w sztuce nauczyli mnie wielcy mistrzowie 
z końca XIX i początku XX w. A to drugie zda-
nie wypowiedziałem bodajże zaraz po wyjściu 
ze szpitala, po tym strasznym udarze mózgu, 
który przeszedłem w 2007 roku. Postanowiłem 
sobie wówczas, leżąc na szpitalnym łóżku, że 
zmieniam sposób życia, że nie tylko praca, nie 
tylko pasja, ale także życie jest istotne i radości, 
jakie niesie ze sobą. Ale od razu Panu powiem 
coś, co pewnie Pana zdziwi: nie dotrzymałem 
słowa. Już wszystko wraca do dawnego czasu, 
kalendarz terminów jest czarny, zobowiąza-
nia krajowe i zagraniczne gonią jedne drugie 
i znów wpadłem w ten kierat pracy artystycz-
nej. Po prostu nie potrafię odpoczywać, nie na-
daję się do tego.

Panie Bogusławie, ale przecież to jest 
pracoholizm w czystej formie.
Ja wiem, tylko, że ja jestem od bardzo daw-

na, od dziesiątków lat, wyznawcą filozofii Kon-
fucjusza. Ja to badam, studiuję i zachwycam 
się tą filozofią. Konfucjusz powiedział słowa, 
które bardzo często powtarzam sobie i innym, 
a mianowicie: „Jeśli kochasz to, co robisz, ni-
gdy nie będziesz pracował”. Ja kocham to, co 
robię i wobec tego nigdy nie pracuję!

No jasne, tylko że nie zawsze organizm 
to wie…
Mój organizm doświadczył już tego, kiedy 

piorun strzelił we mnie, w sam środek gło-
wy i omal nie skończyło się to tragicznie, bo 
to przecież śmiertelna choroba. Udało mi się 
z tego wyjść, muszę się ustatkować, no muszę, 
ale nie potrafię.

Proszę spróbować odpowiedzieć na py-
tanie, jak ważne są autorytety? Przecież 
tych autorytetów spotykał i spotyka Pan 
na swojej drodze wiele. Jak więc są one 
ważne dzisiaj, w świecie szybkim, w świe-
cie dość miałkiej kultury?
Dzisiaj nie szanuje się autorytetów, niechęt-

nie patrzy się w ich stronę, nie słucha się ich rad, 
nie czyta się o tym, co przeszli w życiu, zanim 
osiągnęli szczyt - to wszystko jest nieistotne. 

W tej chwili jest moment jakiejś dziwnej apo-
teozy młodości, ale takiej młodości kilkuna-
stoletniej. Na świecie szczyty powodzenia i tak 
zwane wielkie kariery osiągają ludzie dojrzali, 
którzy nierzadko przeszli wyboistą drogę. Oni 
wiedzą, gdzie można się w życiu potknąć, o jaką 
rafę zahaczyć, i to ich powinniśmy słuchać, bo 
mają wiedzę i doświadczenie. Dzisiaj nikt nie 
buduje bezpiecznie ani trwale kariery; dzisiaj 
buduje się karierę na zasadzie happeningu, wy-
głupu, szaleństwa i na pięć minut. A jak na dzie-
sięć, to już jest bardzo wielka kariera. 

To w związku z tym, skąd w młodych 
ludziach chęć zrobienia szybko łatwej 

kariery, skoro mają takie wzory, skoro 
wiedzą, że to nie będzie trwałe?
Nie chcą myśleć o tym w tym momencie. 

Młodzi słyszą np. w tych różnych show tele-
wizyjnych, w które ładuje się tyle pieniędzy: 
jesteś genialna, jesteś wspaniała, zrobisz świa-
tową karierę, to jest głos na światową karierę. 
I ci ludzie słysząc to nie rozumieją, co to jest 
światowa kariera! Często przyjechali oni z ma-
łej wioski, z chałupki, która stoi nad ruczajem 
w brzozowym gaju. Dla nich świat, ten Nowy 
Jork, Chicago, Pekin, Tokio, to wszystko jest 
jedno drzewo dalej, za laskiem brzozowym. 
Oni tak myślą i tak to traktują. 

Jeden z moich ulubionych dziennikarzy 
powiedział, że: „kontrola nad bazą inte-
lektualną w mediach wydaje mi się zni-
koma”. Czy zgadza Pan się z tym stwier-
dzeniem?
Zgadzam się absolutnie. Na to nie zwraca 

się szczególnie uwagi, ważniejsze jest przebie-
ranie różnych podrostków, czesanie, malowa-
nie, oświetlanie, bawienie się w to, w co myśmy 
bawili się mając już za sobą pierwsze lata ka-
riery i ugruntowaną pozycję. A oni zaczynają 
karierę od końca, od blichtru telewizyjnego, 
a nie od początku, łącznie z ciężką pracą i lata-
mi spędzonymi w ławce lekcyjnej.

To wystarczy więc ładnie się umalować, 
wystarczy zrobić, jak to Pan delikatnie 
określił happening, a mówiąc wprost wy-
głup absolutny i wtedy kariera, na chwi-
lę, murowana. W takim razie, gdzie jest 
początek takiego postępowania, bo być 
może istnieje zapotrzebowanie na tego 
typu „historie”?
Z moich obserwacji wynika, że współczesny 

telewidz najczęściej chce się bawić przez chwilę 

Bogusławem Kaczyńskim (1942-2016)
przeprowadzona 7. 05.2012 roku 
podczas pobytu artysty w Siedlcach

Jeśli kochasz to, co robisz, nigdy nie będziesz pracował

ROZMOWA Z

KU PAMIĘCI

Ja kocham to, co robię 
i wobec tego  
nigdy nie pracuję!
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Jeśli kochasz to, co robisz, nigdy nie będziesz pracował

KU PAMIĘCI

najlepiej czyimś kosztem. Bawi się kosztem tych 
biednych, młodych ludzi, z których niektórzy 
mają nawet pewne zdolności i gdyby oddać ich 
pod opiekę jakiegoś profesora, gdyby szlifowali 
swój głos latami, coś by z nich było. Oni to sta-
wiani są jako przykład, jako światowe gwiazdy; 
jesteś genialna, to było re-
welacyjne - mówi juror – 
amator podobny do tych, 
co stoją na scenie. Wszy-
scy wierzą w to, bo w te-
lewizji powiedzieli i nie 
mówią kto, ale w telewi-
zji powiedzieli. Dlaczego 
ma w to nie uwierzyć ta 
smarkata, która staje do 
konkursu i myśli, że zrobi światową karierę, 
chociaż nie zna świata, nawet z widzenia. 

No więc tak myślę sobie, że w związku 
z powyższym pańskie programy i pańska 
wytrwałość w edukowaniu społeczeń-
stwa, w pokazywaniu wielkiej sztuki, 
wielkich artystów, jest tym bardziej trud-
na. Czy nie napotyka Pan na co dzień na 
opór materii? 
Nie, absolutnie. Spotykam ludzi, którzy 

są młodzi, ambitni, gruntownie wykształceni 
i nieprawdopodobnie utalentowani. W swoim 
życiu np. spotkałem młodziutkiego Krystia-
na Zimermana, który w tej chwili jest potęgą 
pianistyczną na miarę świata, który występu-
je tylko na największych scenach i estradach, 
z najznakomitszymi orkiestrami, nagrywa pły-
ty w wielkich koncernach płytowych, który jest 
rozrywany na świecie, ale na tym nie kończy się 
jego życie. A Rafał Blechacz? To był chłopiec 
na Konkursie Chopinowskim, chłopiec, który 
poszedł w ślady Zimermana, i który niezwy-
kle poważnie traktuje to, co robi. Ale on ma za 
sobą gruntowne studia. I teraz dowiedziałem 
się, że nie tylko studia pianistyczne, ale pisze 
on doktorat z filozofii! Niezwykły młody czło-
wiek, ciekawy życia i wszystkich zakamarków 
życiowych decydujących o tym, czy ktoś pój-
dzie taką czy inną drogą. 

Mówi Pan, że ważne jest nie tylko to, co 
my, widzowie oglądamy, ale ważne jest 
także to, co dzieje się dokoła każdego wy-
darzenia. Mam tu na myśli pański znak 
rozpoznawczy, a więc zawsze nienaganny 
strój, biała koszula, muszka. Pamiętam 
nawet, jak na biletach na festiwal w Łań-
cucie napisał Pan, że wymagany jest strój 
wieczorowy. To dzisiaj jest dość trudne, 
a co dopiero w tamtych, siermiężnych 
czasach. Jak Pan przekonał ludzi do uro-
czystego stroju, jak Pan tego dokonał?
Proszę Pana, nie miałem z tym żadnych pro-

blemów. Widzowie przyjęli moje zaproszenie 
i tę adnotację na afiszach i biletach, i ubierali się 
pięknie. Ja nie wymagałem od ludzi, żeby panie 
przychodziły w sukniach projektowanych przez 
Diora, a panowie we frakach od Valentino. Pro-
ponowałem, żeby do pałacu, do zamku księżnej 

Marszałkowej Lubomirskiej, przychodzili este-
tycznie ubrani tak, jak chodzą na imieniny do 
babci czy na Pierwszą Komunię do córki. Mnie 
to wystarczało, żeby byli przygotowani na to, co 
zobaczą. Publiczność zaakceptowała wszystko, 
nie było najmniejszego problemu i żaden incy-

dent z tym związany nie 
zdarzył się przez dziesięć 
lat. Napadali natomiast 
na mnie piszący o kul-
turze w różnych poważ-
nych pismach, a były 
to wtedy znane nazwi-
ska. Dziś przepadli oni 
w mrokach historii, i nikt 
o nich nie pamięta. Byli 

to zwolennicy równania w dół. Ja jestem zwo-
lennikiem równania w górę. I proszę sobie wy-
obrazić, kiedy włączyliśmy kamery telewizyjne, 
publiczność stanowiła naturalną scenografię. 
Ta dbałość, ta elegancja; a na estradzie artyst-
ki w pięknych sukniach, orkiestry we frakach, 
dekoracje kwiatowe, całe krzaki bzu wycięte, 
i to wszystko tworzyło magiczną wręcz deko-
rację. Bo jak inaczej miałoby to wyglądać? Jak 
na Dworcu Centralnym nocą? To nie do pomy-
ślenia na takim festiwalu i przy słuchaniu tego 
typu muzyki!

Rzeczywiście, widzimy coraz więcej 
strojów wieczorowych w teatrach czy na 
koncertach muzyki poważnej. Czy czuje 
Pan satysfakcję, że to po części pańska 
zasługa?
Ależ oczywiście, że 

tak, czuję satysfakcję, 
bo ja miałem rację, 
podnosząc poprzecz-
kę. Czy Pan sobie wy-
obraża, że młody czło-
wiek, który skończył 
gimnazjum czy wyższe 
studia i idzie na pierw-
szą rozmowę do jakiegoś banku, pójdzie 
byle jak ubrany, w wykrzywionych butach, 
nie umytych włosach, i że ktoś w banku go 
przyjmie, i że będzie z nim rozmawiał? To 
jest ten decydujący moment; wtedy mówi 
się: panu dziękujemy. Tak jest na całym 
świecie. Proszę sobie wyobrazić taką oto 
sytuację: wchodzę pewnego razu do banku 
i widzę nieprawdopodobny widok: panienki 
- śnieżnobiałe bluzeczki, kostiumiki, pięknie 
ubrane, spod igły, chłopcy – piękne garni-
tury, krawaty stoją, pięknie uczesani – tego 
wymaga pracodawca, bo to jest elegancja 
w sposobie bycia! A ludzie obszarpani, bo 
przecież różni są na świecie, nie tylko nie 
powinni wchodzić na Piątą Aleję w Nowym 
Jorku, ale nie powinni pojawiać się na No-
wym Świecie w Warszawie. Są inne dzielni-
ce, gdzie można się ubierać, jak się chce. 

Panie Bogusławie, kiedyś, kiedy padło 
pytanie do Pana, którego z wielkich ar-
tystów chciałby Pan spotkać osobiście, 

odpowiedział Pan, że już wszystkich spo-
tkał. Czy nadal tak jest?
Spotkałem tych, którzy w tych czasach żyli, 

ale chciałbym spotkać kilku nieżyjących, np. 
Carusa, Szalapina. Nie spotkałem ich z przy-
czyn oczywistych i bardzo tego żałuję. A z tych, 
którzy żyli, miałem przyjemność poznać 
wszystkich, których chciałem poznać: Karaja-
na, Rubinsteina, Horowitza, Marię Callas, Re-
natę Tebaldi, Giuseppe Di Stefano, Mario Del 
Monaco, Franco Corelli. Między nami były 
czarujące relacje. Ja w dalszym ciągu obserwu-
ję pojawiających się nowych, młodych ludzi, 
którzy rozpoczynają swoje kariery. Jeśli mają 
talent, sekunduję im, ponieważ są gruntownie 
wykształceni przez znakomitych profesorów, 
w słynnych akademiach muzycznych i powia-
dam: Życzę Wam, żeby Wasze kariery pięknie 
się rozwijały i żeby trwały długo. Bo ja, proszę 
Pana, znałem artystów, którzy zrobili przepięk-
ne kariery, ale trwały - niestety -  krótko, kilka 
lat i koniec wszystkiego.

A czy jest ktoś taki, komu Pan zapropo-
nował taki rodzaj kariery i ten ktoś tą 
drogą podąża, a jego kariera trwa i trwa?
Tak, są tacy ludzie, ich kariery trwają, 

tylko że w karierze wszystko musi być prawi-
dłowo ustawione. Bo, proszę Pana, jeśli Pan 
będzie chodził i krzywo stawiał nogi, to Pan 
dostanie kilku albo kilkunastu chorób orga-
nów odległych od nogi, bo to się jedno prze-
kłada na drugie i powoduje zniekształcenia. 
A jeśli ktoś prawidłowo postępuje, ma głos 

prawidłowo ustawiony, 
intelektualnie prawi-
dłowo myśli, ma pasję 
do sztuki i podporząd-
kowuje całe swoje życie 
sztuce, to z wyjątkiem 
chorób, które spadają na 
człowieka jak jastrząb, 
wszystko działa na rzecz 

jego kariery i gwarantuję, że kariera ta będzie 
się rozwijała i długo trwała.

Teraz pozwoli Pan, kilka słów o Panu. 
Jest Pan zodiakalnym Bykiem, czy przy-
wiązuje Pan wagę do astrologii? 
Zdecydowanie tak. Wierzę w to i z wieloma 

Bykami rozmawiałem, np. pod znakiem Byka 
urodziła się Birgit Nilsson - królowa, mistrzy-
ni wagnerowskiego śpiewu, wielka artystka. 
Rozmawialiśmy na ten temat, na temat znaku 
Byka, i ona mówiła o swoich cechach charak-
teru, a ja o swoich. Okazało się, że wszystko się 
zgadza, z wyjątkiem jednej rzeczy: ona zdra-
dzała zamiłowanie do biżuterii, a ja nie!

Ale ma Pan słabość do zbieractwa. 
Wiem, że kolekcjonuje Pan figurki sło-
ni oraz płyty winylowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem nagrań pirackich…
Tak, zbieram figurki słoni i to tylko z trą-

bą do góry. A co do płyt pirackich - mam 
w swoich zbiorach genialne rzeczy i to są bar-

Na świecie szczyty 
powodzenia i tak zwane 
wielkie kariery osiągają 
ludzie dojrzali, którzy 
nierzadko przeszli 
wyboistą drogę. 

Ja wiem, że życie człowieka 
jest ograniczone, ale żyjmy 
i postępujmy tak, jakbyśmy 
mieli żyć 100 czy 150 lat. 
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dzo drogie rzeczy. W Nowym Jorku jest taki 
sklep, wcale nie tajny, ogłaszający się nawet 
w internecie, o którym każdy wie, że jest to 
sklep piracki. Tam kupiłem: Renata Tebaldi 
i Richard Tucker na scenie Metropolitan. To 
są fragmenty przedstawień, ale jak oni śpie-
wają…!!!! To po prostu ziemia osuwa się pod 
nogami, a kapelusz podnosi się na głowie 

z powodu wstających z wrażenia włosów. To 
są złote karty kultury, złote karty muzyki ope-
rowej. I gdyby nie pirat, który to nagrał, a sie-
dzą i nagrywają malutkim sprzętem nie więk-
szym od pudełka od zapałek umieszczonym 
w rękawie, i tym samym ocalił od zapomnie-
nia, nigdy byśmy nie mieli szansy wysłuchać 
tego wspaniałego wykonania. Sam zresztą 
widziałem, jak odbywa się to nagrywanie. 
Kiedyś w Metropolitan zacząłem komuś bić 
brawo, a ten siedzący obok mnie i trzymający 
rękę wysoko, chwycił mnie za dłoń, i pokazał, 
abym tego nie robił, bo on nagrywa. Czy Pan 
wie, że kiedyś w Londynie pojechałem z Ży-

lis-Garą do sklepu pirackiego, gdzie Żylis-Ga-
ra kupowała swoje przedstawienia z Covent 
Garden?! Kupiła Manon Jules’a Masseneta, 
Don Giovanni Mozarta i wiele innych rzeczy. 
Kupowała i nie protestowała, nie mówiła: ja 
się nie zgadzam, ja żądam honorarium, ona 
kupowała to wszystko i była wdzięczna, że jej 
wykonania leżą na ladzie sklepowej, i że oca-

lały, bo to były jednorazowe wykonania, a są 
w nagraniach! I dla ego ja kocham pirackie 
nagrania, kolekcjonuję je, np., nagrania Marii 
Callas. Prawie wszystkie koncerty Marii Cal-
las, jakie dała w życiu, są nagrane na płytach 
pirackich. Muszę powiedzieć, że w tej chwili 
jest to tak rozwinięty przemysł, że może Pan 
kupić wszystko! Obecnie już kupuje się spe-
cjalistycznie; to mi potrzeba i to, a tamto już 
mam! No rewelacja!!!

Czy Pan wie, Panie Bogusławie, że ma-
wia się o „Panu tak: „Goethe mawiał, że 
człowiek powinien mieć plany na 100 lat 

do przodu; Bogusław Kaczyński ma na 
następne 150 lat”!
Tak, to prawda. Mam plany na 150 lat i do 

tego namawiam wszystkich bez względu na to, 
w jakim są wieku. To jest bardzo mądra mak-
syma i Goethe wiedział, co mówi. Ja wiem, że 
życie człowieka jest ograniczone, ale żyjmy 
i postępujmy tak, jakbyśmy mieli żyć 100 czy 

150 lat. Wtedy życie jest piękniejsze, nie myśli 
się o przykrym końcu, który wszystkich nas 
czeka...

 
Chciałem więc życzyć Panu tych 150 na-
stępnych lat, choć obserwując Pana my-
ślę, że może to być dla Pana za mało.
Ja również Państwu tego życzę i jeszcze 

raz zachęcam do planowania swojej przyszło-
ści. Warto robić piękne życiowe plany i wal-
czyć ze wszystkim tym, co nam utrudnia ich 
realizację. 

 Jarosław Skrobecki
Bogusław Kaczyński zmarł 21 stycznia w Warszawie

KU PAMIĘCI

 z Teresą Żylis-Gara
 z Rafałem Blechaczem

 z Grażyną Brodzińską
 z Placido Domingo

 z Luciano Pavarottim
 z Krzysztofem Pendereckim
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W tym roku mija 500 lat od śmierci Hieronima Boscha (prawdziwe 
nazwisko – Hieronim van Aken). Artysta urodził się w 1450 roku w mieście 
Hertogenbosch w Holandii. Jest jednym z najwybitniejszych malarzy późnego 
średniowiecza, który miał wpływ na twórczość późniejszych mistrzów, m.in. 
Pietera Bruegla (starszego i jego potomków). Nawet w malarstwie surrealisty, 

Salvadora Dali, 
możemy doszukać 
się inspiracji 
malarstwem  
H. Boscha. Artysta 
w swojej twórczości 
wychodził z ram 
typowej flamandzkiej tradycji malarskiej. 
Miał własny, niepowtarzalny, o wyjątkowej 
ekspresji  styl, który do dziś zadziwia 
zarówno krytyków sztuki, jak i tzw. 
przeciętnego odbiorcę.

ARTYŚCI I ICH DZIEŁA

Hieronim Bosch 
- wielki wizjoner i mistrz formy

Tematyka jego prac od-
nosiła się do wydarzeń re-
ligijnych, ale też przysłów 
flamandzkich. Świat Boscha 
jest  przerażający, przepeł-
niony pesymizmem zwią-
zanym z nieuchronnością 
śmierci, grzesznymi uczyn-
kami człowieka, który pró-
buje to, co ostateczne, od-
sunąć od siebie, pławiąc się 
w obżarstwie,  pijaństwie, 
gromadzeniu bogactwa. 
Ostatecznie kończy się to 
wiecznym potępieniem, czyli 
piekłem. Bosch ma też złośli-
we poczucie humoru. „Statek 
głupców” najwierniej poka-
zuje sposób, w jaki żyjemy. Płyniemy bawiąc 
się i szukając nieosiągalnych celów. Tema-
tyka jego prac to jedno. Jest również Bosch, 
i to najbardziej nas intryguje i budzi podziw, 
wielkim wizjonerem i mistrzem formy. Jego 
„potwory” są tyleż groźne, co i śmieszne. 
Bosch nie wymyśla nowych form. On wspa-
niale łączy wszystko to, co znamy z natury. 
Ale jak? Są statki powietrzne z ptaków, gon-
dola z ryby, szczur pełniący rolę konia, zad 
świński w formie dzbana, postaci ludzkie 
z głowami zwierząt („Kuszenie św. Antonie-
go) - środkowa część tryptyku.  

„Wóz z sianem” – siano na tym obrazie 
jest synonimem wszelkich dóbr doczesnych 
sławy, władzy i pieniędzy. Niezależnie od 
warstwy społecznej każdy próbuje coś dla 
siebie uszczknąć. Są nawet drabiny, grabie, 
widły mające służyć zdobyciu jak największej 
części. Przyglądając się temu diabły, które wi-
dzą, że niektórzy już stracili życie, stratowani 

przez wóz. 
P o z o s t a -
łych czeka 
to samo. To 
żniwo dla 
piekła. Czy 
to król czy 
żebrak, każ-
dy jest nie-
wolnikiem 
g r z e c h u 
posiadania. 
A Bóg, anio-
łowie? Ob-
serwują ze 
s m u t k i e m 
ten wyścig.  
Dali nam najtrudniejszą z możliwości – wol-
ną wolę. Bosch jest wciąż aktualny. Od za-
rania dziejów my, ludzie nie zmieniliśmy się 
i pewnie nieprędko to nastąpi.

O Hieronimie Boschu 
i jego sztuce można by  
w nieskończoność, ale 
nadarza się jedyna na 500 
lat okazja, aby wszystkie 
te wspaniałości zobaczyć 
w oryginale. Przez cały 2016 
rok miasto Hertogenbosch 
(80 km od Amsterdamu) 
będzie obchodzić okrągły 
jubileusz. Wystawa prac Mi-
strza pt. „Wizje geniuszu”, 
czynna będzie w Muzeum 
NOORDBRADANDS od 
lutego do maja. 

Po wieloletnich nego-

cjacjach, zgromadzone będą z całego świata, 
najwartościowsze prace malarza. Wybierzcie 
się tam Państwo. Ja na pewno pojadę. Warto!

 Waldemar Koperkiewicz 
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HISTORIA
Mińsk Mazowiecki w okresie średniowiecza 

wchodził w skład ziemi czerskiej Księstwa Ma-
zowieckiego. Jest to stara osada, której początki 
sięgają XIV w. W 1421 roku Janusz Gościańczyc 
- właściciel wsi Mensko uzyskał dla niej od księ-
cia mazowieckiego Janusza I chełmińskie prawo 
miejskie. W 1549 roku niedaleko rzeki Srebrnej 
założono miasto - Sendomierz.

Powstanie w bliskim sąsiedztwie konku-
rencyjnego miasta spowodowało, że przez 
dłuższy czas funkcjonowały obok siebie dwie 
rady miejskie. Po III rozbiorze Polski Mińsk 
Mazowiecki w latach 1795-1809 znalazł się 
w zaborze austriackim. W latach 1809-1815 
miasto należało do Księstwa Warszawskie-
go. W 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim 
Mińsk włączono do Królestwa Polskiego – tzw. 
Kongresówki. Po Powstaniu Listopadowym 
zlikwidowano odrębność Królestwa Polskiego 
i ziemie te wcielono do Rosji.

W sierpniu 1920 r., podczas wojny polsko
-bolszewickiej miasto zostało zajęte przez Armię 
Czerwoną. 17 sierpnia 1920 roku wyzwoliły je  
oddziały grupy płk. Stanisława Wrzalińskiego. 
W tym czasie właściciele miasta gościli Józefa 
Piłsudskiego, Józefa Hallera i Charlesa de Gaulla. 
W Mińsku stacjonował 7 Pułk Ułanów Lubel-
skich, który odegrał dużą rolę w przewrocie ma-
jowym i bohatersko walczył w wojnie obronnej 
1939.

Mieszkała tu duża społeczność żydowska, 
której nie ominęły prześladowania. W 1940 
Niemcy utworzyli tutaj getto, którego mieszkań-
cy 21 sierpnia 1942 zostali wywiezieni i wymor-
dowani w obozie zagłady w Treblince.

W latach 1818-1823 wybudowano trakt bity 
łączący Warszawę z Brześciem, który przebie-

gał przez środek miasta. Wzdłuż niego nastąpiła 
zwarta zabudowa, zespalająca dwa organizmy 
miejskie – Mińsk i Sendomierz. W 1867 roku 
uruchomiono linię kolejową Warszawa-Terespol. 
W okresie międzywojennym nastąpiła dynamicz-
na rozbudowa miasta. Powstają nowe dzielnice 
m.in. Pohulanka, Miasto i Ogród Miński. Rozwój 
przestrzenny odbywał się jednak bez wspólnego 
planu architektonicznego. Było to w 95% budow-
nictwo drewniane, pozbawione urządzeń kanali-
zacyjnych i wodociągowych. W latach 1939-1944 
miasto poważnie ucierpiało. W 1939 i 1944 roku 
zostało zbombardowane. W późniejszym cza-
sie wymordowano znaczącą część mieszkańców 
narodowości żydowskiej. W okresie Polski Lu-
dowej miasto zmieniło swoje oblicze. Najpierw 
odbudowano, a następnie rozbudowano Fabrykę 
Urządzeń Dźwigowych (FUD). W późniejszym 
okresie uruchomiono fabrykę obuwia SYRENA. 
W latach 1975-1998 miasto znajdowało się w gra-
nicach województwa siedleckiego.

 NAZWA 
I HERB 
MIASTA

Pierwotna na-
zwa miasta „Men-
sko” wywodzi się 
n a j p r a w d o p o -
dobniej od nazwy 
pobliskiej rzeki Mieni. W 1868 r. rząd carski 
zmienił nazwę miasta na Nowomińsk. W 1916 r. 
otrzymał obecną nazwę. Herbem miasta jest szla-
checki herb Leliwa z ośmiopromienną gwiazdą 
i półksiężycem w kolorze żółtym na niebieskim 
tle. 3 listopada 1936 r. Rada Miejska przyjęła go 

za herb miasta, a 2 marca 1938 r. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych ostatecznie zatwierdziło. 
Od lat 90. XX w. miasto ma swoją flagę o bar-
wach żółtej i niebieskiej, stosownie do barw her-
bu oraz patrona, którym jest św. Jan Chrzciciel.

ARCHITEKTURA
Centrum Mińska Maz. stanowi Stary Ry-

nek. Jest to dawny rynek lokacyjny, który uległ 
pewnym zmianom w związku z budową szosy 
warszawskiej. W północnej pierzei rynku znaj-
duje się kościół parafialny, wzniesiony w XVI 
w., wielokrotnie przebudowywany. W latach 
1908-1912 architekt J.P. Dziekoński dokonał 
zasadniczej przebudowy, dobudowując m.in. 
nawę boczną oraz wieżę południową. Nadał 
jednocześnie świątyni neobarokowy charakter. 
Po przeciwnej stronie rzeki Srebrnej znajduje 
się pl. Kilińskiego. Był to dawny rynek loka-
cyjny Sendomierza – obecnie skwerek ze sta-
rym drzewostanem. Przy skwerze wzniesiono 
w połowie XIXw . budynek dawnego starostwa, 
zaprojektowany przez Henryka Marconiego. 
Architekt ten zaprojektował również budynek 
Zakładu Karnego w Siedlcach. 

Do najbardziej monumentalnych świec-
kich zabytków miasta należy Pałac Dernałowi-
czów z XVII w. Zbudowany dla rodziny Miń-
skich, w stylu barokowo–klasycystycznym, 

MIASTO ANDRIOLLEGO  
I HIMILSBACHA

MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

Jadąc w stronę Warszawy 
omijamy dzięki nowo 
wybudowanej obwodnicy 
miasto Mińsk Mazowiecki. 
W pośpiechu przy nawale 
wielu obowiązków nie 
mamy czasu, żeby zatrzymać 
się choć na chwilkę w tej 
pięknej miejscowości. Pisząc 
o Mińsku, chciałbym 
przybliżyć Państwu  
historię i współczesność 
grodu nad Srebrną.
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

wzniesiony na planie prostokąta. W latach 
1825-1828 dobudowano drugie piętro, zmie-
niając barokowy wygląd pałacu. Mimo prze-
róbek zachował charakterystyczny dla dworów 
polskich układ z występującymi narożnymi al-
kierzami wywodzącymi się jeszcze z wczesno-
renesansowych tradycji budownictwa obron-
nego. Obiekt położony jest w obszernym, 
obfitującym w starodrzew parku, przez który 
płynie rzeczka Srebrna, nawadniająca liczne 
kanały, obecnie już nieczynne.

Kolejnym zabytkowym obiektem jest Willa 
doktora Jana Huberta – obecnie siedziba Mu-
zeum Ziemi Mińskiej Działu 7. Pułku Ułanów 

Lubelskich. Obiekt ten znajduje się przy ul. 
Gen. K. Sosnkowskiego 4. Został wybudowa-
ny na początku XX w. dla dr. Jana Huberta, 

lekarza zakładowego w fabryce K. Rudzkie-
go, działacza społecznego, twórcy gimnazjum 
miejskiego. W Mińsku bywał często Stefan 

Żeromski, który spokrewniony był z żoną 
doktora i to prawdopodobnie dr Hubert stał 
się pierwowzorem doktora Judyma z ,,Ludzi 
bezdomnych’’. W czasie okupacji hitlerowskiej 
w willi odbywały się zebrania konspiracyjne 
i odprawy komendanta AK Obwodu ,,Mewa 
– Jamnik – Kamień’’, por. Ludwika Wolańskie-
go ps. Lubicz. Jan Hubert zginął na Pawiaku 
w Warszawie w kwietniu 1944 r. W 1948 r. 

żona doktora, Anna Hubert, przekazała całą 
nieruchomość na cele charytatywne.

ZNANI Z MIŃSKA MAZOWIECKIEGO
Jan Himilsbach urodził się prawdopodob-

nie 30 listopada 1931 w Mińsku Mazowieckim, 
a zmarł około 11 listopada 1988 w Warszawie. 
Był polskim aktorem niezawodowym, pisarzem 
i scenarzystą, z zawodu kamieniarzem. Życiorys 
Jana Himilsbacha pełen jest niejasności, niezgod-
ności i sprzecznych informacji. Przyczyn takiego 
stanu rzeczy było wiele, a on sam nie tylko nie 
starał się wyjaśniać wątpliwości, a dodatkowo, 
z premedytacją, osobiście wprowadzał zamęt 
w swej biografii. Udzielił przez całe swoje życie 
około siedmiuset wywiadów, za każdym razem 
opowieść o sobie wzbogacając o nowe wątki. 
Absurdalną datę swych urodzin, czyli – według 
oficjalnej metryki – 31 listopada kwitował słowa-
mi: jeden dzień w tą, jeden dzień w tamtą, co za 
różnica. Siebie i całe swoje życie traktował z po-
dobnym dystansem i przymrużeniem oka.

Ciekawą kwestią jest pochodzenie Himilsba-
cha: wielu osobom powiedział, że jego prawdziwi 
rodzice zginęli w czasie II wojny światowej oraz 
że jako żydowskie dziecko przeżył ukrywając się 
na cmentarzu. Historia ta znana była m.in. śro-
dowisku skupionemu wokół sióstr zakonnych 
z Lasek pod Warszawą, gdzie Himilsbach często 
przyjeżdżał.

Co roku w Mińsku Mazowieckim odbywa 
się Festiwal im. Jana Himilsbacha. Impreza po-
święcona jest wspomnieniom o jego życiu. 

Podczas festiwalu przyznawana jest presti-
żowa nagroda „Monidło”. Laur ten otrzymuje 
najlepszy aktor niezawodowy. Dotychczas na-
grodę tę otrzymali m.in. Henryk Gołębiewski, 
Zbigniew Buczkowski, Paweł Kukiz.

Elwiro Michał Andriolli był związany w la-
tach 1874-1893 z terenami obecnych powiatów 
mińskiego i otwockiego. Odziedziczony po ojcu 
talent artystyczny przyniósł mu sławę najwy-
bitniejszego ilustratora XIX w. Artysta stworzył 
ilustrację do „Marii” A. Malczewskiego, „Starej 
baśni” J. I. Kraszewskiego, „Meira Ezofowicza” E. 
Orzeszkowej, „Romea i Julii” W. Szekspira. Przez 

kolejne pokolenia Polaków został zapamiętany 
jako ilustrator „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. 
Był twórcą oryginalnego stylu architektury drew-
nianej, tzw. andriolówek, później nazwanego 
świdermajerem. Dzieła Andriollego są najwybit-
niejszym polskim, a także europejskim dorob-
kiem ilustratorskim XIX stulecia.

Do dnia dzisiejszego zachowały się ruiny 
dworku Andriollego znajdujące się na skraju 
miasta w okolicach Nowych Osin.

NATURA
Najciekawszym pomnikiem przyrody jest 

sosna zwyczajna znajdująca się w pobliżu 
miasta, na przedłużeniu ulicy Stankowizna, 
na wydmie nad rzeką Srebrną. Jest to sosna 
zwyczajna, po łacinie pinus silvestris. Nie jest 
to gatunek drzewa tak długowieczny jak dąb. 
Nasza bohaterka, choć już mocno leciwa, za-
dziwia kondycją. Oby było tak jak najdłużej. 
Stoi ona na wysokich, liczących około 1,5 m 
korzeniach, tworzących wspaniałą kopułę. 
Obwód jej pnia wynosi 3,6 m. U podnóża so-
sny bije małe źródełko.

SZKOLNICTWO
Na terenie miasta znajduje się sześć szkół 

podstawowych, pięć gimnazjów oraz siedem 
szkół ponadgimnazjalnych. Wyższa Szkoła 
Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki to uczel-
nia w Mińsku Mazowieckim założona przez 
pallotynów. Szkoła działa od roku akademic-
kiego 2007/2008. W moim artykule chciałbym 
zwrócić uwagę na dwie szkoły ponadgimnazjal-
ne, w których mam przyjemność pracować. Są 
to: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. 
Polskiej Macierzy Szkolnej i Zespół Szkół Za-
wodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy. 

Liceum zostało powołane w 1916 r. na 
wniosek inż. Aureliusza Chróścielewskiego jako 
gimnazjum męskie – Czteroletnia Szkoła Real-
na Męska. W bieżącym roku szkoła obchodzi 
jubileusz 100-lecia powołania placówki. Gim-
nazjum i Liceum prowadzi obecnie pani mgr 
inż. Joanna Papińska. W 2014 i 2015 r. szkoła 
otrzymała status ,,Srebrnej Szkoły’’ w Rankingu 
Liceów przeprowadzonym przez portal edu-
kacyjny Perspektywy i uplasowała się na 109. 
miejscu. Natomiast w powiecie mińskim zajęła 
1. miejsce. W roku szkolnym 2013/2014 przy-
znano jej tytuł ,,Wiarygodna Szkoła‘’ i ,,Szkoła 
Odkrywców Talentów’’.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstań-
ców Warszawy w latach 2012-2015 otrzymał od 
Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej miano 
Technikum Roku. Placówkę uhonorowano rów-
nież tytułami: Ambasador EFS, Szkoła Nowocze-
snych Technologii, Laboratorium Edukacyjne 
ECDL, IT-Szkoła. Zespół współpracuje z Po-
litechniką Warszawską i Wojskową Akademią 
Techniczną. Dyrektorem zespołu jest mgr To-
masz Płochocki. Szkoła powstała w 1944 r. jako 
Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa. W roku 
2014 obchodzono 70- lecie placówki.   
 Mariusz Sikorski, mgr filologii germańskiej, GiLO i ZSZ nr2 w Mińsku Maz.



14 lutego
zapraszamy

W NoveKino Siedlce

Na

Walentynki

REKLAMA 



Biuletyn Informacji Kulturalnej  LUTY 2016 | 21

FERIE Z BRZECHWĄ 
2 – 12 lutego 2016 r.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 
podczas ferii zimowych dzieci do swoich 
placówek na cykl spotkań z bajkami Jana 
Brzechwy. Zajęcia będą rozpoczynały się 
o godz. 11.00, a odbędą się:
2 lutego - Filia przy ul. Kaszubskiej 1
3 lutego - Filia przy ul. Okrzei 22
5 lutego - Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. 
Piłsudskiego 5
5 lutego - Filia przy ul. Młynarskiej 19
9 lutego - Filia ul. Graniczna 9
10 lutego - Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
ul. Piłsudskiego 5
10 lutego - Filia ul. Graniczna 9
12 lutego – Filia ul. Okrzei 22.

SZTUKA FERIE 
1 – 14 lutego 2016 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zapra-
sza na „SZTUKAferie – XI Zimowe Warsz-
taty nie tylko Artystyczne”. Jest to cykl zajęć 
z różnych dziedzin sztuki, adresowanych do 
dzieci i młodzieży spędzających ferie zimo-
we w mieście. Szczegółowy program dostęp-
ny na stronie www.mok.siedlce.pl.

STAND-UP POLSKA,  
JASIEK BORKOWSKI  

I CZAREK JURKIEWICZ 
4 lutego godz. 19:00

Bank MusicPub & Lounge (Wejście vis a 
vis Galerii Siedlce)

Tym razem do BANK Music Pub & Loun-
ge zawitają prosto z telewizyjnych ekranów 
komicy ze STAND-UP POLSKA. Klasyczne 
występy komików przepuszczających rzeczywi-
stość przez swoje zwoje mózgowe 

GA-GA I ZIELONE ŻABKI 
12 lutego, godz. 20:00

Pięć Sztuk, Siedlce, ul. 11 listopada 23
ZIELONE ŻABKI i GA-GA to dwa zespoły 
które na przełomie lat 80. i 90. namieszały sporo 

w polskiej, niezależnej, scenie muzycznej, głów-
nie za sprawą Festiwalu w Jarocinie. Ich muzyka 
przetrwała lata, a teksty pisane wtedy, zaskakują 
aktualnością. Główną postacią w tych działa-
niach jest Smalec - wokalista, basista, gitarzy-
sta, autor tekstów. Od kilku już lat, razem z ze 
swoimi kolegami, kontynuuje działalność pod 
podwójną nazwą GA-GA-ZIELONE ŻABKI.

WYSTAWA MALARSTWA  
HALINY TREBNIO–LISS

Muzeum Regionalne w Siedlcach
Halina Trebnio-Liss urodziła się w Siedlcach 
i tu mieszka. Od dzieciństwa lubiła ryso-
wać i malować. Jako nastolatka brała udział 
w zajęciach sekcji plastycznej zorganizowa-
nej przez architekta miejskiego Witolda Sob-
czyka. Brała udział w plenerach malarskich 
w Urlach i Drohiczynie. Od 1994 roku jest 
członkiem Związku Polskich Artystów Ma-
larzy i Grafików. Jeden z Jej obrazów jest re-
produkowany w katalogu wydanym w 2013 
roku z okazji 30-lecia istnienia związku. 
Trzykrotnie była stypendystką prezydenta 
miasta Siedlce. Brała udział w wystawach 
zbiorowych w Warszawie, Ciechanowie 
i Drohiczynie. Od 1963 roku pokazywała 
swoje prace także na wystawach indywidu-
alnych, w tym trzykrotnie w Muzeum Re-
gionalnym w Siedlcach. Ekspozycja będzie 
czynna do 13 marca 2016 r.

TROCHĘ JAZZU 
NA WALENTYNKI

14 lutego, godz. 18:00
Siedlecki Browar Restauracyjny  

Brofaktura
W niedzielę, 14 lutego, w Siedleckim Browarze 
Restauracyjnym odbędzie się koncert zatytu-
łowany „Kolory miłości” w wykonaniu duetu 

„Trochę Jazzu”: Moniki Gawrońskiej - wokal 
oraz Piotra Jankowskiego - fortepian. Artyści 
zaprezentują nie tylko standardy jazzowe, ale 
także klimaty bluesowe i soulowe. Początek re-
citalu o godzinie 18:00, wstęp wolny.

„OCALONE Z TRANSPORTÓW 
DZIECI ZAMOJSZCZYZNY” - 

WYSTAWA  
DR BEATY KOZACZYŃSKIEJ

Muzeum Regionalne w Siedlcach
Wystawa historyczna ukazuje losy urato-
wanych dzieci, przybyłych w bydlęcych, 
nieopalanych wagonach do dystryktu war-
szawskiego. Zimą 1942/1943 r. skierowano 
z obozu przejściowego w Zamościu do trzech 
ówczesnych powiatów: siedleckiego, garwo-
lińskiego i mińsko-mazowieckiego 5432 oso-
by (w sześciu transportach). Głównie były to 
dzieci oraz starcy, wysiedleni z Zamojszczy-
zny przez okupanta niemieckiego. 
Na wystawie prezentowane są fotografie i do-
kumenty dotyczące poszczególnych etapów 
ich gehenny: wysiedlenie z rodzinnego domu, 
pobyt w obozie przejściowym w Zamościu 
i transportowanie do dystryktu warszawskie-
go. Po przybyciu transportów natychmiast 
przystąpiono do akcji ratowania dzieci. 
Wystawa będzie czynna do 6 marca 216 r. 

GIENEK LOSKA 
28 lutego 2016 r.

W siedleckiej Brofakturze odbędzie się koncert 
Gienka Loski, zwycięzcy I edycji programu „X 
Factor”. Po sukcesie związanym z wydaniem 
pierwszej i drugiej płyty, Artysta, kontynuując 
ostre blues-rockowe granie, niezależnie wraca 
też do bliskiemu jemu sercu – akustycznego 
brzmienia. Wraz z gitarzystą i pianistą stwo-
rzył nowy projekt - akustyczne trio, którego re-
pertuar zawiera kompozycje z obu płyt, a także 
covery, za które pokochała go Polska, zaaran-
żowane i grane zupełnie inaczej. 

KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
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Moje twarde postanowienie, by w najbliż-
szych miesiącach zachęcać Państwa do oglą-
dania mocnego kina, najlepiej sensacyjnego, 
legło w gruzach, kiedy spojrzałem za okno, 
bo tam biało. Śnieg pada sobie bezgłośnie 
i obficie, wszystko jest jasne, wokół noc i jest 
pięknie, bajkowo! Wpadłem w nostalgię, bo 
to jedna z tych, zdarzających się niezwy-
kle rzadko chwil, kiedy dosłownie słychać 
ciszę. Jak więc w tak magicznym momencie 
mógłbym pisać o pościgach, strzelaninach 
czy nieczystych interesach? To zdecydowanie 
niemożliwe! Pomyślałem sobie, że przecież 
nie tylko sensacją człowiek żyje, może warto 
zaprosić widzów na kino inne, bardziej no-

stalgiczne i spokojne, bardziej przystające do 
tego, co właśnie teraz dzieje się za oknem. Na 
kino sensacyjne przyjdzie jeszcze czas.

 Idąc tym tropem postanowiłem za-
prezentować Państwu film z gatunku tych, 
które zwykle pomija się w zapowiedziach, 
którym nie poświęca się za wiele uwagi; to 
film w reż. Nick’a Horbny’ego, melodramat 
zatytułowany „Brooklyn”. Muszę się tu Pań-
stwu przyznać, że nie jestem miłośnikiem 
melodramatów, powiem więcej - ja za nimi, 
mówiąc delikatnie, nie przepadam. Koja-
rzą mi się one bowiem z tanimi chwytami, 
łzawością, przewidywalną fabułą i ckliwą 
muzyką, jednym słowem nuda. Ale nie tym 
razem. Co prawda na pierwszy rzut oka to 
nieodrodny przedstawiciel swojego gatunku, 
jednak twórcy postarali się tym razem, aby 
widz się nieźle bawił. Opowieść snuta jest 
ciekawie, momentami nawet zaskakująco, 
do tego aktorzy, a zwłaszcza grająca główną 
rolę Saoirse Ronan, wypadają wiarygodnie 

Kiedy 
słychać ciszę

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

OCZY SZEROKO OTWARTE

BAZAR KULTURALNY

Mimo, że czas Bożego Narodzenia już 
się skończył, to dzisiaj pozostaniemy w kli-
macie tych radosnych świąt. W Muzeum 
Diecezjalnym w Siedlcach znajduje się 
piękny obraz „Pokłon pasterzy”, pochodzą-
cy z końca XVII wieku, autor jest nieznany. 
W centralnej części malowidła widzimy po-
stać Dzieciątka Jezus w postawie półsiedzą-
cej, pod głową ma poduszkę. Jego żłóbek 
czy łóżeczko przykryte jest białą tkaniną 
z koronkami. Przy małym Jezusie widzi-
my klęczącą Matkę Boską, ubraną w białą 
suknię i niebieski płaszcz. Za jej plecami 
wspierając się na kiju, stoi św. Józef. Świętej 
Rodzinie towarzysz trzech pasterzy. Dwóch 
po lewej stronie klęczy przy nowonarodzo-
nym Zbawicielu. Trzeci, znajdujący się po 
prawej stronie obrazu, przyklęka na jedno 
kolano. U góry widzimy aniołki trzymające 
szarfę z napisem Gloria In Excelsis Deo. 

Scena ta jest zobrazowaniem tekstu po-
chodzącego z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 
2, 1-14), opisującego narodziny Jezusa. Ma-
lowidło to oprócz ewangelicznego przed-
stawienia, posiada też głębsze symboliczne 

znaczenie. Tym charaktery-
zowała się sztuka barokowa. 
Mamy tu kontrast między 
spokojem Maryi i jej Opie-
kuna oraz ekspresyjnym 
i dynamicznym przedsta-
wieniem pasterzy. Nagi Je-
zus na białym materiale od-
zwierciedla uniżoność Boga 
wobec człowieka, a także 
czystość i bezgrzeszność. 
Jeden z paserzy ofiaruje 
chleb – symbol Eucharystii 
oraz książeczkę – znak Bo-
żego Słowa, które najbar-
dziej wypełnia się w Jezusie. 
Drugi z pasterzy trzymając 
czerwony płaszcz wskazuje 
na królewską godność Zba-
wiciela, czerwień jest też 
symbolem męki. 

Podczas oglądania ob-
razów z czasów baroku, warto szukać ich 
głębszego sensu i symboliki. Może i w tym 
obrazie każdy dostrzeże coś szczególnego, 

co będzie odczytywane bardzo osobiście. 
Zachęcam nie tylko do podziwiania, ale 
i poszukiwania treści, które niosą obrazy 
malowane przez naszych przodków.

BROOKLYN 
Reżyseria: Nick Horbny

Obsada: Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Emory Cohen, 
Eileen O’Higgins, Julie Walters, Jim Broadbent

Pokłon Pasterzy

Nick Horbny

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU

KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL
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budując swoje postaci delikatnie i stanowczo, 
no i te klimatyczne zdjęcia... Myślę, że to 
wystarczające powody do zaprezentowania 
tego melodramatu. Jest to zresztą ekranizacja 
całkiem niezłej, moim zdaniem, wydanej 
w 2009 roku pod tym samym tytułem książki 
Colma Tóibína. A tak na marginesie, wyczy-
tałem gdzieś, że porównując powieść Tóibína 
i film John’a Crowley’a, trudno wyobrazić 
sobie lepszą jej ekranizację. Nieczęsto zdarza 
się, że adaptacja nie tylko oddaje ducha pier-
wowzoru, ale też wzbogaca go i rozwija jego 
wątki, dając widzom prawdziwą artystyczną 
ucztę. A oto krótki zarys fabuły, który nie 
jest spoilerem, a trochę o tym filmie opowie 
i wprowadzi w jego klimat.

Lata 50. XX wieku. Eilis Lacey, młoda 
dziewczyna z Irlandii, opuszcza rodzinny 
kraj i wyrusza do Ameryki, by szukać szczę-
ścia w Nowym Jorku. Początkowa tęsknota 
za domem mija, gdy w życiu Eilis pojawia 
się mężczyzna, a wraz z nim pierwsza miłość 
i romantyczne uniesienia. Wkrótce jednak 
przeszłość daje o sobie znać i Eilis musi 
dokonać dramatycznego wyboru między 
dwoma krajami i dwoma stylami życia...

Czy nie macie Państwo wrażenia, że kie-
dyś, gdzieś taki film już widzieliście? Zapew-
ne tak, ale nie wszystko okaże się tak prze-
widywalne i proste, na jakie wygląda, a kiedy 

zaczniemy przyglądać się niewidocznym na 
pierwszy rzut oka szczegółom - drobnym 
gestom, przemycanemu subtelnie humorowi 
czy pojedynczym kreacjom aktorów dojdzie-
my zapewne do wniosku, że jest to niezwykle 
świeże spojrzenie na zgrany wydawałoby 
się temat. Niech potwierdzeniem mojej tezy 
będzie wiadomość, iż dzieło to otrzymało 
trzy nominacje do tegorocznych Oscarów, 
w tym za najlepszy film, a do najważniejszej 
nagrody filmowej na świecie nie nominuje 
się każdego, wyprodukowanego właśnie fil-
mu. Zresztą w chwili rozdania nagród obraz 
ten będzie właśnie na ekranach polskich kin. 
Warto zwrócić na niego uwagę. A nawet jeśli 
to dzieło nie dostanie żadnej nagrody, to 
i tak już osiągnęło sukces. Dodam, że obraz 
ten otrzymał 32 inne nominacje do różnych 
nagród na całym świecie, w tym do Złotych 
Globów i BAFTA.

I jak mógłbym przejść obok takiego 
filmu obojętnie? Jak mógłbym Państwu 
o nim nie opowiedzieć? Jak wreszcie mógł-
bym go nie obejrzeć? Przyznacie Państwo, 
że to byłoby nie do pomyślenia zwłaszcza, 
że jest to idealna propozycja na zbliżające 
się, coraz bardziej popularne Walentynki. 
No co, przeczytaliście ten tekst już po 14 
lutego? Nic nie szkodzi, prawdziwe Święto 
Zakochanych trwa cały rok.

Długo oczekiwa-
ny portret tajemni-
czej artystki!

Fenomenalna. Perfekcyjna w każdym calu. 
Nieprzewidywalna.  Dzięki komu rozbłysnął jej 
talent? Dlaczego zamilkła?

Ewa Demarczyk z dnia na dzień stała się 
gwiazdą wielkiego formatu. W 1964 roku pod-
biła Paryż. Wróżono jej ogromną karierę. Miała 
najlepszych „tekściarzy” - Baczyńskiego, Tuwima, 
Dymnego. Dbała o każdy szczegół. Była wielkim 
odkryciem, wielkim spełnieniem i nagle zniknęła. 

Autorki odkrywają źródła jej wielkości, 
opowiadają też o tym, ile kosztowały artystkę 
pełne pasji koncerty i całkowite oddanie sztu-
ce. Czarnego Anioła polskiej sceny wspominają 
w książce m.in. Zygmunt Konieczny, Andrzej 
Zarycki i przyjaciele z Piwnicy pod Baranami. 

Ewa Demarczyk od wielu lat nie udziela wy-
wiadów. Teraz dostajemy jej niezwykły portret.

 Wydawnictwo Znak, 2015

Czarny anioł  
Opowieść  
o Ewie Demarczyk
Angelika Kuźniak,  
Ewelina Karpacz-Oboładze

DO POCZYTANIA-

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

J e r o z o l i m a  -  U l i c a
 Miejsca - Ptaki

M i e j s c a  -  Ś m i e c i
 J e r o z o l i m a  -  D o m

W 1971 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych w Lublinie, a następnie studia na Wy-
dziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Dyplom z grafiki artystycznej w pra-
cowni prof. Edmunda Piotrowicza uzyskała w 1976 
r. Prezentuje prace z dziedziny grafiki i rysunku na 
indywidualnych i zbiorowych wystawach. W latach 
1986-2014 była wykładowcą Uniwersytetu Przyrodni-
czo-Humanistycznego w Siedlcach. Za pracę dydak-
tyczną i organizacyjną na uczelni została odznaczona 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W latach 
2008-2011 brała udział w projekcie współfinansowa-
nym przez UE w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, jako trener i ekspert przy realizacji form 
szkoleniowych i doradczych. Jest członkiem Związku 
Polskich Artystów Plastyków. Fenomen miejsca two-
rzą elementy zapamiętane. Przywoływane we wspo-
mnieniach stają się źródłem skojarzeń, współtwo-
rząc z nimi wyobrażenia. W konsekwencji powstają 
obrazy, których zawartość zależy od intensywności 
doznań wynikających z kontaktu z rzeczywistością 
oraz sugestywności skojarzeń.  Na ostateczną formę 
wypowiedzi plastycznej ma więc wpływ zarówno 
sprawność pamięci przechowującej spostrzeżone 
fragmenty realnego świata, jak i wyobraźnia umożli-
wiająca kreowanie nowej jakości wizualnej. 

HALINA CHOLEWKA 

WYSTAWA „FENOMEN MIEJSCA”
25 LUTEGO - 4 KWIETNIA
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STACJA BOLLYWOOD HOLLYWOOD- DLA DZIECI
Indie przyjechały do Was. 

W Siedlcach, w budynku NoveKino, 
w restauracji Bollywood Hollywood 
spotkać można prawdziwego indyj-
skiego kucharza. Upiecze on dla Was 
chrupiące placki Naan w piecu Tan-
door. Zobaczycie, jak przykleja je na 
specjalnej poduszce do glinianych 
ścian a potem rumiany placek wy-
ciąga specjalnymi prętami. Podczas 
warsztatów kulinarnych kucharz na-
uczy Was przyrządzania Vegetable 
Pakora. Takie warzywa jedzą wszyst-
kie dzieci. Pakory otoczone złocistą 
mąką grochową to danie zdrowe 
i odpowiednie nawet dla dzieci, 
które mają alergię lub są na dietach 
bezglutenowych. Pokazy gotowania 
towarzyszą także licznym wyciecz-
kom szkolnym, na które zapraszamy 
dzieci ze szkół i przedszkoli: publicz-
nych, prywatnych, integracyjnych, 
specjalnych. Bogactwo przypraw 
indyjskich, ich właściwości lecznicze 
można odkryć samodzielnie kosz-
tując: Kurkumę, Kolendrę, Jeer-ę 
lub Garam Masalę lub nasze desery 
Gulab Jamun czy pyszny napój jo-
gurtowy Mango Lassi. W podróż po 
Indiach zabieramy dzieci podczas 
specjalnie dla nich przygotowanych 
prezentacji, w trakcie których moż-
na zobaczyć najciekawsze miejsca 
w Indiach, najwybitniejszych ludzi, 
dostrzec potęgę przemysłu filmo-
wego Bollywood i jej wybitnych 
aktorów. Nauczyć się piosenek 
indyjskich. Poznać symbole Indii: 
kwiaty, owoce, drzewa, ptaki, zwie-
rzęta. Zafascynować się kolorami 
Indii, przymierzając Sari, Salwar 
Kameez lub Kurta Pajama, najpo-
pularniejsze stroje dla dziewczy-
nek i chłopców. Założyć indyjskie 
Bangles (bransoletki), malować 
dłonie henną, zwaną Mehendi. 

Można dostać swoje imię zapisane 
indyjskim alfabetem sylabicznym 
wywodzącym się z brahmi, zwanym 
Devanagari. Pismem tym posługuje 
się Sunil Gulati, właściciel Bollywo-
od, pochodzący z Indii, który chęt-
nie zapisze imiona dzieci w swoim 
języku, ale też nauczy je indyjskich 
słów. Sunil zna biegle 3 języki ze 
swojego bogatego językowo kraju 
(Hindi, Urdu i Punjabi) i podstawy 
Sanskrytu. W naszej restauracji pro-
wadzi lekcje Hindi. 

Rodzinne bufety w każdą nie-
dzielę już tradycyjnie kojarzą się 
w Bollywood Hollywood z atrakcja-
mi dla najmłodszych. Rodzice mogą 
wówczas spokojnie delektować się 
naszymi specjałami, a dzieci tworzyć 
bez ograniczeń. Oczywiście pychot-
ki dla dzieci są również przewidzia-
ne: literkowe makaroniki, pierożki 
lub naleśniczki z prażonymi owo-
cami lub serkiem. Jednak najbar-
dziej nas satysfakcjonuje uśmiech 
na twarzach Waszych twórczych 
dzieci. Współpracujemy z Iwoną 
Miłobędzką z Pracowni Artystycz-
nej Widzimisie, która inspiruje ma-
luchów do niezwykłych prac, 
tworzenia masek, 
motyli, aniołów, 
gigantycznych 

przestrzennych konstrukcji w ak-
cjach: Kocham Słonie lub Pociąg do 
Bollywood. Z nią mali konstruk-
torzy produkowali bajeczne, tęczo-
we latawce. Warto podkreślić, że 
w Indiach dzieci kochają latawce. 
Jest nawet festiwal latawców Ma-
kar Sankranti, którym świętuje się 
zakończenie zimy. Jest to okazja do 
wybrania najpiękniejszego, najory-
ginalniejszego latawca, do konkur-
sów szybkości, wielkości i promocji 
idei malowania nieba. Podczas Świę-
ta Niepodległości Indii, 15 sierpnia, 
całe niebo w kraju jest przykryte la-
tawcami. My też zaprosimy całe Sie-
dlce do pomalowania nieba poprzez 
wypuszczenie własnoręcznie zrobio-
nych rodzinnych latawców. 

W Bollywood Hollywood spo-
tykają się młodzi poeci i poetki, 
młodzi muzycy, piosenkarze, mali 
artyści. Ula Chruściel jest taką po-
stacią, która skupia wokół siebie, ale 
i pomaga rozwinąć skrzydła, takim 
barwnym motylom. Pod jej skrzy-
dłem wzrósł Piotruś Gozdek, rośnie 
Marysia Król i wiele uczniów z jej 
szkoły (numer 5) gra u nas na fle-

cikach, skrzypcach, śpie-
wa, tańczy i cieszy się ze 
wspólnego obcowania ze 

sztuką. Jej wrażliwe, pro-
fesjonal- ne ucho 

i wielkie serce, daje siłę do występów 
i wyborów swoich twórczych dróg. 
Stacja Bollywood Hollywood to też 
scena dla młodych talentów. Przy-
chodźcie do nas na próby generalne 
i pierwsze koncerty indywidualne. 

Bollywood Hollywood kids’ cor-
ner - czyli miejsce zabaw dla dzieci. 
Początkowo, planowaliśmy Kids‘ 
corner przy wejściu do restauracji 
i wydzielone zostało tam miejsce,  
ale bardzo szybko przekonaliśmy 
się, że rodzice chcą być blisko swo-
ich pociech, a pociechy potrzebują 
dużo miejsca i wolności. Dlatego 
nasz Kids’ corner stał się centralnym 
punktem restauracji w ciągu każde-
go dnia tygodnia i w każdą rodzinną 
niedzielę rozstawione są namioty, 
latające dywany, pufy, stoliki, zabaw-
ki. Są jeżdżące żyrafki i ciężarówki. 
A dwie największe maskotki Bolly-
wood dostało od dzieci Roszka i Ga-
brysi, to nasz kochany Miś- Roshan 
i Słonica - Gulika. Latem wystawia-
my zabawki do ogródka przed re-
stauracją. Mamy wtedy basenik dla 
ochłody a cały rok mamy dla dzieci 
najpyszniejsze na świecie lody. Prze-
strzeń restauracji jest przyjazna dzie-
ciom; mamom, które karmią; ma-
mom, które chcą przyjść ze śpiącymi 
dziećmi w wózeczkach, z dziećmi 
na wózeczkach. Serce restauracji 
jest otwarte dla dzieci i co tu dużo 
ukrywać, Bollywood Hollywood to 
stacja dla dzieci. Bollywood Holly-
wood kocha dzieci. A jak mocno? 
Sprawdźcie nas na Walentynki 14 
lutego od 14 –tej podczas serduszko-
wego artystycznego popołudnia. 

„Widzimisie” w Bollywood za-
praszamy codziennie, w niedzielę 
i od święta.

 Beata i Sunil Gulati

REKLAMA 
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Teatr dziecięcy DRAMMA - MIA 
powstał w październiku 2012 r. 
przy Centrum Kultury i Sztuki  

im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta 
Siedlce i przez prawie 3 lata prowadzony był 
przez aktorkę Ulę Gotowicką. Po kilkumie-
sięcznej przerwie, od lutego b.r. grupa wzna-
wia swą działalność, a w świat teatru, najmłod-
szych adeptów sztuki, wprowadzać będzie 
nowa instruktor - Mariola Strus. Wszyscy 
zainteresowani uczestniczeniem w zajęciach 
z Panią Mariolą, zgłosili się na casting, który 
przeprowadzony został 26 stycznia na deskach 
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. W przesłu-
chaniach udział wzięło blisko 5o młodych 
talentów, spośród których wyłoniona została 
grupa najbardziej uzdolnionych dzieci.

Dramma-Mia
z nowym instruktorem
teatralnym
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W dniach 16 - 17 stycznia tancerze 
Formacji Tanecznej Caro Dan-
ce wzięli udział w III Między-

narodowym Turnieju Tańca „Time for Dance 
2016”, który odbywał się w Legionowie. Przez 
dwa dni w tamtejszej Hali „Arena” prezento-
wali się tancerze z ponad 50 klubów z całej Pol-

ski, reprezentujący m.in. Warszawę, Kielce, Po-
znań, Płock, Gdynię, Radom, Siedlce, Toruń, 
Olsztyn, Łódź, Wałbrzych, Koszalin, Lubań 
oraz tancerze z Rosji i Ukrainy. Tancerze Caro 
Dance aż 12 razy stawali na najwyższych stop-
niach podium turnieju zdobywając 4 złote, 6 
srebrnych i 2 brązowe medale. 

Caro Dance 12 razy na podium

MARIOLA STRUS

Od 20 lat zajmuje się prowadzeniem dziecię-
cych grup teatralnych. Pod jej kierunkiem 
powstało około 24 spektakli, które wystawia-
ne były zarówno na scenie siedleckiej, jak też 
w innych miastach w Polsce. Grupy teatralne 
prowadzone przez panią Strus były 40-krot-
nie nagradzane, w tym zdobyły 16 Masek na 
Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżo-
wych „Srebrna Maska” organizowanym przez 
CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna 
Miasta Siedlce, 14 razy znalazły się w gronie 
laureatów Miejskiego Festiwalu Twórczości 
Dziecięcej i Młodzieżowej. Ponadto zdobyły:
 XIII Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkol-
nych w Poznaniu – Nagroda Ministra Edu-
kacji i Nauki – 2006 r. 
 VI Międzynarodowy Festiwal Teatrów 
Dzieci i Młodzieży „Wigraszek 2006” w Su-
wałkach – II miejsce

 

 MELPOMENA W SZKOLNEJ ŁAWCE – 
Warszawski Przegląd Dziecięcych Zespołów 
Teatralnych – wyróżnienie – 2011 r.
 XI Mazowiecki Festiwal Teatrów Amator-
skich w Garwolinie – II miejsce – 2011 r.
 XXIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych HECA 2012 
w Płocku – Wyróżnienie I stopnia
 VIII Wojewódzki Przegląd Twórczości 
Artystycznej „Kulturomaniak 2014” w Mro-
zach – III miejsce
 XV Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich 
w Konstancinie Jeziornie – III miejsce – 2015 r.

Za swoją pracę Pani Mariola Strus otrzy-
mała m.in. Nagrodę Dyrektora Regionalnego 
Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach oraz 
Nagrodę Dyrektora Centrum Sztuki Dziecka 
w Poznaniu. Od wielu lat współpracuje z CKiS 
w Siedlcach, prezentując spektakle podczas wy-
darzeń kulturalnych organizowanych dla dzieci.
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Kontakt:
Centrum Kultury i Sztuki  
im. Andrzeja Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce,  
ul. Bpa I. Świrskiego 31, 08-110 Siedlce 
www.ckis.siedlce.pl | www.facebook.com/ckis.siedlce 

 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 
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
fot. Maria Mazurkiewicz, Janusz Mazurek
logotypy CKiS oraz Grup Artystycznych:
Ireneusz Parzyszek, Tomasz Janeczko, Marek Błaszczyk
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.
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MUZYCZNE

PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

„SIEDLECKI MAGAZYN KULTURALNY”  
program CKiS w TV 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 piątą sobotę od godziny 21.40 do 23.00;




