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Uwielbiam 
rozśmieszać ludzi
[Magdalena Wójcik]

Świąteczne 
wspomnienia
[Zbigniew Wodecki, Katarzyna Bonda, 
Marek Torzewski, Grzegorz Szumowski]

Należę do szczęśliwych 
wybrańców
[Artur Dziurman]
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Małych i wielkich cudów, 
otwartych dłoni i dobrego słowa 
życzymy Wam, Drodzy Czytelnicy, 
w te piękne Święta Bożego Narodzenia. 
Niech będzie to czas wytchnienia i nadziei, 
refleksji nad samym sobą i serdecznego ukłonu  
w stronę bliźniego, który tak samo jak Wy, 
czeka na Boga, przychodzącego na świat, 
by nadać sens naszemu życiu 
- naszym radościom i cierpieniu.

Dyrekcja 

i Pracownicy CKiS



REKLAMA 
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Skrzypi śnieg pod naszymi butami
srebrne dzwonki dzwonią u sań
to wielkimi śnieżnymi saniami
jadą święta, święta w nasz dom

Pachnie w kuchni leśnymi grzybami
barszcz z uszkami podgrzewa się już
mama patrzy przez okno ze łzami
pierwsza gwiazdka na niebie tuż tuż

Pośród kolęd serdeczne uściski
i opłatkiem wszyscy dzielą się
bo w stajence rodzi się Dziecię
byśmy innych wokół dojrzeli

Pod obrusem pachnie nam siano
pod choinką piękne prezenty
serce dzisiaj każdy otwiera
w ten wigilijny wieczór święty

Przepraszamy za głupie żarty
wybaczamy bliźnim co złego
gwiazdki śniegu na naszych policzkach
płyną łezką do serca ciepłego

Pośród kolęd serdeczne uściski
i opłatkiem wszyscy dzielą się
bo w stajence rodzi się Dziecię
byśmy innych wokół dojrzeli

  Eugeniusz Kasjanowicz

Wigilijny wieczór

Wesołych Świąt

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 

w imieniu władz samorządowych Miasta Siedlce, 

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. 

Niech radość z przyjścia na Świat Zbawiciela 

zagości w Państwa domach i rodzinach, 

a betlejemskie światło rozjaśnia 

nnasze serca pokojem i miłością. 

Niech 2017 rok będzie czasem 

sukcesów osobistych i zawodowych, 

a każdy jego dzień przynosi 

wszystkim pomyślność i szczęście pozwalające 

z nadzieją patrzeć w przyszłość. 
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Nr 12(33)

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

 4-6 Repertuar CKiS na grudzień 

 7 Co za miesiąc?

 9 Wielcy artyści i ich dzieła 

 10-11 Gość miesiąca - rozmowa  

  z Magdaleną Wójcik

 12-13 Szefowie kuchni polecają  

  świąteczne dania 

 14-15  Rozmowy teatralne - 

  Artur Dziurman

  16-17 Świąteczne  

  wspomnienia  

 18-19 Bazar kulturalny

 23-24 Relacje
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5 GRUDNIA (poniedziałek) 
SPEKTAKL KONKURSOWY

8 GRUDNIA (czwartek) 
spektakl

6 GRUDNIA (wtorek) 
SPEKTAKL

7 GRUDNIA (środa) 
SPEKTAKL

4 GRUDNIA (niedziela) 
SPEKTAKL

KLUB CMENTARNY 
CZYLI WESOŁE WDÓWKI

TYLKO MUZYKA

DZIADEK 
DO ORZECHÓW 
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

DZIADEK 
DO ORZECHÓW 
MIKOŁAJKI W TEATRZE

DZIADEK 
DO ORZECHÓW

godz. 17:00, 20:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 11:00, 18:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

GRUDZIEŃ 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: Marcin Sławiński 
Obsada: Ewa Wencel, Ewa Kasprzyk, Ewa Ziętek, 
Lucyna Malec, Marek Siudym 
Produkcja: Teatr Kwadrat 

4 GRUDNIA (niedziela) 

 

 
 
 

DZIADEK DO 
ORZECHÓW 
  
godz. 16:00 
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria 
Orzełowska 
Obsada: Teatr Tańca Caro
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki  
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta 
Siedlce

Znana baśń autorstwa E.T.A. Hoffmanna 
z muzyką Piotra Czajkowskiego w wykonaniu 
artystów Teatru Tańca Caro wraca na 
deski Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. 
Przedstawienie będzie można zobaczyć już 4, 
6, 16 i 18 grudnia. Zapraszamy!
Ten baśniowy spektalk, familijne 
przedstawienie, związane z tradycją 
bożonarodzeniową, porusza odwieczną 
tematykę walki dobra ze złem. Magię 
widowiska podkreśla przepiękna muzyka 
klasyczna, między innymi porywający Walc 
Kwiatów – jeden z najpiękniejszych walców na 
świecie, Taniec żołnierzyków – ponadczasowy 
hit oraz urok bożonarodzeniowej scenografii. 
Wszystko oprawione wspaniałym wykonaniem 
artystów związanych z Teatrem Tańca Caro 
- Mistrzów Świata, wielokrotnych finalistów 
i laureatów programu You Can Dance - Po 
prostu tańcz!

Czy między trzema wdowami, możliwa jest przyjaźń 
aż po grób? Czy warto poświęcić swoją znajomość dla 
namiętności? Dla trzech wdów regularne wizyty na 
cmentarzu i odwiedziny zmarłych mężów, to najlepszy 
sposób na spędzanie wolnego czasu. W końcu nikt 
tak cierpliwie nie wysłucha relacji z codziennych 
zakupów, lokalnych plotek i opisu szczegółowego braku 
jakichkolwiek planów na przyszłość, jak przyjaciółki. 
Dlatego zapewne, choć różnią się od siebie każdym, nawet 
najdrobniejszym elementem charakteru, wspomniane 
panie rytualnie umawiają się na wspólnych herbatkach, 
by ramię w ramię, radosnym krokiem udać się do 
pobliskiej nekropolii. Ale na nieszczęście zeszłych już 
małżonków, w miejscu ich wiecznego odpoczywania 
pojawiają się czasem… żywi mężczyźni. A właściwie 
jeden konkretny. Sam, również wdowiec, najlepszy rzeźnik 
w okolicy, w niektórych kręgach kulturowych po prostu 
musi się stać partią wręcz idealną. Kiedy między nim, 
a jedną z przyjaciółek, wywiązuje się płomienny romans, 
przyszłość „klubu cmentarnego”, którego rytuałom tak 
długo hołdowały, staje pod ogromnym znakiem zapytania. 
Przecież jednym rzeźnikiem raczej trudno się podzielić. 

Soliści: Marcin Sójka, Robert Protasewicz,  
Dominik Bobryk, Rafał Czapliński,  
Dorota Kaczorek, Gabriela Kardacz oraz aktorzy 
Teatru Es, Orkiestra Teatru Es, Teatr Tańca Caro

2016

Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska 
Obsada: Teatr Tańca Caro
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki  
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska 
Obsada: Teatr Tańca Caro
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki  
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska 
Obsada: Teatr Tańca Caro
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki  
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
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9 GRUDNIA (piątek) 
spektakl

9 GRUDNIA (piątek) 
KONCERT

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

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

10 GRUDNIA (sobota) 
UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE

Uroczystości Jubileuszowe 
z okazji 100-lecia Związku 
Nauczycielstwa Polskiego – 
Oddział Siedlce. Wydarzenie 
uświetni widowisko muzyczne  
„Tylko Muzyka” w reżyserii 
i z muzyką Waldemara 
Koperkiewicza.

Apple Pie ma wielki zaszczyt zaprosić wszystkich 
na wyjątkowy koncert promujący pierwsze 
oficjalne wydawnictwo płytowe zespołu, 
które planowane jest na rok 2017. Występ ten 
będzie też swego rodzaju zwieńczeniem okresu 
ciężkiej pracy nad przygotowywanym albumem 
i jednocześnie koncertem stypendialnym 
gitarzysty Daniela Narożnika.
Otrzymanie Stypendium Prezydenta Miasta 
Siedlce znacznie pomogło zespołowi  
w przygotowaniu i zarejestrowaniu materiału na 
pierwszy krążek długogrający. Koncert odbędzie 
się w wyjątkowej scenerii Sceny Teatralnej Miasta 
Siedlce w Centrum Kultury i Sztuki. Apple Pie 
zaprezentuje cały materiał z przygotowywanej  
w pełni autorskiej płyty, a wszystko to w piątek,  
9 grudnia o godzinie 19:00. Wstęp wolny!

100 LECIE ZWIĄZKU 
NAUCZYCIELSTWA 
POLSKIEGO  
– ODDZIAŁ SIEDLCE

APPLE PIE
PROGRAM STYPENDIALNY

godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Soliści: Marcin Sójka, Robert Protasewicz,  
Dominik Bobryk, Rafał Czapliński,  
Dorota Kaczorek, Gabriela Kardacz oraz aktorzy 
Teatru Es, Orkiestra Teatru Es, Teatr Tańca Caro

8 GRUDNIA (czwartek) 

 

 

TYLKO MUZYKA
 
 
godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Kierownictwo muzyczne i reżyseria: 
Waldemar Koperkiewicz
Choreografia: Izabela Orzełowska 
Kierownik produkcji: Anna Harke

Soliści: Marcin Sójka, Robert Protasewicz, 
Dominik Bobryk, Rafał Czapliński, Dorota 
Kaczorek, Gabriela Kardacz oraz aktorzy Teatru 
Es, Orkiestra Teatru Es,  Teatr Tańca Caro
Wokaliści i aktorzy Teatru ES wraz z towarzyszącą 
im od 15 lat Orkiestrą Teatru ES oraz 
występującymi w tym koncercie gościnnie 
siedleckimi artystami, zaprezentują repertuar 
takich gwiazd jak: Jimi Hendrix, Janis Joplin, 
The Doors, The Rolling Stones, Bob Dylan, Led 
Zeppelin, Pink Floyd i wielu innych. Podobnie jak 
w „Gigantach piosenki”, widowisku towarzyszyć 
będzie znakomita oprawa choreograficzna 
w wykonaniu Teatru Tańca Caro (chor. Izabela 
Orzełowska). Kierownictwo muzyczne i reżyseria 
spektaklu - Waldemar Koperkiewicz. 
Widowisko nie zachęca do używania narkotyków 
i nadmiernych swobód obyczajowych, 
a wręcz przeciwnie - ostrzega przed skutkami 
szybko zdobytej sławy. Kończyło się to często 
przedwczesną śmiercią wielu muzyków i ich 
fanów. Tzw. „syndrom 27”. To właśnie w tym wieku 
zmarli: Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, 
a współcześnie Kurt Cobain i Amy Winehouse.

14 GRUDNIA (środa) 
SPEKTAKL KONKURSOWY

MIŁOŚĆ I POLITYKA
godz. 17:00, 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Reżyseria: Grzegorz Chrapkiewicz 
Obsada: Grażyna Wolszczak, Magdalena Wójcik, 
Paweł Burczyk, Emilian Kamiński, 
Sebastian Cybulski

2016

15 GRUDNIA (czwartek) 
SPEKTAKL

GDY PIERWSZA GWIAZDKA 
ZAŚWIECI 

godz. 9:00, 10:30, 12:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

Spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów 
Teatru Banasiów z Warszawy. Po nieboskłonie 
wędruje maleńka Gwiazdka ze swoim 
tatusiem. Już niedługo rozpocznie pierwszą 
samodzielną wędrówkę. Bardzo ważną, bo 
rodząc się zwiastuje Święta. Gwiazdka, jak to 
małe dziecko, oddaliła się od tatusia i spadła 
na Ziemię. Tu Sroka złodziejka kradnie jej 
latarenkę, a bez niej nie jest już Gwiazdą. Kto 
teraz oświetli drogę Świętemu Mikołajowi? Kto 
pomoże Gwiazdce? Może wiewiórka Orzeszek, 
która zna tysiące potraw i jest wspaniałym 
kucharzem? Może skrzat leśny Milczek, który 
za dużo gada? A może?...
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19 GRUDNIA (poniedziałek) 
KONCERT  

31 GRUDNIA (sobota) 
KONCERT

20, 21  GRUDNIA 
SPEKTAKL

Wzruszający koncert kolęd i pastorałek z udziałem 
gwiazd polskiej estrady -Alicji Majewskiej, Olgi 
Bończyk i Zbigniewa Wodeckiego napisany 
i zaaranżowany przez wybitnego kompozytora, 
pianistę i aranżera Włodzimierza Korcza. 
Pośród kilku znanych kolęd usłyszymy przepiękne, 
nastrojowe i brawurowo wykonane pastorałki do 
tekstów najwybitniejszych polskich autorów: E. Brylla, 
W. Młynarskiego, M. Czapińskiej, ks. Twardowskiego 
i in. Artyści, podczas koncertu tworzą niezwykły 
nastrój, który długo pozostaje w pamięci widzów.

Wystawa malarstwa Mikołaja Maleszy

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Siedlce 
i regionu na SYLWESTRA NA PLACU gen. Sikorskiego.  
Rozpoczęcie imprezy przewidziane jest na godz. 
23:00. Znakomitą muzykę zagwarantuje zespół 
Upstream. O północy noworoczne życzenia 
mieszkańcom złożą przedstawiciele Władz Miasta 
Siedlce. Jak co roku będzie można też podziwiać 
efektowny pokaz sztucznych ogni.

godz. 17:30, 20:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 23:00 
miejsce: Plac Gen. Wł. Sikorskiego w Siedlcach

GWIAZDO ŚWIEĆ, KOLĘDO LEĆ

SYLWESTER NA PLACU

14  GRUDNIA (środa) 
 
 
 

 
 
 
 

 MIŁOŚĆ 
I POLITYKA 
 
 
godz. 17:00, 20:00 

Reżyseria: Grzegorz Chrapkiewicz 
Obsada: Grażyna Wolszczak, Magdalena 
Wójcik, Paweł Burczyk, Emilian Kamiński, 
Sebastian Cybulski
 
Spektakl „Miłość i polityka” wg sztuki 
Pierre’a Sauvilla.  

Utrata twarzy czy żony? Wpływowy polityk 
(w tej roli Emilian Kamiński) otrzymuje 
od kolegi z partii pewną niemoralną 
propozycję. Gra toczy się o wysoką stawkę – 
władzę, pieniądze i… miłość. 
Kto tak naprawdę jest ofiarą, a kto 
wytrawnym manipulatorem? Ile jest warta 
przysięga małżeńska? I wreszcie – jakie 
sekrety kryją gabinety polityków? W tej 
doskonale skonstruowanej komedii nic nie 
jest jednoznaczne, a reguły zmieniają się 
wraz z rozwojem gry. Kto wyciągnie asa, 
a kto odejdzie z niczym? Przekonacie się 
Państwo już tej jesieni!

16 GRUDNIA (piątek) 

GALA ZAKOŃCZENIA 
V OGÓLNOPOLSKIEGO 
FESTIWALU TEATRÓW 
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

W piątek, 16 grudnia o godz. 19:00 poznamy 
laureatów V Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów 
„Sztuka plus Komercja”, który od września gości na 
deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. Uroczystą 
galę wręczenia nagród uświetni zimowy spektakl 
Teatru Tańca Caro „Dziadek do orzechów”.

2016

2016

15 GRUDNIA (czwartek) 
WYSTAWA

17 GRUDNIA (sobota) 
KONCERT JUBILEUSZOWY

18 GRUDNIA (niedziela) 
SPEKTAKL

 ŚWIAT 
WEDŁUG MIKOŁAJA 

DZIADEK 
DO ORZECHÓW

ĆWIERĆ WIEKU Z LUZEM

DZIADEK 
DO ORZECHÓW 
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

godz. 18:00 
miejsce: Galeria Teatralna CKIS

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

godz. 17:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska 
Obsada: Teatr Tańca Caro
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki  
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

Formacja Tańca Nowoczesnego LUZ w tym 
roku obchodzi Jubileusz 25-lecia działalności 
artystycznej. To wyjątkowy moment w historii 
zespołu, czas refleksji i wspomnień.

Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska 
Obsada: Teatr Tańca Caro
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki  
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
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CO ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2017

15 STYCZNIA     
SPEKTAKL 
godz. 16:00  
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 

DZIADEK  
DO ORZECHÓW 
 
choreografia: Iwona Maria Orzełowska 
obsada: Teatr Tańca Caro

29 STYCZNIA     
KONCERT 
godz. 17:00  
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 

PIERWSZY KONCERT JUBILEUSZOWY 
Z OKAZJI 30-LECIA CARO DANCE 
 

CARO DANCE  
W HISTORII

4 STYCZNIA     
KONCERT 
godz. 19:00  
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 

NOWOROCZNA 
GALA  
OPERETKOWA  
Narodowy Teatr Opery  
i Baletu w Odessie

22 STYCZNIA     
KONCERT 
godz.17:00  
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
 
 

KONCERT WIEDEŃSKI 
 
wykonanie: wybitni soliści polskich  
scen muzycznych, kameralny zespół 
Straussowski

Pocztówki pochodzą 
ze zbiorów siedleckiego 
kolekcjonera 
Bogusława Mitury

HISTORIA BOŻONARODZENIOWEJ POCZTÓWKI 1900 - 1939

The 30th Anniversary

Caro Dance Company



REKLAMA 

REKLAMA 
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„W tej samej okolicy przebywali w polu 
pasterze i trzymali straż nocną nad swoją 
trzodą”. Pojawił się przed nimi anioł, mó-
wiąc im o narodzinach Jezusa: „… oto 
zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem całego narodu: dziś w mieście 
Dawida narodził się nam Zbawiciel, któ-
rym jest Mesjasz, Pan” (św. Łukasz. 2,8-
2,10-11).

Pasterze udali się więc do Betlejem, aby 
oddać cześć Dzieciątku. Scena pokłonu 
pasterzy to częsty motyw wielkich obra-
zów ołtarzowych. Antonio Allegri, znany 
też jako Correggio (żyjący w latach 1489-
1534), w swoim „Pokłonie pasterzy” używa 
często stosowanej metody kontrastowania 
ciemności nocy z blaskiem bijącym od na-
rodzonego Zbawiciela. Według Biblii Bóg 

jest światłością, która emanuje z Dzieciąt-
ka. Chrystus sam w Nowym Testamencie 
określa siebie jako „światłość świata”. Pięk-
nie skomponowany obraz, pełen dobrych 
emocji, nadziei, mistycyzmu.

Zbliżamy się do najpiękniejszego czasu 
w roku. Święta Bożego Narodzenia, pełne 
wzruszeń i radości, święta bardzo rodzin-
ne. Tak jak pasterze i Trzej Królowie przy-
nieśli dary, tak i my – obdarowujemy się 
prezentami i dobrymi życzeniami. Jest też 
nakrycie czekające na zbłąkanego wędrow-
ca czy bezdomnego.

Tradycji świąt Bożego Narodzenia pod-

dają się nawet agnostycy i ateiści. I bardzo 
dobrze, bo nikomu nie zaszkodzi, a może 
pomóc. Otworzyć się na drugiego człowie-
ka, wybaczyć.

A więc otwórzmy się, wybaczmy sobie 
i świętujmy te najpiękniejsze dni w roku.

 Waldemar Koperkiewicz

WIELCY ARTYŚCI I ICH DZIEŁA

Pokłon
pasterzy

(ur. w 1494 r. w Correggio k. Parmy, 
zm. 5 marca 1534) 
włoski malarz, rysownik i freskant 
okresu dojrzałego renesansu; 
przedstawiciel cinquecenta.

Antonio 
Allegri 
da Correggio

„Pokłon pasterzy (Święta noc)”
Correggio (1489-1534) olej na desce 

285x190 cm
Państwowe Zbiory Sztuki Drezno
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ROZMOWA

 Zanim opuściła Pani mury warszaw-
skiej PWST, z powodzeniem realizowała 
się Pani w sztuce baletowej, ale to jednak 
nie taniec a aktorstwo stało się Pani pro-
fesją…
Kiedy zdawałam do szkoły baletowej, nie 
myślałam o aktorstwie. To się stało tak tro-
chę przypadkowo. Jako uczennica tej szko-
ły miałam okazję kilkukrotnie wystąpić na 
dużym ekranie i to mi się bardzo spodoba-
ło. Kiedy przyszło do wyboru studiów, zda-
łam sobie sprawę, że zawód tancerza jest 
potwornie ciężki, obciążony mnóstwem 
wyrzeczeń, poza tym nie można być tance-
rzem przez całe życie. Moje pierwsze wy-
stępy przed kamerą znalazły uznanie u do-
świadczonych kolegów i reżyserów, którzy 
namawiali mnie, bym zdawała do szkoły 
teatralnej. Pomyślałam, że jak się za pierw-
szym razem nie dostanę, to dam sobie spo-
kój. Ale dostałam się.

 Jak Pani wspomina swoje pierwsze 
kroki na scenie – wszak była to nie byle 
jaka scena, bo Teatr Ateneum.
Muszę przyznać, że miałam fantastyczny 
start. Od samego początku czuwał nade 
mną mój mistrz Gustaw Holoubek, pod 
którego skrzydłami zgłębiałam tajniki 

warsztatu aktorskiego. U progu kariery za-
proponował mi główną rolę w „Mazepie” 
Słowackiego. Było to dla mnie ogromne 

wyróżnienie i przeżycie. Występowałam 
u boku wspaniałych aktorów, m.in. Pio-

tra Fronczewskiego, Ewy Wiśniewskiej, 
Marka Konrada i wielu innych. Kochałam 
Teatr Ateneum, zanim do niego trafiłam 
jako aktorka. Miałam to szczęście, że ro-
dzice chodzili ze mną do teatru, głównie 
do Ateneum. Spędziłam w nim szesnaście 
lat. Bardzo dobrze wspominam te czasy, 
grałam głównie klasykę i obsadzana byłam 
w sztukach dramatycznych, których dzisiaj 
mi brakuje. 

 Szesnaście lat to szmat czasu. Jak go 
Pani wykorzystała?
Myślę, że wykorzystałam ten czas najlepiej 
jak mogłam. Miałam możliwość pracować 
z najlepszymi reżyserami i aktorami w Pol-
sce, to dało mi bardzo dobrą bazę i warsz-
tat. Teraz zupełnie zmieniłam repertuar. 
Gram wyłącznie w komediach, nad czym 
nie ubolewam. By być dobrym aktorem ko-
mediowym, trzeba najpierw się sprawdzić 
w repertuarze dramatycznym, a ja miałam 
znakomitą szkołę klasyki. Uwielbiam roz-
śmieszać ludzi. Czuję dreszczyk na ple-
cach, kiedy widzowie wychodzą z teatru 
uśmiechnięci i zadowoleni.

 Co ceni Pani we współpracy z reżyse-
rami i z którym z nich ten dialog był dla 

UWIELBIAM
ROZŚMIESZAĆ

LUDZI

z Magdaleną Wójcik, 
aktorką filmową
i teatralną

GOŚĆ SCENY 24
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Myślę, że wielu ludzi 
wybiera komedie i farsy, 
by oderwać się od 
trudnej rzeczywistości. 
Nabrać dystansu do 
siebie i do świata. 
Pośmiać się z innych, 
ale też i z samego 
siebie, bo przecież teatr 
temu służy, byśmy się 
przeglądali w cudzych 
historiach.
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Pani najwartościowszy?
Oczywiście cudownie powracam do 
współpracy z Andrzejem Wajdą, u które-
go debiutowałam w „Kronice wypadków 
miłosnych”. Po tylu latach pamiętam każ-
dy dzień spędzony na planie. To właśnie 
Andrzej zasugerował mi, bym zdawała do 
szkoły teatralnej. Współpraca z nim była 
niezapomnianym przeżyciem. Miałam 
też to szczęście współpracować z Jerzym 
Kawalerowiczem, u którego zagrałam 
w „Lecie” wg Lwa Tołstoja. W związku z tą 
rolą musiałam na dwa miesiące wyjechać 
z Warszawy. Film powstawał w pięknych, 
dziewiczych terenach przy granicy z Ta-
dżykistanem. To była prawdziwa szkoła ży-
cia i zawodu. 

 Ostatnio gra Pani dużo w serialach. 
Niektórzy aktorzy wzbraniają się przed 
nimi, uważając że to mniej wartościowe 
zajęcie…
Tak mówią ci, którzy nie dostają propozycji 
zagrania w serialu albo którzy mogą sobie 
na to pozwolić. Na pewno nie jest to reali-
zacja artystycznych marzeń, ale nie jest to 
też chałtura. W każdym serialu można zbu-
dować wspaniałą postać i absolutnie nie 
uważam, że jest to gorszy rodzaj sztuki ak-
torskiej. Mam szczęście od kilku lat wystę-
pować w „Klanie” i jestem z tego powodu 
naprawdę szczęśliwa. Gościmy w domach 
widzów, którzy się z nami zżyli. W pewnym 
sensie jesteśmy ich rodziną.

 Seriale to duża popularność. Jak sobie 
Pani z nią radzi?
Nie mam tego problemu. Na pewno są oso-
by, które borykają się z nadmierną popular-
nością, ale ja nigdy nie doświadczyłam tego, 
jeśli już, to były pozytywne reakcje. Był czas, 
że jeden z brukowców się do mnie przyczepił 
i nie było fajnie widzieć swoją twarz w kolej-
nych wydaniach. Do dzisiaj nie rozumiem, 
dlaczego to zrobili. Ja nie jestem aż tak bar-
dzo rozpoznawalna. Kiedy nie mam makija-
żu, to wtapiam się w tłum (śmiech).

 Co by Pani chciała jeszcze osiągnąć 
w tym zawodzie?
Marzy mi się zagranie roli dramatycznej we 
wspaniałej realizacji, ale takie role powie-
rza się aktorom na stałe pracującym w te-
atrach państwowych. Obecnie współpracu-
ję z prywatnymi scenami, które – jak już 
wspomniałam – stawiają na lżejszy reper-
tuar. Myślę, że wielu ludzi wybiera komedie 
i farsy, by oderwać się od trudnej rzeczywi-
stości. Nabrać dystansu do siebie i do świa-
ta. Pośmiać się z innych, ale też i z samego 
siebie, bo przecież teatr temu służy, byśmy 
się przeglądali w cudzych historiach.

 Lubi Pani siebie oglądać na ekranie?
Nie, nie lubię, ale od czasu do czasu to ro-
bię ze względów szkoleniowych. 

 Przez pewien czas prowadziła Pani 
kulinarne show „Jem i chudnę”. Jak Pani 
wspomina tę przygodę? 
To było bardzo miłe doświadczenie. Przy 
okazji tego programu bardzo się dokształ-
ciłam, bo do udziału w nim zapraszano 
dietetyków i lekarzy. A przy okazji mogłam 
się powygłupiać.

 Rozśmiesza Pani innych, a co Panią 
śmieszy?
Uważam się za osobę obdarzoną poczu-
ciem humoru, uwielbiam spędzać czas 
z ludźmi, którzy też mają tę cechę. Z wielką 
przyjemnością oglądam seriale komedio-
we, przy których śmieję się do łez, m.in. 
„Przyjaciół” czy „Teorię wielkiego podry-
wu”. 

 Co jest dla Pani pocieszeniem w trud-
nych życiowych momentach?
Na pewno rodzice. Mam wspaniałą mamę, 
brata i ukochanego syna Mikołaja, a także 
dwa cudowne psy, które są lekiem na całe zło. 

 W jakim domu Pani dorastała?
Specyficznym. Moi rodzice byli tance-
rzami, oboje pracowali w Zespole Pieśni 
i Tańca „Mazowsze”. Po-
tem tata przeszedł do 
„Śląska”. Całe tygodnie 
nie było ich w domu, a ja 
wtedy byłam pod opieką 
babć czy cioć. To było 
dla mnie normalne. Taką 
mieli pracę. Ja skupiałam 
się na nauce w szkole ba-
letowej i aż tak bardzo 
nie odczuwałam ich nie-
obecności.

 Kiedy bywa Pani 
szczęśliwa?
Bardzo boję się tego słowa 
i zbyt często go nie wypo-
wiadam. Kojarzy mi się ze 
świętym spokojem, bra-
kiem problemów i od cza-
su do czasu udaje mi się 
tego doświadczać. Bardzo 
cenię sobie moją prywat-
ność, moje cztery ścia-
ny, gdzie w każdej chwili 
mogę wyłączyć telefon. 
Osiągam spokój także 
w kontakcie z przyrodą 
i zwierzętami. Raz w roku 
udaje mi się wyjechać na 
wakacje, gdzie jest słońce, 
woda i mało ludzi. To są 
te chwile szczęścia. Kiedy 
się dłużej nad tym zasta-
nawiam, to myślę, że naj-
bardziej szczęśliwa jestem 
wówczas, kiedy uda mi 
się dobrze zagrać. Kiedy 

kończy się spektakl, my, aktorzy, kłaniamy 
się widzom, a oni dziękują nam oklaskami. 

 Lubi Pani przyjeżdżać do Siedlec?
Bardzo lubię Siedlce. Tu jest publiczność, 
która kocha teatr i która jest przyzwy-
czajona do teatru. Spotykam w Siedlcach 
wytrawną widownię. Już nie wspomnę 
o samym budynku Sceny Teatralnej Miasta 
Siedlce, którego mógłby pozazdrościć nie-
jeden warszawski teatr. Tu są fantastyczne 
warunki pracy dla aktorów. 

 Niebawem znów Pani u nas zagości ze 
spektaklem „Miłość i polityka” Teatru 
Kamienica…
Bardzo się cieszę z tego powodu i gorąco 
zachęcam siedlecką publiczność, by na 14 
grudnia zarezerwowała sobie wieczór w te-
atrze. „Miłość i polityka” to bardzo aktual-
ny spektakl, którego w Warszawie już nie 
gramy. Będzie więc to ostatnia okazja, by 
obejrzeć tę sztukę w Siedlcach. Zapewniam 
Państwa, że przez dwie godziny będziecie 
się znakomicie bawić.

Dziękuję za rozmowę 
Monika Mikołajczuk

GOŚĆ SCENY 24

14 grudnia
godz. 17:00 i 20:00
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POTRAWY ŚWIĄTECZNE POLECAJĄ

Małgorzata Rybacka
zwyciężczyni BAKE OFF 
- ale ciacho!

Kruche pod pierzynką 
z nugatu 
Kruche polskie z pianką  
z nugatu z marmoladą 

Składniki:
Ciasto
30 dkg mąki krupczatki, 20 dkg masła, 
3 gotowane żółtka, 10 dkg cukru pudru
Piana nugatowa
5 białek, 40 dkg cukru, 10 dkg miodu, 10 dkg 
orzechów pekan, 10 dkg orzechów włoskich, 1/2 
szklanki wody, 10 dkg migdałów w płatkach lub 
pociętych słupkach
Marmolada
40 dkg czerwonych porzeczek, cukier puder

Wykonanie:
Ciasto: żółtka wybić na sitko i wrzucić w sitku do 
gorącej wody i pilnować, żeby woda miała 80 st. 
ok. 15 min. Przecieramy je później przez sito. W tym 
czasie do miski przesiewamy mąkę, wrzucamy 
masło, siekamy. Dodajemy żółtka. Dodajemy cukier 
puder. Zagniatamy ciasto, wkładamy DO LODÓWKI. 
Formujemy ciastka i wypiekamy 10-15 min., aż się 
zarumienią.
Piana nugatowa: białka ubijamy na sztywno. 
Przygotowujemy syrop z wody i cukru, gotujemy. 
Dodajemy go do białek. Można to jeszcze ubijać 
na parze. Pod koniec ubijania wlewamy powoli 
zagotowany miód. To mieszamy z orzechami. 
Marmolada: 30 dkg porzeczek myjemy, wrzucamy 
na patelnię z cukrem i podsmażamy. Przecieramy 
przez sito. Powtarzamy ścinanie na patelni, jeśli jest 
potrzeba. 
Na ciasteczko kładziemy marmoladę. Na to 
wykładamy mus nugatowy i zapiekamy chwilę 
w piekarniku. 

 
Wiśniowy kąsek Małgosi 
Kruche ciasteczka 
z wiśnią marachino

Składniki:
200 g masła, 85 g serka śmietankowego, 250g cu-
kru, 1 jajko, 1 łyżeczka ekstraktu migdałowego, 375 
g mąki, 1/4 łyżeczki sody, 1/2 łyżeczki soli, orzechy 
– np. migdały, orzechy laskowe, orzechy pekan, 
wiśnie marachino - kilka sztuk 
Wykonanie:
W jednej misce mieszam mąkę sodę i sól. W drugiej 

misce masło, serek śmietankowy, cukier - miksuję 
do puszystego, dodaję jajka i ekstrakt waniliowy. 
Zawartość pierwszej miski łączę z zawartością 
drugiej na 3 razy. Ciasto chłodzę w lodówce, formu-
ję kulki, obtaczam je w zmielonych orzechach 
i wykładam na blaszkę. Na środku kulki robię dołek, 
część kulek obtaczam w płatkach migdałowych. 
Piekę w 170 stopniach 7-10 minut, na upieczone 
ciastko wykładam na środek wiśnię kandyzowaną.

Dworek Panderosa

Filet z karpia podany 
na konfiturze z czerwonej 
cebuli i puree selerowym 

Przepis dla 4 osób
Składniki:
świeży filet z karpia - 4 szt. po 0,15 kg
cebula 0,5 kg
mąka razowa 0,5 kg
słonina 0,15 kg
rodzynki 0,05 kg
wino czerwone wytrawne 150 ml
miód 1 łyżeczka
szczypta  pieprzu
szczypta soli
masło 1/4 kostki
skórka z cytryny ¼
ziemniaki 0,6 kg
seler korzeniowy 0,4 kg
Sugestie do podania:
z puree selerowym.  

Wykonanie:
Słoninę pokroić w drobną kostkę, przesma-
żyć. Karpia obsypać pieprzem i solą, obtoczyć 
w mące razowej. Następnie obsmażyć od strony 
skóry na smalcu ze słoniny. Karpia wyjąć na 
talerz. Na tłuszcz ze smażenia karpia wrzucić 
rodzynki, ziele angielskie, odrobinę startego 
imbiru i poddusić. Dodać cebulę pokrojoną 
w piórka, dusić około 5 minut. Dodać wino 
czerwone, miód, pieprz, następnie dusić do 
miękkości cebuli. Na koniec dodać masło i skórkę 
otartą z cytryny. 
Cebulę włożyć do żaroodpornego naczynia. Na 
wierzchu poukładać kawałki usmażonej ryby. 
Zapiekać około 10 minut.
Dodatek:
Ziemniaki ugotować razem z selerem, odlać. Dodać 
masło, zmiksować, doprawić.

Szymon Chwesiuk 
Pałac Cieleśnica

Polędwiczki wieprzowe 
w sosie borówkowym 

• 2 polędwiczki wieprzowe  
• 150 ml nalewki z borówki brusznicy  
 (lub z żurawiny)  
• 2 łyżeczki konfitury z borówki  
• 150 ml ciemnego bulionu   
• goździk  
• szczypta cynamonu  
• pół gwiazdki anyżu  
• szczypta pieprzu cayenne  
• tymianek
• sól, pieprz do smaku

 Polędwiczki dzielimy na 4 kawałki i marynujemy 
przez noc w 100 ml nalewki i przyprawach.  Piekar-
nik nagrzać do 190 stopni C. Polędwiczki obsmażyć 
na rozgrzanej patelni i włożyć do małej blaszki lub 
naczynia żaroodpornego. Wstawić do piekarnika 
i piec przez 15 minut. Po wyjęciu z piekarnika 
odłożyć polędwiczki na 5 minut pod przykryciem. 
Na patelnię wlać pozostałe 50 ml nalewki i 2 łyżki 
marynaty, zredukować. Dodać bulion i konfiturę, 
zredukować. Gotowy sos można przetrzeć przez 
sito.  Jeżeli sos jest za gęsty, można dodać więcej 
marynaty. Mięso pokroić na plasterki i najlepiej 
podawać z warzywami duszonymi na maśle i puree 
dyniowym lub kaszą owsianą. 

Michał Garnek 
Zamek Janów Podlaski

Pieczone udko kacze w tłuszczu 
gęsim z sosem z jarzębiny, 
z  pieczonymi ziemniakami, 
duszoną czerwoną kapustą 
z czerwonym winem 
i marynowaną dynią z chili.

Przepis na 4 porcje:
Składniki:
udko kaczki – 4 szt.
czosnek – 1/2 główki
tymianek świeży – 1 doniczka
tłuszcz gęsi – 1 kg 
sól, pieprz

Pieczone ziemniaczki 
ziemniak surowy  - 0,8 kg
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papryka słodka  – 15 g
rozmaryn – 2 gałązki
sól – do smaku

Czerwona kapusta  
duszona z czerwonym winem 
kapusta czerwona – 1średnia główka
cebula – 1 szt.
tłuszcz gęsi – 2 łyżki 
jabłka – 2 szt. 
kora cynamonu -1/2 kawałka
goździki – 4 szt.
liść laurowy – 1 szt.
wino czerwone wytrawne – 750 ml
cukier brązowy – 2 łyżeczki 
ocet winny – 1 łyżka
miód – 50 ml 
żurawina suszona – 50 g
sól, świeżo zmielony czarny pieprz

Sos z jarzębiny
jarzębina w cukrze – 250g
nalewka z jarzębiny – 75 ml
wino czerwone wytrawne – 150 ml
masło – 50 g
sól, pieprz
dynia marynowana w chili 
dynia – 0,4 kg (obrana i bez pestek)
sól – 8 g
chili w proszku – 3 g
czosnek – 5 ząbków
ocet spirytusowy – 90 ml
cukier – 160 g
olej - 30 ml

Wykonanie:
Udko kaczki 
Udka z kaczki należy oczyścić, umyć, następnie 
dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem.  Z  
każdej strony dokładnie nacieramy solą, pie-
przem młotkowanym, tymiankiem i posiekanym 
czosnkiem. Wkładamy do szklanego naczynia, 
szczelnie przykrywamy i zostawiamy  na 24 
godziny w lodówce. Po wyjęciu z lodówki mięso 
dokładnie należy oczyścić, następnie  osuszyć 
papierowymi ręcznikami i włożyć do naczynia 
żaroodpornego. Udka ułożyć tak, aby ciasno 
leżały obok siebie. Ważne, by naczynie było 
dopasowana do ilości udek, by udka wypełniały 
cały pojemnik. Wlać tłuszcz - najlepiej w takiej 
ilości, aby przykrył całkowicie mięso.

Piekarnik nagrzać na 120 stopni C. Piec przez 4 
godziny. Po 2 godzinach możemy udka przekręcić 
na drugą stronę. Po tym czasie wyjąć, odsączyć 
z tłuszczu, podawać gorące. 
Udka upieczone w tłuszczu gęsim będą bardzo 
soczyste i bardzo miękkie.

Pieczone ziemniaki 
Ziemniaki obieramy, kroimy w dużą kostkę 3 cm x 
3 cm, ziemniaki dokładnie płuczemy pod bieżącą 
wodą przez 5 minut. Następnie ziemniaki osusza-
my, marynujemy w rozmarynie, czosnku i słodkiej 
papryce. Pieczemy w piekarniku przez 20 – 25  
minut  w temp. 160 ‘C

Czerwona kapusta z jabłkami duszona w winie
Kapustę obieramy z wierzchnich liści, wykrawamy 
głąb, siekamy. W rondlu rozgrzewamy gęsi tłuszcz, 
dodajemy drobno posiekaną cebulę, szklimy ją. 
Dodajemy posiekaną kapustę, obrane i pokrojone 
w kostkę  jabłka, posiekaną żurawinę, cynamon, 
zgniecione goździki, liść laurowy, miód.  Doda-
jemy wino, gotujemy na małym ogniu, aż wino 
wyparuje, a kapusta idealnie zmięknie. Doprawia-
my do smaku, na koniec dodajemy zimne kostki 
masła i mieszamy.
Marynowana dynia z chili 
Dynię obieramy, kroimy w kostkę 2 cm x 2 cm. 
Pokrojoną dynię zasypujemy solą, mieszamy,  
odstawiamy na 24 godziny. Po tym czasie dynię 
odcedzamy. 
Marynata 
Ocet, cukier i olej zagotować, odstawić do 
wystudzenia. Do wystudzonej marynaty dodać 
pokrojoną dynię, czosnek i chili, odstawić na 12 
godzin w temperaturze pokojowej, następnie 
przechowywać w chłodnym miejscu.
Sos z jarzębiny 
Jarzębinę wkładamy do garnka, dodajemy nalew-
kę z jarzębiny i czerwone wytrawne wino. Wszyst-
ko razem gotujemy do odparowania połowy 
płynu, doprawiamy solą i pieprzem. By zagęścić 
sos, dodajemy zimne kostki masła i dokładnie 
mieszamy.
Serwowanie 
Na środku talerza układamy czerwoną kapustę, 
a wokół układamy kosteczki pieczonego ziem-
niaka 5-6 sztuk i kosteczki marynowanej dyni. Na 
kapuście układamy udko kaczki, całość polewamy 
gorącym sosem. Możemy udekorować gałązką 
rozmarynu. 

Restauracja 
Brofaktura

Pieczony schab 
z morelą i śliwką 

Przepis na 4 porcje:
Składniki:
-schab 0,5 kg 
-morela 150 g (suszone)
-śliwka 150g (suszona)
-2 pęczki natki pietruszki
-tymianek 1 gałązka
-sól, pieprz
-musztarda 1 łyżka
-papryka suszona ½ łyżeczki
-majeranek 1 łyżeczka 
-czosnek według uznania
-panierka panko 200 g

Wykonanie:
Schab marynujemy w ziołach zostawiamy na 
minimum 2 godziny. Wykrajamy po jednej stronie 
dziurkę na morele, a po drugiej na śliwkę. Pieczemy 
schab w foli aluminiowej przez około 45 minut 
w temperaturze 180 ° C. W tym czasie sporządzamy 

panierkę z pietruszki i panko. Pietruszkę drobno 
siekamy, panko rozdrabniamy, mieszamy te dwie 
rzeczy. Po upieczeniu schabu odstawiamy go do 
ostygnięcia i obtaczamy w panierce i gotowe.

Pstrąg faszerowany 
dorszem i migdałami

- 1 pstrąg duży 
- 200 g dorsza (filet bez ości)
- 10 g migdałów 
- 10 g rodzynek
- gałązka rozmarynu 
- 1 cytryna 
- cebula 
- 100 ml wina białego pół słodkiego 
- folia spożywcza 
- sól, pieprz
- czosnek 

Pstrąga myjemy, przecinamy wzdłuż brzucha, 
wraz z kręgosłupem wyjdą wszystkie ości. 
Naszą rybę nacieramy w środku solą i pieprzem, 
rozmarynem i skrapiamy cytryną. Wyjmujemy 
oczy i odcinamy wszystkie płetwy boczne jak 
i grzbietowe. Odstawiamy na godzinę do lodów-
ki. Rodzynki namaczamy w winie aż zmiękną 
i prażymy migdały na suchej patelni. Cebule kro-
imy w kostkę i podsmażamy na patelni, mielimy 
cebulę razem z dorszem przez maszynkę odci-
skamy z nadmiaru wody , dodajemy sól , pieprz 
i cytrynę, czosnek, odciśnięte rodzynki, prażone 
migdały i posiekany koper. Tak  przygotowanym  
nadzienie  faszerujemy pstrąga. Na zewnętrznej 
stronie pstrąga układamy gałązki rozmarynu 
i plastry cytryny, owijamy folią spożywczą (więcej 
razy by się nie roztopiła)Wstawiamy do rozgrza-
nego piekarnika do 180 °C na 40 minut.
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 Często Pan słyszy, że ma hipnotyzują-
cy głos?
O, to pierwszy raz od Pani słyszę, że hip-
notyzujący. To ja panią zahipnotyzuję 
(śmiech). Rzeczywiście ten głos jest moim 
sprzymierzeńcem w zawodzie aktora i nie-
przypadkowo od 30 lat jestem obsadzany 
głównie w rolach bandziorów i szubraw-
ców (śmiech). Wcielam się w gangsterów, 
dubbinguję koszmarne potwory… Obca 
mi jest rola księdza czy amanta. Same zwi-
chrowane charaktery. 

 Jak to się stało, że został Pan akto-
rem?
To był przypadek. W szkole byłem śred-
nim uczniem. Siłą rozpędu zdałem na ro-
manistykę na Uniwersytet Jagielloński, ale 
długo tam nie wytrzymałem. 
Poszedłem więc do szkoły teatralnej i ta 
przygoda wciąż trwa.

 Co z tej przygody wynika? 
Po 30 latach została mi nauka tekstu na 
pamięć – przeklinam świat, że muszę się 
uczyć na pamięć tekstu (śmiech). To ka-
pryśny zawód. Nie mogę sobie pozwo-
lić na to, by zagrać w jednym spektaklu 
i bujać się po świecie, bo to przywilej 
milionerów… Jestem człowiekiem czynu. 
Pracoholikiem, jak mówią znajomi. Bez 
pracy bym nie wytrzymał. Aktorstwo to 
moja przygoda na życie. Jeśli ktoś ma pra-
cę, którą naprawdę kocha i jeszcze mu za 
to płacą, to nie nazywa tego pracą, tylko 
pasją, przyjemnością…. Tak mało widzę 
wokół siebie ludzi zadowolonych ze swo-
jego zawodu i ze swojego życia. Należę do 
szczęśliwych wybrańców. Aktorstwo to 
dla mnie ogromna frajda, a zapłatą za tę 
frajdę jest reakcja publiczności. Włoski na 
rękach się jeżą, kiedy widzi się zadowolo-
nego widza.

 Mam wrażenie, że współczesnego wi-
dza nietrudno zadowolić…
 Kiedyś było znacznie lepiej, aktorzy byli 
bardziej szanowani i szanowali siebie. 
Teraz jest szalona pogoń za tanimi pie-
niędzmi, kwitnie amatorska komercja. Ale 
skoro publiczność to lubi… Ja staram się 
zawsze szukać w sztuce czegoś głębszego. 
Nowe pokolenie aktorów wychowało się 
w zdemokratyzowanej Polsce i nie ma po-
jęcia, czym był PRL. Doświadczyłem tego 
PRL-u na własnej skórze. Siedziałam „na 
dołku”, byłem pałowany i represjonowa-
ny. Cieszę się, że mogę korzystać dzisiaj 
z bagażu tamtych doświadczeń, które po-
zwalają mi tworzyć inne rzeczy. Mam też 
dzięki temu inny stosunek do posiadania, 
ale to odrębny temat.

 Wróćmy do Pana edukacji artystycz-
nej. Który z wykładowców krakowskiej 

NALEŻĘ
DO SZCZĘŚLIWYCH
WYBRAŃCÓW

ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA

z Arturem Dziurmanem, 
aktorem teatralnym i filmowym, 
reżyserem, twórcą Teatru 
Niewidomego Aktora 
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uczelni wniósł najwięcej w Pana aktor-
stwo?
Nigdy nie miałem żadnego idola. Owszem, 
moimi wykładowcami byli świetni pe-
dagodzy, jak chociażby Jerzy Trela, Jerzy 
Sztuhr, Anna Polony. Pamiętam, jak Jurek 
Stuhr powtarzał nam, studentom: mów 
konkretnie. I ja też, jako reżyser, uczę tego 
aktorów. I w życiu też jestem konkretny. 
Zwracam uwagę moim podopiecznym, 
że trzeba wypauzować pewną myśl. To są 
szalenie istotne rzeczy, których uczą na 
studiach. Studia dały mi przede wszystkim 
dobry warsztat, a potem to już jest indy-
widualna, ciężka praca i próba znalezienia 
własnej drogi. 

 W którym wcieleniu jest Panu lepiej: 
aktora czy reżysera?
Każda rola czy reżyseria jest nowym wy-
zwaniem i nie wartościowałbym tych 
dwóch rzeczy. Obie są dla mnie bardzo 
ważne. Za każdym razem gra się inaczej 
i inaczej reżyseruje. Lata pracy i doświad-
czenia dają możliwości selekcji. Oceniam 
moich kolegów grających. Każdy ma swój 

świat. On jest podparty poszukiwaniem 
pewnej inności, nie powielaniem tego, co 
było. I to też rozwija wewnętrznie i daje 
poczucie spełnienia. Dlatego kocham ten 
mój artystyczny padół, bo nigdy nie pro-
wadzi do nudy. Jeśli się nudzisz, to wina 
tkwi w tobie. Jeśli osiądziesz na laurach, to 
przepadniesz

 Wcielanie się w typy spod ciemnej 
gwiazdy może być nudne. Czy próbuje 
się Pan uwolnić z tej szufladki?
Nie, absolutnie nie. Antidotum na granie 
czarnych charakterów jest Teatr  Aktora 
Niewidomego, który prowadzę od 12 lat. 
Kontynuuje on dorobek Stowarzyszenia 
Scena Moliere w Krakowie, które zainicjo-
wałem przed 16 laty. Jesteśmy jedyną taką 
instytucją w Polsce, która integruje profe-
sjonalistów i amatorów. Tworzymy multi-
medialne spektakle z udziałem około 100 
niewidomych i niedowidzących artystów, 
które ogląda wielotysięczna widownia 

w całej Polsce. Na nasze spektakle przy-
chodzą zarówno profesorowie UJ, jak i pa-
nie sprzedające obwarzanki na krakow-
skim rynku i każdy świetnie je odbiera. 

 Co Pana skłoniło do stworzenia Te-
atru Aktora Niewidomego? Co takiego 
się stało w Pana życiu?
Kiedy powoływałem do życia Scenę Molie-
ra, spotkałem człowieka na wózku, który 
bardzo chciał stworzyć teatr dla niepełno-
sprawnych. Niestety, nie doczekał się re-
alizacji swojego marzenia. Po jego śmierci, 
niejako w hołdzie dla niego, chciałem taką 
scenę uruchomić. Na początku bardzo 
błądziłem, ale dzięki wspaniałym współ-
pracownikom udało nam się stworzyć coś 
wyjątkowego w skali kraju. Robimy teatr 
nietuzinkowy, który się sprzedaje. 

 Jak sobie radzicie finansowo?
Miasto nas nie dotuje. Istniejemy wyłącz-
nie dzięki unijnym grantom, które otrzy-
mujemy za bardzo dobrze przygotowane 
projekty.

 Teatr Aktora Niewidomego to wielka 
przygoda, ale i szansa dla ludzi niepeł-
nosprawnych…
Tak. Od kilku lat obserwuję „moich” akto-
rów i widzę, jak bardzo się rozwinęli. Jak 
ten teatr ich wewnętrznie buduje i uszczę-
śliwia. Trzeba pamiętać, że niepełnospraw-
ni wzrokowo są wykluczeni z odbioru 
współczesnej kultury do bólu nastawionej 
na odbiór wzrokowy. Okazuje się jednak, 
że chcą, mogą i potrafią wyrażać siebie 
przy pomocy sztuki aktorskiej. A barie-
ra niepełnosprawności nie przeszkadza 

w uprawianiu zawodu aktora tak bardzo 
jak mogłoby się to wydawać. Uprawianie 
go nierzadko jest jedynym działaniem 
zarobkowym niewidomych i niedowidzą-
cych artystów naszego zespołu. Dzięki 
naszym widzom utrzymujemy się głównie 
z wystawiania spektakli, możemy dzięki 
temu pokryć również koszty miejsca pracy, 
produkcji i sprzedaży usług artystycznych.

 Nad czym teraz pracujecie?
Naszym najnowszym projektem jest spek-
takl „Starsi panowie dwaj” z udziałem 
gwiazd teatru i sceny Jacka Fedorowicza 
i Bohdana Łazuki. Zawsze staram się za-
praszać na naszą scenę znanych i lubia-
nych aktorów, którzy znakomicie integrują 
się z zespołem moich niepełnosprawnych 
podopiecznych.  

 Kocha Pan ludzi…
Od pewnego czasu, przez traumę w moim 
życiu zawodowym i prywatnym, odsuną-
łem się od ludzi. Dopiero z perspektywy 
czasu widzę, jakim potwornie naiwnym 
bucem byłem. Nie otaczam się przyjaciół-
mi – bo przyjaciel to jest strasznie duże 
słowo, ale też nie jestem zamknięty w so-
bie, bo dużo gram i jeżdżę ze spektaklami 
po Polsce. W wyniku różnych doświad-
czeń zamknąłem swoje serce – skończyło 
się picie wódki z każdym, wykonywanie 10 
telefonów, by komuś coś załatwić… Ludzie 
za dużo krzywdy mi zrobili i obudowałem 
się szczelnym pancerzem, który pęka wy-
łącznie na scenie…

 Dziękuję bardzo za rozmowę
 Monika Mikołajczuk

Każdy ma swój świat. 
On jest podparty 
poszukiwaniem 
pewnej inności, nie 
powielaniem tego, co 
było. I to też rozwija 
wewnętrznie i daje 
poczucie spełnienia.
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ŚWIĄTECZNE WSPOMNIENIA

Marek Torzewski   
śpiewak operowy – tenor, na stałe mieszkający w Belgii 

Dorastałem w PRL-u, gdzie święta w każdym domu (z wyjątkiem domów prominentów) wyglądały tak 
samo. Przede wszystkim już na początku grudnia trzeba było myśleć o tym, jak zdobyć karpia, upolować 
pomarańcze czy mak na makowiec. Potem, jakimś cudem, na wigilijnym stole niczego nie brakowało. 
Ale na pewno smakowały te święta inaczej niż dzisiaj, gdzie wszystko jest dostępne, powszednie i gdzie 
Wigilię można przygotować w ostatniej chwili. Na Boże Narodzenie w moim dzieciństwie czekało się 
cały rok i to ten czas oczekiwania, a potem cudownego spełnienia, był najważniejszy. Działo się sacrum, 
Bóg się rodził naprawdę, stajenka pachniała sianem pod obrusem, gwiazda betlejemska świeciła jasno 
na mroźnym niebie, nie przyćmiona iluminacją wszędobylskich dzisiaj neonów i reklam. Tak, to były 
piękne święta, choć czasy podłe i siermiężne. Pamiętam, że przychodził do nas Mikołaj (bardzo późno 
dotarło do mnie, że jednak nie jest prawdziwy) i przynosił upragnione prezenty. Wśród nich były buty z dokręcanymi łyżwami. Jak ja się 
z nich cieszyłem! Chodziłem też z rodzicami na pasterkę. Musiałem uważać, by za głośno nie śpiewać, bo zwracałem uwagę wszystkich 
wiernych. Kiedy zaintonowałem „Lulajże Jezuniu”, wiele osób ocierało łzy. Do dzisiaj jest to moja ulubiona kolęda… Pamiętam też szcze-
gólne Boże Narodzenie w moim życiu, bo pierwsze spędzone tylko we trójkę – z żoną Basią i czteromiesięczną córką Agatą na 20 metrach 
kwadratowych w łódzkim Domu Aktora. Było skromnie, ale czuliśmy się naprawdę szczęśliwi, bo byliśmy razem. To poczucie wspólnoty 
i bliskości jest, jak myślę, istotą tych świąt. Dziś ludzie się od siebie oddalają, odgradzają murem uprzedzeń, złości, zadawnionego żalu. 
Może święta są właśnie po to, by znowu się do siebie zbliżyć. Szczerze spojrzeć sobie w oczy, powiedzieć przepraszam i dziękuję, kocham 
cię, bo jesteś przy mnie. Na dobre i na złe. Choć te najprostsze słowa przychodzą nam najtrudniej…
 Do końca życia będę też pamiętał Wigilię spędzoną na autostradzie w Niemczech – to był 85 albo 86 rok. Wiedzieliśmy już, że nie zdą-

żymy na wieczerzę wigilijną do domu, do Brukseli. Agatka wypatrywała pierwszej gwiazdki i kiedy ją zobaczyła, zatrzymaliśmy się 
na pustym parkingu, podzieliliśmy się opłatkiem, życzyliśmy sobie dobrego życia. To był niezwykły wieczór. Prawdziwa magia.  
W życiu każdego z nas są takie chwile, kiedy uświadamiamy sobie, jakim darem jest istnienie, drugi człowiek obok nas, nasze 
dziecko. To była właśnie taka chwila.

Od wielu lat spędzamy Boże Narodzenie w Belgii i to są trochę inne święta, niż te z dzieciństwa. Świat idzie do przodu. Choć 
staramy się zachować polską tradycję, to na pewno nie mamy czasu, by własnoręcznie wszystko przygotować. Na szczęście 

są w Brukseli wspaniali cukiernicy, także polscy, którzy nie pozwolą nam zapomnieć smaku świąt. Rodzinnym zwyczajem 
mojej żony Basi, w Wigilię czytamy fragment Biblii – otwieramy Pismo Święte na dowolnej stronie i każdy z naszych 

gości czyni to samo. Jest wtedy czas na chwilę refleksji i skupienia, bo każde słowo z kart Pisma jest skierowane tylko do 
nas. To, czy te święta będą źródłem radości i autentycznego spotkania, zależy tylko od nas. Czy gwiazdę betlejemską 
zastąpimy komputerem albo smartfonem. Kolędę szumem telewizora. Słowo milczeniem we własnym pokoju. Życzę 

zatem siedlczanom i Czytelnikom „Sceny 24”, by w te święta Bożego Narodzenia przeżyli prawdziwą radość 
ze spotkania z nowo narodzonym Jezusem, który jest źródłem miłości i nadziei. By cieszyli się sobą przy 

rodzinnym stole i – łamiąc kruchy opłatek - wybaczyli sobie wzajemne przewinienia. By popatrzyli na 
świat oczami dziecka, zdziwionego jego urodą i z ufnością oczekującego darów losu. 

Zbigniew Wodecki
piosenkarz, instrumentalista i kompozytor 
Bardzo tęsknię za świętami z dzieciństwa. Kiedy nie było telewizora, reklam, tych wszystkich błyskotek, 
które ze świętami nie mają nic wspólnego. Kiedy pod choinkę dostawało się cukierki, banana albo sza-
lik. To były prezenty! Współczesne święta w niczym nie przypominają dawnych. Brakuje tego sacrum, 
które decyduje o uroczystej atmosferze. Refleksji na temat istoty tych świąt. Dziś święta przypominają 
wydmuszkę. Nie ma o czym mówić. Poza tym społeczeństwo jest bardzo podzielone i skłócone, więc nad 
opłatkiem będzie trudno o zgodę… tego się obawiam. W moim domu święta miały charakter bardzo 
tradycyjny, rodzinny. Spędzaliśmy je  w gronie najbliższych. Wszystko wówczas inaczej smakowało, może 
dlatego, że nic nie można było kupić w sklepach i na święta czekało się utęsknieniem. Chociaż uważam, 
że tych dwanaście potraw na wigilijnym stole to przesada, ile można jeść (śmiech). Nie śpiewałem kolęd, 
bo się bardzo wstydziłem śpiewać w domu, choć pochodzę z muzykalnej rodziny. Więc słuchaliśmy tych 

kolęd z magnetofonowej taśmy. Nigdy nie spędziłem świąt poza domem. Nawet, kiedy jestem gdzieś w trasie koncertowej, staram się wrócić 
na wigilijną kolację. Dziś też tradycyjnie spędzam święta. Mam piątkę wnuków, więc to świętowanie daje mi dużo radości. Na pewno dzieci 
cieszą się najbardziej. Tego im trochę zazdroszczę. Tej czystej radości i uroku chwili.
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ŚWIĄTECZNE WSPOMNIENIA

Grzegorz Szumowski
artysta grafik, karykaturzysta  

Moje dzieciństwo przypadło na czasy powojenne, 
było więc biednie, ale Boże Narodzenie należało do najbar-
dziej oczekiwanych dni w roku. Chociaż w sklepach wszystkie-
go brakowało, mojej mamie udawało się wyczarowywać niezapo-
mniane święta, za którymi do dzisiaj tęsknię. Pamiętam, jak przed 
Bożym Narodzeniem piekła pyszne ciasteczka i ciasta oraz inne świą-
teczne frykasy, i chowała je do drewnianego kufra. Zakradałem się do niego 
wieczorami, uchylałem jego wieko, a po mieszkaniu rozchodził się wspaniały 

aromat makowców, pierników i innych słodkości. Co to była za rozkosz! To niecierpliwe oczekiwanie na cud świąt. 
Pamiętam też zapach choinki i pomarańczy, które ojciec cudem zdobywał. Nie myślało się wówczas o żadnych prezentach. 
Kiedyś dostałem od taty książkę z jego autografem i to jest mój najcenniejszy upominek gwiazdkowy, który mam do dzisiaj. Po kolacji wigilijnej 
zawsze śpiewaliśmy kolędy. Na choince płonęły prawdziwe świeczki w lichtarzach, które były powodem trzech pożarów w naszym domu. W czasach 
mojego dzieciństwa święta Bożego Narodzenia były śnieżne i mroźne. Mróz pełzał po szybach, a ja przykładałem do nich złotówkę i przez to maleńkie 
kółeczko obserwowałem świat… Czułem w sercu spokój. Byliśmy wszyscy razem z rodzicami i rodzeństwem, mimo że skromnie, ale było wspaniale. 
Czasami chciałbym powrócić do dzieciństwa, by znów to wszystko przeżyć. Oczywiście dzisiaj też mam piękne święta. W otoczeniu najbliższej rodziny 
i ukochanych wnuków, celebrujemy je pod każdym względem. Żona przygotowuje różne pyszności. Świętujemy przy żywej choince. To czas wyjątkowy 
i uroczysty, który każe nam zatrzymać się na chwilę i zajrzeć wgłąb siebie. Bóg się rodzi, moc truchleje…

Katarzyna Bonda  
pisarka i scenarzystka, zajmująca się tematyką kryminalną 

Wychowałam się na wschodzie, w Hajnówce, gdzie spotykają się różne kultury, w otoczeniu pięknej 
przyrody. Dorastałam w czasach niedostatku, ale w świąteczny czas niczego nam nie brakowało. Pa-
miętam, że ojciec na każdą Wigilię mordował w wannie karpia, co dla nas dzieci było okropnym prze-
życiem. Kiedy dorośliśmy z bratem, postanowiliśmy skończyć z tym procederem i zamienić karpia na 
inną rybę. A że jestem bardzo śledziowa, nie było z tym żadnego problemu. Pochodzę z prawosławnej 
rodziny, w której przywiązywano ogromną wagę do liturgicznej oprawy świąt. Oboje rodzice byli bar-
dzo wierzący. Chodziłam z  nimi na nabożeństwa do cerkwi, które niekiedy trwały godzinami, ale się nie 
skarżyłam. Zapach kadzidła i woskowych świec, śpiew chóru… – to była magia. Od wielu lat mieszkam 
w Warszawie i każdego roku podczas świąt Bożego Narodzenia idę do cerkwi, by poczuć tamten klimat. 
Bez tego nie potrafię funkcjonować. Bez tej mistyki święta nie mają znaczenia…. Boże Narodzenie mo-
jego dzieciństwa trwało bardzo długo, bo najpierw byliśmy zapraszani na katolickie święta przez sąsiadów, różne ciocie i wujków, a potem 
oni gościli się u nas. W naszej rodzinie przed Bożym Narodzeniem wszyscy pościliśmy i ten post eskalował. Nie jadło się prawie nic, tylko 
olej był dozwolony. W dniu Wigilii nawet dzieci nic nie jadły, dlatego zasiadaliśmy do wieczerzy bardzo głodni. Wigilia była niezwykle 
uroczysta, rodzice dbali o tę duchową przestrzeń świąt, ale zewnętrzna oprawa też była bardzo istotna. Wszyscy byliśmy odświętnie 
ubrani, szczególnie mama, która tego dnia wkładała modną kreację. W latach 80. były to świecące bluzki, co dzisiaj mnie bawi, ale to się 
wówczas nosiło. Z okazji świąt raz w roku chodziła do fryzjera. Zwykle nosiła warkocz upleciony wokół głowy. Podczas świąt było u nas 
mnóstwo gości. Mama udzielała się społecznie, więc zapraszała do wspólnego stołu osoby samotne i potrzebujące.  
Bardzo lubiłam wigilijne jedzenie, zwłaszcza pierogi. Nigdy potem nie jadłam takich pierogów, jak robiła moja mama. Podczas Wigilii na 
stole królowało 12 potraw – obowiązkowo uszka, kutia i sałatka śledziowa oraz barszcz ukraiński, a podczas kolejnych świątecznych dni 
także niezwykły przysmak mojego dzieciństwa – pielmieni, czyli pierogi z cieniutkiego ciasta z czosnkiem. Przed świętami we wszystkich 
pokojach poukładane były ściereczki, a na nich suszyły się wyrabiane przez mamę i ojca uszka oraz domowej roboty makaron. Ojciec 
sprawował też pieczę nad grzybami, które zbierał w Puszczy Białowieskiej już w lipcu z myślą o świętach. Potem się je komisyjnie wybie-
rało do świątecznych potraw. 
Pamiętam też wyjątkowe Boże Narodzenie w moim życiu już bez ojca. Spędziliśmy je tylko we trójkę: mama, brat i ja. Ponieważ mama nie 
była w najlepszej formie po śmierci taty, po raz pierwszy przygotowywałam Wigilię  sama, a że nie najlepiej czuję się w kuchni, skończyło 
się na łososiu z ryżem i mizerią. Mimo dojmującego smutku z powodu nieobecności ojca te święta były bardzo magiczne. Naprawdę czu-
liśmy wtedy, że on jest pośród nas. Nie było tych wszystkich świątecznych fajerwerków, kolorowego anturażu… Wtedy dotarło do mnie, 
że muszę wydorośleć, że życie nie składa się z samych jasnych dni, że bywa trudne. Bez tego testu nie dało się dalej żyć. Pamiętam, że 
wtedy bardzo płakałam, ale to były najważniejsze święta w moim życiu.
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JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

OCZY SZEROKO OTWARTE

BAZAR KULTURALNY

Madonna 
zwiastowania

DO OBEJRZENIA

KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Tym razem artykuł ten powinienem zacząć 
od słów: ”fajny film wczoraj widziałem”. Jednak 
przyznam się, że idąc „wczoraj” do kina, nie 
wiedziałem, czego się spodziewać. Dzieło, 
o którym za chwilę, to najnowszy film Olivera 
Stone’a, zatytułowany „Snowden”. Oglądałem, co 
prawda, zwiastuny, czytałem materiały prasowe, 
ba - nawet recenzje - jednak nie wyłaniał się 
z tych informacji klarowny obraz filmu. Myślę, że 
większość z Państwa słyszała o młodzieńcu, któ-
ry odważył się przeciwstawić najpotężniejszemu 
państwu świata i ujawnił jego tzw. najściślej tajne 
dane wrażliwe, największe i najbardziej strzeżone 
tajemnice. I choć na pierwszy rzut oka temat ten 
to idealny materiał na dobry film sensacyjny, jed-
nak opowiedzenie całej historii już tak wspaniale 
się nie zapowiadało. Bo jak atrakcyjnie pokazać 
pracę informatyka, jego codzienność, kilkanaście 

godzin na dobę spędzonych przed ekranem 
komputera i wydawałoby się, zupełny brak real-
nych emocji? I tu wielkie zaskoczenie; okazuje 
się, że życie młodego pasjonata przed kompute-
rem wcale nie musi być nudne, mało emocjonu-
jące. Może być za to pełne poświęcenia, napięć 
i rozterek. To także miłość, rozstania i powroty. 
Jest jeszcze jedna, najważniejsza chyba rzecz 
w tym konkretnym przypadku; to patriotyzm, 
przyzwoitość i wielkie poczucie odpowiedzial-
ności za innych, zupełnie obcych współmiesz-
kańców naszego globu. To dzięki Edwardowi 
Snowden’owi dowiedzieliśmy się, iż tak naprawdę 
zawsze i wszędzie możemy być podsłuchiwani 
i podglądani. Dzięki niemu wiemy, że dotyka to 
również najpotężniejsze osoby na świecie; szefów 
rządów (np. A. Merkel) i prezydentów mocarstw 
(prezydent D. Miedwiediew). My, szaraczki, 
wiemy już, że lepiej zakleić kamerkę i mikrofon 
w naszych laptopach, bo inaczej możemy być 
podglądanymi i podsłuchiwanymi w każdej 
chwili. Wielu z nas dotychczas nie miało pojęcia, 
dlaczego ma tak postępować i traktowało to jako 
pewnego rodzaju modę, taki sznyt, snobizm. Po 
obejrzeniu filmu, już bez konieczności szukania 
specjalistycznych informacji, doskonale wiemy, 
skąd taka konieczność! A wiedza o tym, czym 
zajmują się służby, jak nas traktują, jest chyba 
największą wygraną Edwarda Snowden’a. 

Być może oglądając ten film zauważycie 
Państwo kilka znanych Wam, hollywoodzkich 
chwytów, kilka dość naiwnych ujęć, ale całość 

ogląda się naprawdę znakomicie; to mistrzowsko 
skonstruowane dzieło, które nawet na chwilę 
nie nudzi widza, ciągle kontrolując jego emocje 
wzbudza ciekawość tego, co wydarzy się za 
chwilę.

Teraz, zupełnie niespodziewanie, zmieniamy 
temat i nastrój. Otóż wiem, że nasz miesięcznik 
przeglądają również młodzi ludzie, a na pewno 
rodzice młodszej nieco młodzieży, dlatego 
chciałbym rodziców i samych młodych ludzi 
namówić na kino, bo tam przecież czekają 
niezwykłe przeżycia. A że dawno o filmach 
familijnych nie opowiadałem, teraz choć trochę 

Jednym z najważniejszych tematów w sztuce 
chrześcijańskiej jest przedstawianie sceny Zwia-
stowania Maryi. Według Ewangelisty (Łk 1, 
26-38) Archanioł Gabriel nawiedził Maryję 
i obwieścił jej, że zostanie Matką Syna Bożego. 
Taką scenę można zobaczyć już w rzymskich 
katakumbach, w średniowiecznych przedstawie-
niach oraz w malarstwie epoki renesansu i baro-
ku. Maryja jest zawsze przedstawiana jako młoda 
kobieta, która siedzi lub klęczy i gestem odpowia-
da na pozdrowienie zwiastuna, przedstawianego 
jako młody mężczyzna. Malarze, czerpiąc więcej 
szczegółów z pism apokryficznych, przedstawiają 
kobietę, która się modli lub zajęta jest jakąś czyn-
nością (np.: tkactwem). Ubrana jest w zwyczajne 
szaty lub bogatsze, nadające jej charakter monar-
chini. Archanioł bywa przedstawiany w geście 
pozdrowienia, z uniesioną dłonią, trzymając lilię 
(symbol czystości) lub laskę. Obrazuje się także 
dialog między tymi postaciami, wypisując frag-
ment Ewangelii na banderoli wychodzącej z usta 
anioła w stronę przyszłej Matki Chrystusa.

W epoce renesansu pojawiło się przedstawie-

nie ukazujące tylko postać 
Maryi, jakby widzianej z per-
spektywy anioła. Takie nowa-
torskie potraktowanie tematu 
mamy od obrazu Antonello 
da Messiny z 1473 roku. Ma-
larz w stonowanej kolorysty-
ce zaproponował studium 
ludzkiej modlitwy, przedsta-
wiając Maryję przy pulpicie, 
gestem dłoni odpowiadającą 
na pozdrowienie. Podobne 
ujęcie tematu widzimy na ob-
razie z XVIII wieku znajdu-
jącym się w Muzeum Diece-
zjalnym w Siedlcach. Matka 
Boża to młoda blond włosa 
dziewczyna. Ubrana jest 
w czerwoną suknię, niebieski płaszcz oraz żółtą 
chustę okalającą głowę i ramiona. W tym póź-
nobarokowym przedstawieniu Maryja ukazana 
jest w dynamicznej pozie, w jednej dłoni trzyma 
książeczkę, a drugą otwartą wydaje się obrazować 

słowa: „Oto ja, służebnica Pańska” (Łk 1, 38). Ta-
kie przedstawienie staje się swoistym portretem 
psychologicznym postaci, która w tych niezwy-
kłych i zaskakujących okolicznościach odpowia-
da Bogu „tak”. 

Jak nie zostać 
nudziarzem!

PRZEŁĘCZ OCALONYCH 
Reżyseria: Oliver Stone
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nadrobię, mam nadzieję, tę zaległość. 
Na ekranach kin od kilku dni gości film 

pt.: „Vaiana: Skarb oceanu”. Jest to animacja 
komputerowa, stworzona przez Disney’a wg 
najlepszych, swoich zresztą, wzorców. Oto oglą-
damy na ekranie sympatyczną, trochę niesforną 
nastolatkę Vaianę, która spotyka niegdysiejszego 
herosa – półboga Maoi i razem próbują wskrze-
sić pradawną tradycję odkrywania wysp na 
Oceanie, która to tradycja, nie wiedzieć czemu, 
została zarzucona. W trakcie podróży, żeglując 
przez bezmiar oceanu, nasi bohaterowie napo-
tykają wiele niebezpieczeństw, w tym ogromne 
morskie potwory… . Dalej nie zdradzam treści 
filmu, powiem tylko, że czeka wszystkich znako-
mita, pełna humoru, wzruszeń i zaskakujących 
zwrotów akcji, historia. Rodziców i dziadków 
spieszę uspokoić, że to także niezwykle cenne 
doświadczenie dla nich; to bardzo zajmująca 
i pouczająca opowieść.

Wytwórnia Disneya słynie przecież z nieba-
nalnych filmów, ukrywających tzw. drugie dno. 
To pełne wartości kino, uczące widza najważniej-
szych zasad współczesnego świata, pokazujące 
jasno, co jest dobre, a co złe, co naśladować, 
a czego się wystrzegać, jak być przyzwoitym 
człowiekiem. To niezwykle ważna cecha, bo 
mówienie młodzieży o tym wprost może być 
niezręczne i zapewne będzie traktowane jako 
nudziarstwo!

Aby nie stać się więc nudziarzem, kończę 
ten artykuł. Powiem Wam na koniec, że żaden 

z opisywanych tym razem filmów nudny nie 
jest i na pewno wart jest poświęcenia mu czasu. 
Idźcie do kina choćby po to, by oderwać się od 
rzeczywistości i pobyć w lepszym, choć wyima-
ginowanym, świecie – to w przypadku filmu 
„Vaiana… , albo też po to, by dowiedzieć się, jak 
jesteśmy kontrolowani i śledzeni, bo być może 
w przyszłości postawimy veto i nie damy sobą 
manipulować (to „Snowden)? Zawsze jednak 
warto iść do kina choćby tylko po rozrywkę 
w czystej postaci!

BAZAR KULTURALNY

Ten niezwykły artysta urodził się w Kryn-
kach na Podlasiu. Ukończył studia ASP w War-
szawie 1979 r. Uprawia malarstwo, scenografię, 
wystawiennictwo. Uczestniczył w kilkudziesięciu 
wystawach malarstwa polskiego w kraju i za gra-
nicą, m.in.: w Niemczech, Francji, Belgii, Holan-
dii, Anglii, Czechosłowacji, Włoszech, Austrii, 
USA, Japonii, Litwie, Ukrainie, Bułgarii. Jest au-
torem około 60 scenografii. Laureatem wielu pre-
stiżowych nagród i wyróżnień. Otrzymał m.in. 
Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
„Henryka”, nagrodę ZASP-u.

Rzeź wołyńska to nie tyl-
ko liczby ofiar i polityczne 
spory, ale przede wszystkim 
poruszające historie ludzi. Witold Szabłowski ru-
sza na Ukrainę, by odnaleźć ostatnich żyjących 
świadków tamtych wydarzeń. Jako pierwszy szuka 
odpowiedzi na pytanie: kim byli Ukraińcy, którzy 
pomogli wówczas Polakom?

Wrogość między ludźmi tliła się jeszcze przed 
wojną. Ale gdy latem 1943 roku ukraińscy nacjo-
naliści zaczęli zabijać dziesiątki tysięcy Polaków, 
ich ukraińscy sąsiedzi musieli wybierać. Jedni po-
magali mordować, a czasem nawet zabijali swoje 
polskie żony i dzieci. Ale inni ryzykowali życie, 
chowając Polaków na strychach, w schowkach 
i stodołach. Co spotkało panią Hermaszewską, gdy 
z półtorarocznym Mirkiem w ramionach uciekała 
przed banderowcami? Jakim cudem dziesięć tysię-
cy Polaków przetrwało w pospiesznie zbudowanej 
warowni, z której nie było żadnej ucieczki?

Czy żeby ratować innych, trzeba zdradzić swo-
ich? Co polska pamięć o ukraińskich sprawiedli-
wych mówi o naszej tożsamości? Dlaczego w trud-
nych czasach największym bohaterstwem bywa 
zachowanie się po ludzku? Sprawiedliwi zdrajcy to 
próba odpowiedzi na te ciągle aktualne pytania. 
 Wydawnictwo Znak, 2016

Witold Szabłowski
Sprawiedliwi 
zdrajcy 
Sąsiedzi z Wołynia

DO POCZYTANIA 

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

MIKOŁAJ MALESZA

WYSTAWA 
 „ŚWIAT WEDŁUG MIKOŁAJA” 
15 GRUDNIA, GODZ. 18.00 
GALERIA TEATRALNA CKiS



REKLAMA 
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OZDOBA ŚWIĄTECZNA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA

INSTRUKCJA NA ODWROCIE
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Ozdoba świąteczna

wyciąć wzdłuż linii
zagiąć wzdłuż linii
i skleić

ZRÓB TO SAM
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W dniach 23 - 30 października, w Wetzlar k/ 
Frankfurtu odbywały się Mistrzostwach Świa-
ta World Championship Jazz Dance, Modern 
& Contemporary, Ballet/Pointe. „MŚ IDO Jazz, 
Modern, Ballet - Wetzlar 2016” pod patronatem 
IDO oraz PFT jest jedną z największych imprez 
tanecznych na świecie, organizowaną nieprze-
rwanie od szesnastu lat. Na parkietach Stadthallen 
Wetzlar, City Center oraz Rittal Arena w Wetzlar 
pojawiło się około 2 tysięcy tancerzy z 24 państw 
(m.in. z Kanady, Niemiec, Serbii, Włoch, Słowa-
cji, Rosji, Czech) z 4 kontynentów, którzy rywali-
zowali w ponad 50 kategoriach tanecznych. Nasz 
kraj i miasto Siedlce, reprezentowali tancerze For-
macji Tanecznej Caro Dance, którzy pod okiem 
Iwony Marii Orzełowskiej zdobyli 2 złote, 1 srebr-
ny i 6 brązowych medali. Gratulujemy!

I miejsce – Mistrzostwo Świata 
• Kacper Paciorek – solo Ballet do lat 11 
• Szymon Hawryszko – solo Ballet powyżej 16 lat 
II miejsce – Wicemistrzostwo Świata 
• Formacja Modern do lat 11 
III miejsce - II Wicemistrzostwo Świata 
• Michał Woiński - Solo Ballet Juniorzy 12-15 lat

• Michał Woiński - Solo Modern & Contempora-
ry Juniorzy 12-15 lat 
• Nina Jarkowska/ Marcelina Ratyńska - Duet 
Ballet do lat 11 
• Mini Grupa Modern & Contemporary do lat 11 
• Formacja Ballet do lat 11 
• Formacja Ballet powyżej lat 16 

W sobotę, 12 listopada 
w Kościele p.w. Bożego Cia-

ła w Siedlcach odbył się koncert 
wieńczący Jubileusz 15-lecia Chó-
ru Miasta Siedlce. W koncercie za-
tytułowanym „O, Ziemio Polska” 
wystąpili: Justyna Kowynia-Ry-
manowska (mezzosopran), Chór 
Miasta Siedlce, Orkiestra Wojsko-
wa w Siedlcach oraz Kameraliści 
Orkiestry Symfonicznej Miasta 
Siedlce. Artyści wykonali najpięk-
niejsze utwory sakralne a’capella 
oraz dzieło „Msza Polska” Julisza 
Łuciuka na mezzosopran, chór 
mieszany i orkiestrę instrumen-
tów dętych. Całością zadyrygowa-
li: Justyna Kowynia-Rymanowska, 
Mariusz Orzełowski i Krzysztof 
Boruta. Współpraca muzyczna: 
kpt. Dariusz Kaczmarski. Podczas 
koncertu śpiewacy Chóru Miasta 
Siedlce i towarzyszący im muzycy 
zaprezentowali mądry, głęboki, 
religijny repertuar w doskonałym 

brzmieniu i we frazach, których 
się nie zapomina, a zgromadzona 
publiczność nagrodziła artystów 
owacjami na stojąco.

Finał jubileuszu Chóru Miasta Siedlce
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W sobotę, 5 listopada na Scenie Te-
atralnej Miasta Siedlce gościliśmy 

spektakl „Pół na pół” w reżyserii Wojcie-
cha Malajkata. Sztuka przedstawia perype-
tie przyrodnich braci, którym w realizacji 
życiowych planów i marzeń stoi na prze-

szkodzie własna matka. Świetnie napisane, 
błyskotliwe i zabawne dialogi, wyraziście 
nakreślone postacie wykreowali  Piotr Polk 
i Piotr Szwedes.

Pół na pół

Caro Dance na Mistrzostwach Świata w Wetzlar w Niemczech



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

Archipelag to tytuł nowego spektaklu Te-
atru Tańca Caro pod kierownictwem 

Macieja Kuźmińskiego. Sztuka to złożony 
z migawek i wspomnień kalejdoskop obrazów, 

ukazujący człowieka zawieszonego w prze-
strzeni, gdzie czas nie płynie linearnie. Pięcio-
ro tancerzy (Anna Mikuła, Zuzanna Kasprzyk, 
Monika Witkowska, Karol Miękina, Grzegorz 
Łabuda) stworzyło pięć scenicznych osobo-
wości, ze swoją historią i pragnieniami, uka-
zanych naprzemiennie w ruchu i zawieszeniu. 

Choreografię spektaklu wykreował Maciej Kuź-
miński, światła wyreżyserowała Ewa Garniec, 
kostiumy zaprojektowała Justyna Jakubczyk-Las-
sota, a dramaturgia to dzieło Adama Hypkiego. 
W kilka dni po premierze w Siedlcach spektakl 
zaprezentowany został w warszawskim Teatrze 
Studio, a następnie wyruszył do czeskiego Pilzna. 

Antygona – jedna z najbardziej znanych tra-
gedii  Sofoklesa przeniesiona została na de-

ski  Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.  Interpretacji 
sztuki podjęli się młodzi artyści Teatru Es, którzy 
pod reżyserskim okiem Roberta Protasewicza 
przenieśli Widzów do antycznego świata. An-
tygona to historia ciągle aktualna. Ponadczaso-
wy dramat, który na stałe wpisał się do kanonu 
lektur jako pozycja obowiązkowa. Przedstawie-
nie to ma charakter snu. I tak jak sen, było wy-
obrażeniem z wieloma niedopowiedzeniami. 
Język dramatu antycznego mieszał się z mową 
potoczną, a antyczne postacie przybierały formy 
teraźniejszych odpowiedników. Całość widowi-
ska okraszona została przejmującą muzyką ilu-
stracyjną oraz musicalowymi piosenkami autor-
stwa Roberta Protasewicza. W rolach głównych 
wystąpili: Gabriela Kardacz (Antygona), Dorota 
Kaczorek (Ismena), Robert Protasewicz (Król 
Kreon), Anna Harke (Królowa Eurydyka), Łu-
kasz Bojaczuk (Hajmon), Maciej Czapski (Tere-
zjasz), Kamil Jóźwik (Strażnik), Patryk Chmielak 
(Strażnik), Mateusz Stefanowicz (Posłaniec), Do-
minika Styczyńska (Duch). Opiekę artystyczną 
nad przedstawieniem objął Waldemar Koper-
kiewicz. Zgromadzeni na premierze Widzowie 
nagrodzili artystów owacjami na stojąco. 

Ponadczasowy dramat 
RELACJE

fo
t. 

Ja
nu

sz
 M

az
ur

ek
fo

t. 
Ja

nu
sz

 M
az

ur
ek

Archipelag wspomnień

fo
t. 

M
ar

ia
 M

az
ur

ki
ew

ic
z

„Zdobyć, utrzymać, porzucić” to mu-
zyczno – kabaretowa opowieść o re-

lacjach damsko – męskich. Spektakl 18 listo-
pada dwukrotnie zagościł na deskach Sceny 
Teatralnej Miasta Siedlce jako pozycja kon-
kursowa w ramach V OFT „Sztuka plus Ko-
mercja”. W produkcji Teatru Capitol wystąpi-
li: Katarzyna Żak, Katarzyna Zielińska, Olga 
Bończyk i Władysław Grzywna.

Relacje damsko-męskie
z przymrużeniem oka
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OCZAMI
KOBIET

21 GRUDNIA
GOdz. 19.00

Moja 
miłość

15 GRUDNIA
godz. 19.00

Jarocin, 
po co 
wolność

spotkania

OCZAMI
KOBIET

7 grudnia
GOdz. 19.00

Dama 
w vanie

5  GRUDNIA
Godz. 12.00

Boska 
Florence

19  GRUDNIA
Godz. 12.00

Marzenia

8-11 GRUDNIA
godz. 16:30,
 19:00, 21:15

Festiwal 
Filmów 
Chrześci-
jańskich 
ARKA 

NOVEKINO SIEDLCE
ul. Wiszniewskiego 4

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

siedlce@novekino.pl

NOVEKINO SIEDLCE 
PoLECA 
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im. Andrzeja Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce,  
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 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
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Redakcja: Dział Promocji i Mediów
e-mail: promocja@ckis.siedlce.pl
fot. Maria Mazurkiewicz, Janusz Mazurek
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M P K
SIEDLCE

CENTRUM 

MUZYCZNE

PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

„SIEDLECKI MAGAZYN KULTURALNY”  
program CKiS w TV Wschód w niedziele  
i poniedziałki;

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI CKIS PREZENTOWANE SĄ W AUTORSKICH AUDYCJACH:

„NA SCENIE I ESTRADZIE – MAGAZYN KULTURALNY  
CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ANDRZEJA MEŻERYCKIEGO
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE”  
na antenie Katolickiego Radia Podlasie 101,7 FM,  
w drugą i piątą sobotę od godziny 21.40 do 23.00;




