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W ten piękny czas 
Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Wam, 
Drodzy Czytelnicy, 
zdrowia i spełnienia 
najskrytszych pragnień. 
Niech Bóg narodzi się 
w sercu każdego z nas 
i wyciszy nasze smutki. 
Niech nas napełni nadzieją, 
miłością i wiarą 
w lepszy świat, 
a nas samych 
cudownie odmieni. 

Wesołych Świąt!



Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce
tel. 25 633 33 10, fax 25 644 62 67

iwonex@iwonex.com.pl
www.iwonex.com.pl

REKLAMA 
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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?

 8-9 Rozmowy Teatralne - rozmowa  

  z Iwoną Marią Orzełowską 

 11-12 Świąteczna wycinanka  

 13  Wspomnienia  

  o Alinie Janowskiej

14-15  Gość Sceny 24  

  - Mariusz Robert Drabarek

 16-17 Bazar kulturalny

 21-23 Piszą o nas -  

  recenzje

Jest taki dzień, bardzo ciepły choć 
grudniowy,
dzień, zwykły dzień, w którym 
gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość 
wita wszystkich,
dzień, który już każdy z nas zna 
od kołyski.

Niebo - ziemi, niebu - ziemia,
wszyscy - wszystkim ślą życzenia,
drzewa - ptakom, ptaki - drzewom,
tchnienie wiatru - płatkom śniegu.

Jest taki dzień, tylko jeden raz do 
roku.
Dzień, zwykły dzień, który liczy się 
od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy 
wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień dziś nam rok 
go składa w darze.

Niebo - ziemi, niebu - ziemia,
wszyscy - wszystkim ślą życzenia,
a gdy wszyscy usną wreszcie,
noc, igliwia zapach niesie.

 Krzysztof Dzikowski

JEST TAKI DZIEŃ

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, 
aa betlejemskie światło rozjaśnia 
nasze serca pokojem i miłością. 
Niech 2018 rok będzie czasem 

sukcesów osobistych i zawodowych, 
a każdy jego dzień przynosi 

wszystkim pomyślność
 i szczęście pozwalające 

zz nadzieją patrzeć w przyszłość. 
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4 GRUDNIA (poniedziałek) 
WYSTAWA

4 GRUDNIA (poniedziałek) 
PRZESŁUCHANIA DO 

4 GRUDNIA (poniedziałek) 
SPEKTAKL

1 GRUDNIA (piątek) 
SPEKTAKLE EDUKACYJNE

MAŁY KSIĄŻĘ„PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK” 
„TEN OBCY”
„TANGO”

godz. 12:00 i 17:00 
miejsce: Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia  
im. K. R. Domagały przy ul. Jana Pawła II 23  
w Mińsku Mazowieckim. 

godz. 8:40, 10:20, 12:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

GRUDZIEŃ 2017
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

3 GRUDNIA (niedziela) 
 
 
 

 

OPOWIEŚĆ 
WIGILIJNA  
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
reżyseria i choreografia  
Iwona Maria Orzełowska
obsada: tancerze i aktorzy  
Teatru Tańca Caro,  
śpiewacy Chóru Miasta Siedlce.  
W roli głównej: Krzysztof Barabasz

Magiczny spektakl dla Wszystkich,  widowisko 
w reżyserii i choreografii Iwony Marii 
Orzełowskiej. Występują tancerze i aktorzy Teatru 
Tańca Caro i śpiewacy Chóru Miasta Siedlce. 
Wzruszająca historia przemiany skąpca 
w człowieka hojnego i dobrego dla innych, 
na podstawie znanego opowiadania Karola 
Dickensa, nawiązującego do Wigilii Bożego 
Narodzenia. Przed spotkaniem Duchów Bożego 
Narodzenia, Scrooge jest człowiekiem, dla 
którego pieniądze są najważniejsze, ale wówczas 
jego życie jest marne i nieszczęśliwe. Dopiero 
po wizycie dziwnych gości i refleksji nad swoim 
życiem, przekonuje się, że bogactwo nie daje 
radości, jeśli nie można się nim dzielić. Jak 
tę historię przekażemy tańcem? Znakomita 
muzyka, ciekawa choreografia, bogactwo ruchu 
i obrazu gwarantują fascynujące widowisko 
z głębokim przesłaniem, opowiadające o tym, co 
w życiu jest najważniejsze.

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

3 GRUDNIA (niedziela) 
SPEKTAKL 

godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

OPOWIEŚĆ 
WIGILIJNA 

Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz 
Teksty piosenek: Ula Gotowicka 
Scenografia: Natalia Koperkiewicz 
Obsada: Aktorzy Teatru Es

„Mały Książę” Antoine de Saint Exupéry’ego to jedna 
z najważniejszych pozycji w literaturze światowej, 
przeznaczona dla dzieci i młodzieży.  
W przedstawieniu z bajkową scenografią wzbogaconą 
wizualizacjami, występują aktorzy Teatru Es. Ważną 
częścią spektaklu będzie oprawa muzyczna i piosenki 
napisane przez Ulę Gotowicką z muzyką Waldemara 
Koperkiewicza.

„Niezwykłe życie” – otwarcie wystawy z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.  
Fotografie mają na celu przybliżenie (szerszemu 
gronu odbiorców) codziennego życia uczniów 
i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Stoku Lackim z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami.

Spektakle organizowane przez Narodowy Teatr Edukacji 
działający przy Polskim Stowarzyszeniu Estradowym 
POLEST z Wrocławia.

reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska 
obsada: tancerze i aktorzy Teatru Tańca Caro,  
śpiewacy Chóru Miasta Siedlce.  
W roli głównej Krzysztof Barabasz

godz. 12:00 
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce 

godz. 19:00 
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce 

NIEZWYKŁE ŻYCIE

CHÓRU MIASTA SIEDLCE

Zapraszamy na przesłuchania do Chóru Miasta Siedlce, 
które odbędą się 4 i 11 grudnia 2017 r. o godz. 19:00 
w Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena 
Teatralna Miasta Siedlce. 
Wymagania:  dobre warunki wokalne  wiek 
powyżej 14 lat  pasja do muzyki. 
Proponujemy zajęcia z: emisji głosu;  nauki czytania 
nut głosem; doskonalenia słuchu muzycznego, w tym 
harmonicznego; pracę nad wszechstronnym rozwojem 
muzycznym; pracę nad wybitnymi dziełami wokalnymi 
i wokalno–instrumentalnymi; udział w ciekawych 
i spektakularnych projektach artystycznych w Polsce 
i za granicą; warsztaty artystyczne.
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12 GRUDNIA (wtorek) 
SPEKTAKLE EDUKACYJNE 

13 GRUDNIA (środa) 
SPEKTAKL

„JAŚ I MAŁGOSIA”
„HOBBIT”
„DZIADY CZ. II”

GRUDNIOWY GOŚĆ

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

godz. 9:00, 10:45, 12:15
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

8 GRUDNIA (piątek)  

 

 

SKOK W BOK 
 
godz. 17:00 i 20:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
 
reżyseria: Andrzej Rozhin 
przekład: Klaudyna Rozhin 
kostiumy: Ewa Kochańska 
scenografia: Joanna Pielat-Rusinkiewicz 
muzyka: Waldemar Król 
asystentka reżysera: Anna Modrzejewska

 
obsada: Dorota Chotecka, Sławomir Zapała,  
Michał Milowicz, Andżelika Piechowiak,  
Magda Wróbel, Marta Chodorowska, 
Michał Malinowski 

Dwie pary z długoletnim stażem planują kolejne 
wspólne wakacje. Ta sama willa, te same atrakcje, 
no i oczywiście niestety partner także ten 
sam. Aby więc tym razem urlop nie był nudny, 
mężowie postanawiają urozmaicić sobie letni 
wypoczynek i namówić żony do spędzenia 
wakacji oddzielnie. Tylko jakich argumentów 
powinni użyć, by ich chytry plan się ziścił? Ich 
obawy są jednak przedwczesne. Szybko okazuje 
się, że pań wcale nie trzeba do tego pomysłu 
przekonywać… Jak zamierzają ten urlop spędzić 
mężowie? A w jaki sposób będą wypoczywać ich 
małżonki? I na koniec – najważniejsze pytanie! 
Dlaczego wybór miejsca docelowego ma aż tak 
ogromne znaczenie?

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

Spektakle w wykonaniu aktorów Teatru 
Współczesnego w Krakowie.

 Spektakl w wykonaniu Teatru Banasiów 
z Warszawy. Grudzień. Codziennie, po zachodzie 
słońca, kiedy niebo stawało się intensywnie 
niebieskie, na conocny spacer wyrusza niezwykła 
i magiczna rodzina. Tatuś Jaskrawość i mama 
Lśnienie pokazywali maleńkiej Iskiereczce miejsca 
gdzie, już za chwilę i samodzielnie, będzie musiała 
zapalić maleńkie lampeczki. One to oświetlą drogę 
i poprowadzą wprost do tych, którzy niecierpliwie 
czekają na niezwykłego i tajemniczego gościa. 
Trudne to zadanie i nie wolno się pomylić. Pomoże 
jej w tym Świetlik – on ma spis wszystkich, do 
których musi trafić grudniowy gość. Na niebie 
lampeczki same układają się w piękną aleję, ale na 
ziemi? Wszystkie krzaczki są do siebie podobne, 
bardzo dużo drzew, można się łatwo zgubić...

6-7 GRUDNIA 

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska 
obsada: tancerze i aktorzy Teatru Tańca Caro,  
śpiewacy Chóru Miasta Siedlce.  
W roli głównej Krzysztof Barabasz

godz. 9:00 i 11:30 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

Stare legendy i podania mówią o tym, że pracownia 
Świętego Mikołaja mieści się na biegunie północnym, 
pracują w niej Elfy, a Mikołaj w swoim zaprzęgu posiada 
renifera z czerwonym nosem błyszczącym jak dojrzała 
wisienka na lukrowanym torcie. Są też takie opowieści, 
w których autorzy zgodnie twierdzą, że Mikołaj mieszka 
w Laponii. A my odkryliśmy sekret pracowni Świętego 
Mikołaja... Muzyczny spektakl pełen dynamicznych 
piosenek, zabawnych perypetii, nietuzinkowych 
dialogów oraz wartko toczącą się akcją. Bajkę dopełniają 
kolorowe, zachwycające kostiumy oraz piękna, stylowa 
scenografia w formie starego kredensu.

5 GRUDNIA (wtorek) 
SPEKTAKL 

W PRACOWNI  
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
godz. 9:00, 10:45, 12:20
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

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

8 GRUDNIA (piątek) 
SPEKTAKL KONKURSOWY 

SKOK W BOK

Reżyseria: Andrzej Rozhin 
Przekład: Klaudyna Rozhin 
Kostiumy: Ewa Kochańska 
Scenografia: Joanna Pielat-Rusinkiewicz 
Muzyka: Waldemar Król 
Asystentka reżysera: Anna Modrzejewska 

2017/2018

2017/2018

11 GRUDNIA(poniedziałek) 
SPEKTAKL 

11 GRUDNIA (poniedziałek) 
PRZESŁUCHANIA DO 

godz. 19:00 
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce 

CHÓRU MIASTA SIEDLCE

W PRACOWNI  
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
godz. 9:00, 10:45, 12:20
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

MIKOŁAJKI W TEATRZE
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DZIADEK 
DO ORZECHÓW

RADOŚĆ DZIELENIA

14, 15, 18  GRUDNIA 
 

 

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

Reżyseria i choreografia:  
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro 
 
 

Zana baśń autorstwa E.T.A. Hoffmanna 
z muzyką Piotra Czajkowskiego 
w wykonaniu artystów Teatru Tańca 
Caro, w reżyserii i choreografii Iwony 
Marii Orzełowskiej. Ta ponadczasowa 
bajka, familijne przedstawienie, związane 
z tradycją bożonarodzeniową, porusza 
odwieczną tematykę walki dobra ze złem. 
Magię widowiska podkreśla przepiękna 
muzyka klasyczna brzmiąca nowocześnie,         
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.

20 GRUDNIA (środa) 
KONCERT

godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

17 GRUDNIA (niedziela) 
SPEKTAKL

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry 
Wojskowej w Siedlcach z towarzyszeniem solistów 
i Chóru Miasta Siedlce.

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z legendą polskiej 
sceny, wypełnione czułością dźwięków, melancholijnym 
urokiem oraz unikatowymi emocjami, z których zrodziły 
się najznakomitsze kompozycje Artystki. Irena Santor 
wystąpi z towarzyszeniem zespołu muzycznego 
w składzie: Mariusz Dubrawski – fortepian, Wojciech 
Ruciński – kontrabas, Grzegorz Poliszak – perkusja.

16 GRUDNIA (sobota) 
RECITAL

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro

IRENY SANTOR 
PUNKT WIDZENIA

19 GRUDNIA (wtorek) 
SPEKTAKLE EDUKACYJNE  

15 GRUDNIA (piątek) 
KONCERT STYPENDIALNY 

„JAŚ I MAŁGOSIA”
„HOBBIT”
„DZIADY CZ. II”

UPSTREAM

godz. 8:40, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

Spektakle w wykonaniu aktorów Teatru 
Współczesnego w Krakowie.

Koncert z okazji 10-lecia zespołu oraz premiery 
najnowszego teledysku. 
Koncert realizowany w ramach Stypendium 
Prezydenta Miasta Siedlce przy współpracy 
z Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego 
Scena Teatralna Miasta Siedlce

14-15 GRUDNIA 
SPEKTAKL

DZIADEK DO ORZECHÓW

Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro

Promocja książki połączona będzie z retrospektywną 
wystawą prac artysty (rysunki, grafiki, malarstwo, 
akwarele, malarstwo ziemią). Wieczór uświetni 
koncert siedleckich muzyków: Grzegorza Kramarza 
(skrzypce), Tomasza Wojtusia (fortepian),  
Jakuba Uziębło (fortepian).
Odbędzie się też kiermasz publikacji  
i wydawnictw Stowarzyszenia „Brama”.

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

14 GRUDNIA (czwartek) 
PROMOCJA KSIĄŻKI 

„ANTONI WRÓBLEWSKI”
godz. 19:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS 

18 GRUDNIA (poniedziałek) 
SPEKTAKL

DZIADEK 
DO ORZECHÓW

Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro

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

R

ODZ INN
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Aw Teatrze

www.ckis.siedlce.pl
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CO ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2018
4 STYCZNIA  (czwartek) 
 
godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
RECITAL  
ROBERTA JANOWSKIEGO   
 
Poetyckie, niepowtarzalne kompozycje 
wokalisty w połączeniu z klimatycznym 
akompaniamentem tworzą atmosferę 
wyjątkowego spotkania artystycznego, przy 
jednoczesnym utrzymaniu swobodnego 
i bliskiego kontaktu z publicznością.

28 STYCZNIA  (niedziela) 
 
godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

 
50 TWARZY  
CZARKA PAZURY   
Jeden z najpopularniejszych i najbardziej 
lubianych aktorów już niedługo pojawi się 
na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce. Aktor 
ma już za sobą dwa własne kabaretowe 
benefisy. Pierwszy odbył się w Krakowie 
w 2005 z udziałem Marcina Dańca i Jerzego 
Kryszaka. Kolejny miał miejsce w 2011 roku 

z okazji 25-lecia jego kariery artystycznej w katowickim Spodku. Wystę-
pował na nim sam jubilat w asyście Kabaretów Ani Mru-Mru i Kabaretu 
Moralnego Niepokoju. Cezary potrafi także śpiewać, co udowodnił  
w 1999 roku wydając własną płytę.

26 STYCZNIA  (piątek) 
 
godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW  
„SZTUKA PLUS KOMERCJA” 
 
BODO  
OBSADA: Dariusz Kordek – Eugeniusz BODO 
Agnieszka Darkowska/ Natasza Leśniak  
Małgorzata Kampa/Justyna Ostach, Kamil 
Kuroczko/ Mirosław Woźniak/ Bartek Figurski  
Dariusz Taraszkiewicz, Piotr Gąsowski – gościn-
nie, głos konferansjera 
Wyjątkowy musical i nietuzinkowe spojrzenie 

na życiorys największej gwiazdy kina i teatru okresu międzywojennego. Spektakl 
ujęty w nietypową formę. Z jednej strony przenosimy się na estradę lat 20-tych 
i 30-tych, pełną piór, cekinów i zalotnych spojrzeń pań o wątpliwej reputacji, 
a z drugiej mamy wrażenie, że oglądamy film z tamtych czasów z całą paletą 
charakterystycznych gestów, słów i układów choreograficznych.

12 STYCZNIA  (piątek) 
 
godz. 20:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW  
„SZTUKA PLUS KOMERCJA” 
 KŁAMSTWO  
Obsada: Piotr Szwedes, Mikołaj Roznerski, 
Iza Kuna, Milena Suszyńska 
Niesamowite i przenikliwe, a przy tym, o zgrozo, 
zabawne studium, właśnie... Kłamstwa. 
Florian Zeller, francuski dramaturg zdążył już 
przyzwyczaić swoich widzów do ostrej jazdy 

i bolesnego telemarku, porusza się z gracją 
baletnicy i precyzją chirurga w meandrach i zakamarkach ludzkich umysłów. 
Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie pary kochanków, a ich nadal 
tylko czworo, jak to jest możliwe? Wszystkiego dowiecie się Państwo podczas 
spektaklu „Kłamstwo"!
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 Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień. 
Jakie refleksje towarzyszą Tobie w związku 
z tym jubileuszem?
Och, to temat studnia… W mojej głowie 
przewijają się tysiące twarzy młodych ludzi, 
którzy przyszli do zespołu jako dzieci, takie 
nieopierzone pisklęta, a wychodzili stąd jako 
pełni nadziei i pasji praktycznie dorośli lu-
dzie. Pojawia się refleksja, że najważniejsze 
nie było to, co się działo na scenach, a to, co 
spełniało się na sali baletowej - to bycie ra-
zem, we wspólnocie, poważne rozmowy, bar-
dzo często o tym, co jest dobre, a co złe. Kolej-
na refleksja jest taka, że moi wychowankowie 
nauczyli się dumy ze swojego kraju, co dzisiaj 
jest normą, ale jeszcze wiele lat temu było pas-
se. Każdy wyjazd na mistrzostwa zwieńczony 
sukcesem kończył się odśpiewaniem Mazur-
ka Dąbrowskiego. Oni znają powagę hymnu 
i z podniesioną głową reprezentują barwy na-
szego kraju na całym świecie. A jednocześnie 
w procesie przygotowywania się do występów 
nasi tancerze spotykali się z tysiącami innych 
młodych ludzi o różnych kolorach skóry, róż-
nych narodowościach i wyznaniach i nigdy 

nie przeszło im przez myśl, że ktoś może być 
gorszy, bo pochodzi z innego kraju. Jestem 
dumna, bo wychowałam dobrych ludzi, któ-
rzy swoim talentem i pasją życia zmieniają 
świat na lepszy.

 Skąd w Tobie tyle miłości do sztuki?
Od kiedy pamiętam, zawsze byłam pełna 
szacunku i uwielbienia dla wypowiedzi ludz-

kiej, która jest sztuką i kulturą. Czułam, że 
ci ludzie, którzy mają najwięcej do powie-
dzenia, działają w obszarze sztuki, dopro-
wadzając do poziomu artyzmu najmniejsze 
dzieło. Ta wyjątkowość ekspresji - czy to 
w tańcu, czy w literaturze, czy w sztukach 
plastycznych - jest kwintesencją człowie-
czeństwa. Umiejętność wypowiedzenia się 
emocjami, dzielenie się swoim światem z in-
nymi, zwłaszcza przy muzyce, tego nie da się 
porównać z żadnym innym przeżyciem. To 
jest niemalże jak akt miłosny. Sztuka poma-
ga człowiekowi zmierzyć się ze światem, ze 
sobą samym, z życiem i ze śmiercią. Ja szu-
kam w sztuce sensu istnienia. Żyję po to, by 
tworzyć.

 Kto był Twoim mentorem, dzięki któ-
remu miałaś wsparcie, by konsekwentnie 
iść swoją drogą?
Było wiele takich osób. Pomysłem na to, by 
w ogóle tańczyć i zaistnieć na scenie, zarazi-
ła mnie pani Alicja Siwkiewicz, która z upo-
rem maniaka chodziła od szkoły do szkoły 
i rekrutowała młodzież do nowo powstają-

ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z Iwoną Marią Orzełowską, założycielką i choreografką zespołu Caro Dance, 

który obchodzi trzydziestolecie istnienia

ŻYJĘ PO TO,
BY TWORZYĆ

SZTUKA POMAGA 
CZŁOWIEKOWI 
ZMIERZYĆ SIĘ ZE 
ŚWIATEM, ZE SOBĄ 
SAMYM, Z ŻYCIEM I ZE 
ŚMIERCIĄ. JA SZUKAM 
W SZTUCE SENSU 
ISTNIENIA.

„Kiedy tancerz tańczy, ziemia pod nim jest święta” 
  (Martha Graham)
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ROZMOWY TEATRALNE

cego Zespołu Pieśni i Tańca „Chodowiacy”. 
Zachęcała wszystkich, którzy są onieśmie-
leni, do tego, by spróbować i przezwyciężyć 
swoje kompleksy. Tam też zaczęła się moja 
przygoda z tańcem. Z kolei gusta muzyczne 
kształtowały się u mnie w domu – mama 
uwielbiała muzykę poważną: operę i ope-
retkę. Miała niespotykany głos. Przesiąka-
łam więc jej muzycznymi upodobaniami 
i w końcu stały się moje własne. Wśród osób, 
które miały niewątpliwy wpływ na moje ar-
tystyczne wybory, była nauczycielka języka 
polskiego z liceum pani Halina Śmietanko, 
która 35 lat temu zmuszała uczniów do oglą-
dania i recenzowania telewizyjnego „Pega-
za” i konsekwentnie nas z tego odpytywała. 
Dzięki niej regularnie jeździliśmy do Teatru 
Wielkiego. Mój pierwszy kontakt z wielką 
sztuką to była „Aida”, która mnie poruszy-
ła do głębi. Bardzo wiele zawdzięczam też 
Andrzejowi Meżeryckiemu, którego autor-
ski „Smok” przekierował moją uwagę na 
teatr. Natomiast zainteresowanie tańcem 
współczesnym to zasługa Piotra Garlińskie-
go – to był pierwszy człowiek, który wśród 
amatorskiego ruchu nie bał się propagować 
popularnej techniki Marthy Graham. To ona 
pierwsza zastosowała termin modern dance, 
czyli taniec nowoczesny, którym nazywano 
wszystkie style poza baletem klasycznym. 
W międzyczasie podpatrywałam najwięk-
szych choreografów świata – Jiri Kyliana 
z Czech czy Hiszpana Nacho Duato. I wresz-
cie zakochałam się w moim mężu, który grał 
na saksofonie i klarnecie. Ta miłość była do-
pełnieniem wspólnego marzenia o powoła-
niu zespołu tańca Caro Dance. 

 Twoi wychowankowie tańczą na całym 
świecie. Jak praca w zespole i przygoda, 
jaką był Caro Dance, przygotowały ich do 
dorosłego, zawodowego życia?
Na pewno przygotowała ich do tego, by pra-
cować profesjonalnie i z pewnością zmieni-
ła ich mentalnie, otwierając na innych i na 
świat, który ciągle się zmienia. Moją deter-
minacją związaną z ciągłym zdobywaniem 
wiedzy zaraziłam moich wychowanków. 
Tylko takie osoby, które się uczą, mają szan-
sę się rozwijać i zdobyć dobrą pracę, która 
będzie ich pasją. W zespole nabyli wiele 
bezcennych umiejętności, które pomagają 
im w codziennym życiu. Muzyka i ruch, jak 
wiesz, pobudza dużą ilość ośrodków w mó-
zgu. Z biegiem czasu tancerze dochodzą do 
takiej sytuacji, że korzystają z dużo więk-
szych zasobów szarych komórek niż prze-
ciętny człowiek. Sześć lat temu zaczęłam 
eksperymentować z małymi dziećmi, robiąc 
przedstawienie, podczas którego trzeba jed-
nocześnie tańczyć i mówić tekst. Okaza-
ło się, że dzieci, przeciętne w szkole, nagle 
dochodzą do takiego etapu, że inwokacje, 
których nauczenie zazwyczaj zajmowało im 
dwa dni, teraz opanowują w 20 minut.

 Co czujesz, kiedy jesteś świadkiem ich 
sukcesów?
Jestem ich drugą mamą i czuję się za nich 
odpowiedzialna. Więc kiedy spotykam ich 
po wielu latach albo patrzę na ich występy 
na różnych scenach Polski czy Europy, to 
jest trochę tak, jak by moje własne dziecko 
wróciło do domu. Moja córka czasem była 
zazdrosna o to, że poświęcam im tyle uwagi, 
ale od momentu, kiedy osiągnęła dojrzałość, 
chyba zaczyna to rozumieć i powoli przeba-
czać.

 Masz to szczęście, że Twoja praca jest 
Twoją pasją…
To prawda. Nie wyobrażam sobie mojego 
życia, gdyby miało być inaczej. Myślę, że 
w każdym zawodzie ta pasja jest niezbędna. 
Jeśli to się nie udaje, to jest największy dra-
mat człowieka.

 Caro Dance to kawał historii Siedlec. 
Jak się czujesz w tym mieście?
To, że Siedlce nie są wielką aglomeracją, 
służy temu, by skupić uwagę młodzieży na 
czymś wartościowym. Myślę, że tu są lepsi 
ludzie, którym chce się chcieć, aczkolwiek 
wielu z nich stąd wyjeż-
dża... Siedlce są na pew-
no ewenementem na 
mapie kultury. Nawet to, 
że udało się przekonać 
Radę Miasta, że warto 
zainwestować pieniądze 
w dwa ośrodki kultury, 
utwierdza nas w przeko-
naniu, że trzeba o tę kul-
turę dbać i ciągle wyno-
sić ją na wyższy poziom. 
Ja czuję się w Siedlcach 
bardzo dobrze. Tu spo-
tkałam moją miłość, tu 
spełniły się moje marze-
nia o uczynieniu z tego miasta polskiej stoli-
cy tańca. Tu przeżyłam najpiękniejsze chwile 
mojego życia, czego chcieć więcej?

 Taniec nie ma dla Ciebie tajemnic… 
Co chciałabyś jeszcze osiągnąć? 
Myślę, że taniec ma ogromną siłę rażenia. 
Jest środkiem wyrazu, który nie potrzebuje 
znajomości języka, jest też elementem, któ-
ry może służyć psychoterapii i rozwojowi 
duchowemu. Warto zatem hołubić ten ro-
dzaj sztuki i wszelkimi sposobami zachęcać 
dzieci i młodzież, by korzystała z jego dobro-
dziejstw. Chciałabym, by innym taniec da-
wał tyle szczęścia, co mnie. Marzy mi się, by 
CKiS realizowało misję propagowania sztuki 
na różnych płaszczyznach, by powstały nowe 
sale, zgodnie z pierwotnym planem. By zi-
ściło się marzenie o powołaniu w  Siedlcach 
profesjonalnego Teatru Miejskiego. By sie-
dlczanie wciąż chcieli przychodzić do CKiS.  
Moim pragnieniem jest również, by znalazły 
się fundusze, dzięki którym dzieci z biedniej-

szych środowisk mogły w pełni uczestniczyć 
w kulturze naszego miasta i rozwijać swoje 
talenty. Nie ukrywam, że chciałabym, by moi 
najbardziej uzdolnieni uczniowie mogli wró-
cić na siedlecką scenę i tworzyć dla tutejszej 
społeczności, dzieląc się z siedlczanami wie-
dzą zdobytą na świecie.

 Chciałabyś, by Twoja córka też tu wró-
ciła?
Każda matka chciałaby, żeby jej dziecko 
wróciło do domu, ale też zdaję sobie sprawę 
z tego, że to, co osiągnęła do tej pory dzię-
ki własnemu talentowi i ciężkiej pracy, jest 
wielką wartością, która niekoniecznie byłaby 
doceniona tutaj. Dziś tańczy w najlepszych 
szwajcarskich produkcjach, gdzie nie jest 
ważne nazwisko a to, co sobą reprezentuje. 
W Siedlcach zawsze pojawia się wątpliwość, 
czy ona to osiągnęła dzięki sobie czy też 
dzięki nazwisku rodziców. Chciałabym jej 
tego oszczędzić. 

 Zbliża się Boże Narodzenie. Czego 
życzyłabyś siedlczanom na ten wyjątkowy 
czas?
Przede wszystkim miłości i spokoju w ich 

domach i w sercach. 
Akceptacji siebie taki-
mi, jacy jesteśmy - jeśli 
tak się dzieje, człowiek 
natychmiast zaczyna 
być szczęśliwy i doce-
nia dar życia. Myślę, że 
w ten piękny magiczny 
czas warto poddać się 
refleksji, ile szczęścia 
nas spotkało i spotyka 
każdego dnia. To, że 
dzisiaj wstaliśmy i spoj-
rzeliśmy na świat, jest 
wielkim darem. Lepiej 
doceniać to, co dobre, 

niż skupiać się na niewdzięczności losu.

 A jak wyglądają święta w Twoim domu?
Jesteśmy ogromnymi tradycjonalistami, co 
wyniosłam z rodzinnego domu, w którym 
każde święta były niezapomniane. Moja 
mama przeżyła Syberię, na której głodowała, 
więc przez całe dorosłe życie drżała o to, by 
w domu nie zabrakło jedzenia. Świąteczny 
stół w moim domu również jest suto zasta-
wiony… Boże Narodzenie spędzamy w bar-
dzo dużym gronie. Oprócz rodziny często 
mamy gości zarówno zza wschodniej, jak 
i zachodniej granicy, którzy są oszołomie-
ni polską gościnnością i celebracją świąt. 
Bardzo czekam na ten czas. Niemniej niż 
w dzieciństwie, kiedy z niecierpliwością 
wypatrywałam pierwszej gwiazdki  – obiet-
nicy cudu. Kiedy się pojawiła na mroźnym 
grudniowym niebie, byłam spokojna o moje 
marzenia…
 Dziękuję bardzo za rozmowę
 Monika Mikołajczuk

TO, ŻE SIEDLCE 
NIE SĄ WIELKĄ 
AGLOMERACJĄ, SŁUŻY  
TEMU, BY SKUPIĆ 
UWAGĘ MŁODZIEŻY 
NA CZYMŚ 
WARTOŚCIOWYM.
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Dance in the city of Siedlce
Kalendarz kolekcjonerski 
opatrzony artystycznymi 
pracami autorstwa  
Zuzanny Gąsiorowskiej, uznanej 
fotograf w dziedzinie fotografii 
artystycznej, prezentuje sylwetki  
tancerzy - wychowanków  
Teatru Tańca Caro,  
w scenerii naszego miasta. 
Promocja Kalendarza odbędzie 
się podczas finałowego koncertu 
z okazji 30-lecia Caro Dance

STYCZEŃ

MAJ

WRZESIEŃ

LUTY

CZERWIEC

PAŹDZIERNIK

MARZEC

LIPIEC

LISTOPAD

KWIECIEŃ

SIERPIEŃ

GRUDZIEŃ

2018
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wyciąć wzdłuż linii
zagiąć wzdłuż linii
przykleić 2 stronę  
skrzydełek
nałożyć ręce z gwiazdą 
przez głowę 

Opcja do powieszenia:
w uchwytach obok główki
wyciąć dziurkę 
i przewlec sznurek

ZRÓB TO SAM

ŚWIĄTECZNA WYCINANKA
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ŚWIĄTECZNA WYCINANKA

„Anioły”
Anioły schodziły po ścieżce białej, 
schylały się, patrzały, głowy ku sobie zbliżały, 
chwiały ogromnymi, cichymi piórami, 
szemrały szumiącymi szatami 
i stawały bojąc się przestraszyć ciszę, 
która się razem z nimi 
nad ziemią czekającą kołysze.
 Kazimiera Iłłakowiczówna
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Alina Janowska – odtwórczyni legendarnej 
roli Ireny Kamińskiej w kultowym serialu lat 
60. „Wojna domowa”. Znana również z „Za-
kazanych piosenek” czy „Rozmów kontro-
lowanych”. Nie sposób zapomnieć jej kreacji 
baronowej Krzeszowskiej w „Lalce” czy roli 
cioci Uli w „Podróży za jeden uśmiech”.

W 2014 r. zrealizowany został film doku-
mentalny pt. „Alina Janowska z Pawia-
ka”, w którym artystka opisała swój pobyt 
w areszcie. Pomimo ciężkich doświadczeń 
i ekstremalnych przeżyć nigdy nie zatraci-
ła wiary i hartu ducha. Dariusz Michalski 
w biografii „Jam jest Alina”, opisuje, że kiedy 
jej koleżanki zostały wywiezione na śmierć, 
a ona została sama w celi, godzinami ćwi-
czyła pozycje baletowe. Nauczyła się kręcić 
w miejscu 36 piruetów… 
W archiwalnej rozmowie z Dariuszem Za-
borkiem artystka wspomina czasy Powstania 
Warszawskiego: „Alina” mam w legitymacji. 
Ale chłopcy gadali Ty, „Setka”, na ciebie moż-
na liczyć na 100 procent.
W pierwszych wolnych wyborach po trans-
formacji ustrojowej w 1990 r. uzyskała man-
dat radnej dzielnicy, bo jak podkreślała, 
chciało jej się coś zrobić. Wykazywała spo-
łeczną aktywność w środowisku aktorskim 
i kombatanckim, włączała się pomoc dla 
dzieci, uczestniczyła w zbiórkach funduszy na 
renowację cmentarza na Powązkach, a także 
warszawskiego Żoliborza, na którym przeżyła 
kilkadziesiąt lat.
Zmarła zmagając się z postępującą od lat cho-
robą Alzheimera. Potrafiła żartować wbrew 
wszelkim przeciwnościom, ale przyznawała, 
że gdzieś w środku doskwiera jej smutek, a za 
swój największy życiowy sukces uznała fakt, 
że nauczyła się dostrzegać dobre strony życia.
Z Aliną Janowską wiąże się epizod siedlecki. 
Wspomnienie nauki w Szkole Tańca i Rytmi-
ki Janiny Mieczyńskiej przedstawione zostało 
przez aktorkę w książce „Tańcem oczarowana. 
Wspomnienia o Ziucie Buczyńskiej (1910-
2002)” autorstwa Doroty Pikuli, wydanej 
przez SSSK „BRAMA”. Honorowa obywatel-
ka miasta Siedlce także pobierała nauki w tej 
słynnej szkole tańca.
 Łukasz Marciniak

A tak spotkanie z Aliną Janowską opisuje 
Waldemar Koperkiewicz:
Był rok 1980.  W Agencji Estradowej w Ur-
susie, która wzięła pod swoje skrzydła takie 
zespoły, jak Maanam, Perfect, Tender – oraz 
założony i prowadzony przeze mnie Mo-
nastyr, odbył się koncert. Na widowni była 
Alina Janowska i występ Monastyru tak jej 
się spodobał, że zaproponowała nam nagra-
nie mini recitalu dla TVP 2. Aktorka wyre-
żyserowała pokaz czterech piosenek (m.in. 
„Rzeki snu”). Niestety, w archiwum TVP nie 
zachował się nagrany wówczas materiał. Ale 
to spotkanie na długo zapadło nam w pamięć. 
Osobowość pani Aliny nas urzekła. Wybitna 
aktorka filmowa i teatralna nie tworzyła żad-
nego dystansu, traktowała nas jak partnerów, 
mimo naszego młodego wieku i niewielkie-
go doświadczenia. Próby odbywały się w Jej 
domu na Żoliborzu, w sali  gimnastyczno-ba-
letowej. W tamtych czasach było to niezwy-
kłe. Okazało się też, że małżonek pani Aliny 
to Wojciech Zabłocki, szablista, czterokrotny 
olimpijczyk (dziewięć razy zdobywał medale 
na Mistrzostwach Świata). Tak więc była to 
sala, w której pan Wojciech trenował, a jego 
żona ćwiczyła kondycję – tańcząc. Artystycz-
ne geny po mamie odziedziczył syn, Michał 
Zabłocki. Jest reżyserem i poetą. Autorem 
wielu tekstów do piosenek Grzegorza Tur-
naua. Kiedy Alina Janowska odeszła, pomy-
ślałem, że ubywa nam autorytetów - ludzi, 
którzy mimo utrapień losu potrafią dzielić się 
radością życia z innymi, są wierni swojemu 
powołaniu i pasji tworzenia, a tylko ta zdolna 
jest ocalić świat.  

WSPOMNIENIA O ALINIE JANOWSKIEJ (1923-2017)

Trzeba 
dostrzegać 
dobre strony życia
Alina Janowska -  aktorka, tancerka, w czasie wojny ukończyła szkołę Tańca 
i Rytmiki Janiny Mieczyńskiej, łączniczka Powstania Warszawskiego, więziona 
przez 7 miesięcy na warszawskim Pawiaku za pomoc Żydom. Zmarła po 
wieloletniej chorobie 13 listopada 2017 r. w wieku 94 lat. Powtarzała, że 
wszystko w życiu można przetrwać, byle mieć do niego dystans i pewną dawkę 
tupetu. Artystka ostatni raz wystąpiła publicznie w 2013 r., kiedy świętowała 
swoje 90 urodziny na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.
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Z Mariuszem Robertem Drabarkiem 
rozmawiał Waldemar Koperkiewicz 

 Jak się Pan czuje w naszej galerii?
Bardzo dobrze. Myślę, że prezentacja moich 
obrazów wpisuje się w misję Galerii Teatralnej. 
Powołanie jej było bardzo dobrą decyzją, czego 
Panu serdecznie gratuluję. Siedlcom brakowa-
ło miejsca, gdzie można cyklicznie organizo-
wać wernisaże i wystawy sztuki współczesnej. 
Staram się być na każdym wernisażu i obser-
wuję, jak to miejsce pulsuje sztuką i nabiera 
znaczenia. Wielu moich znajomych potwier-
dza tę opinię. Nawet kiedy w przerwie między 
wernisażami Ireneusz Parzyszek przygotował 
wystawę polskiego plakatu, była to wyjątkowa 
ekspozycja. Pągowski, Lenica, Świeży, Staro-
wiejski to artyści, których twórczość zawsze 
warto sobie przypominać. W Galerii Teatral-
nej goszczą najwybitniejsi artyści. Dość wspo-
mnieć niedawny wernisaż prof. Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie Stanisława Baja, 
którego obecność w tym miejscu na pewno 
dodała mu jeszcze splendoru. Myślę, że Galeria 
znakomicie spełnia swoją rolę i jest ważnym 
miejscem na kulturalnej mapie Siedlec.

 Na obecnej wystawie królują portrety…
Tak, bo to portret właśnie był tematem mo-
jego artystycznego projektu, zrealizowanego 
w ramach stypendium Prezydenta Miasta Sie-
dlce. Dekoracyjne w formie, wielkopłaszczy-
znowe płótna, dobrze się odnalazły w prze-
strzeni galerii i – mam nadzieję – przemówiły 
do odbiorców.

 Pańska sztuka bardzo mnie intryguje, 
szczególnie w kontekście obecnych tren-
dów w sztuce, by udziwniać i komplikować. 
Współczesne malarstwo, moim zdaniem, 
zbyt często epatuje abstrakcją nie podpartą 
rzetelnym warsztatem. A tu widać technikę na 
najwyższym poziomie. I doskonały rysunek, 
który jest podstawą wszystkiego…
Tak, warsztat jest kluczowy. Jeśli połączy się go 
z wyobraźnią, doda indywidualność, osobowość 
twórcy i poprze ciężką pracą, wówczas mogą po-
wstać rzeczy wielkie. Nie tylko jest tu abstrakcja, 
ale też portret czy postać, która spaja całość kom-
pozycji i sprawia, że te dwie formy wzajemnie się 
uzupełniają. Chciałbym, żeby moje malarstwo 
było nowoczesne, oryginalne. Sama abstrakcja 
nie do końca mnie satysfakcjonuje. Takie prace 
mogą zawierać duży ładunek kreatywności a na-
wet być poparte umiejętnościami i warsztatem, 
ale nie zaspokajałyby one i tak wszystkich potrzeb 
i nadziei. I dlatego wróciłem do tego, co zacząłem 
już robić znacznie wcześniej i na czas jakiś odło-
żyłem na bok, czyli łączyć figurację i abstrakcję. 
To, co chciałem pokazać na obecnej wystawie, to 
właśnie połączenie tych dwóch form: niedookre-
ślonej abstrakcyjnie traktowanej płaszczyzny, któ-
ra stanowi tło kompozycji oraz portretu. Obecnie 
odczuwam potrzebę wyrażania siebie właśnie 
w taki sposób, ale też jest mi to bliższe. 
Starając się być na bieżąco, śledząc tendencje 
w sztuce współczesnej, od jakiegoś już czasu ob-
serwować można renesans malarstwa. Nowy re-
alizm zasłużenie zaczyna odgrywać coraz większą 
rolę. Współcześnie traktowana kompozycja, eks-
presyjne śmiałe operowanie kolorem z wykorzy-

staniem nowych technik malarskich, przyznaję, 
że jest to to, co najbardziej mnie dziś inspiruje i in-
teresuje. Artyści, tacy jak: Casey Baugh, Golucho, 
Jeremy Mann, ColinDavidson, Khent Williams to 
tylko nieliczni, których twórczość chciałbym tutaj 
przywołać. Ich obrazy inspirują mnie i pokazują 
kierunek. Tą też drogą chciałbym podążać. 

 Czy da się dzisiaj żyć ze sztuki?
No cóż… Ja nie utrzymuję się z malarstwa. Pro-
wadzę własną działalność gospodarczą, zajmu-
jąc się projektowaniem i aranżacją wnętrz. Ale 
na szczęście bywają zlecenia, kiedy mogę reali-
zować się jako malarz. Wtedy czuję się w pełni 
doceniony. Wskażę w tym miejscu na popular-
ny siedlecki pub Pracownię Rannych Pantofli, 
gdzie znajdują się murale mojego autorstwa 
i gdzie zaprojektowałem wystrój. 

 Rozumiem, że można u Pana zamówić 
portret - kogoś z rodziny, może swoich przod-
ków? Co Pan robi, by promować swoją twór-
czość właśnie w tej materii?
Oczywiście, że można zamówić taki portret. 
Jak dotąd zdarzało się mi to robić z polece-
nia, ale nie wykluczam rozszerzenia tej for-
my. Obecna wystawa jest również pomocna 
w promowaniu mnie jako artysty, głównie por-
trecisty, choć przyznaję, że nie było to moim 
oczywistym zamierzeniem. Namalowałem 
najpierw portret Antoniego Wróblewskiego, 
kierowany chęcią podziękowania za przyjaźń 
przez te wszystkie lata. To on mnie wprowa-
dził w świat sztuki i uwierzył we mnie. Mam 
nadzieję, że go nie zawiodłem. 

GOŚĆ SCENY 24
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stawa Klimta albo jeden z licznych aktów czy 
autoportretów ekscentrycznego Wiedeńczyka 
Egona Schiele. - Takich fascynacji w moim 
artystycznym życiu było bardzo wiele – przy-
znaje Mariusz Robert Drabarek. – Ogromne 
wrażenie robił na mnie i robi do dnia dzisiej-
szego również Jerzy Nowosielski - jako artysta 
i człowiek. Niektórzy dopatrują się w moim 
malarstwie echa jego bizantyjskości, którą ro-
zumiem nie tylko jako hołd złożony ikonie, 
ale przede wszystkim jako próbę dotknięcia 
sacrum w sztuce – wyjaśnia. Powtórzę za 
moim mistrzem: „Każde dzieło malarskie, je-
śli tylko przekracza pewien poziom, jeśli jest 
udane – należy do domeny sacrum”.
Ale zanim przyszło świadome zainteresowanie 
sztuką, były dziecięce zabawy w poszukiwa-
niu harmonii i piękna, zwieńczone pierwszy-
mi laurami na przedszkolnych czy szkolnych 
konkursach. – Od kiedy pamiętam, zawsze 
rysowałem - ludzi, zwierzęta, różne przed-
mioty. Byłem zadowolony, gdy podobały się 
innym. Jako nastolatek trafiłem do kółka 
plastycznego, prowadzonego przez Antonie-
go Wróblewskiego, który wprowadzał  mnie 
w arkana warsztatu malarskiego. Te spotkania 
należały do wyjątkowych. Mogę śmiało powie-
dzieć, że Antoniego uważam za mentora. Był 
typem nauczyciela, który pokazywał drogę 
i którego chciało się naśladować. Pamiętam 
niezwykły klimat jego pracowni, zaludnionej 
tajemniczymi obrazami i wypełnionej metafi-
zyczną muzyką… Dzięki Antoniemu wziąłem 
udział w moim pierwszym plenerze malarskim 
w Gródku nad Bugiem, gdzie spotkałem świet-
nych ludzi i artystów: Tomasza Nowaka, Pawła 
Litwina, Artura Wąsowskiego i wielu innych, 
których do dzisiaj podziwiam – przyznaje Ma-
riusz Robert Drabarek. 
Dzięki talentowi i żmudnej pracy po skończe-
niu Liceum Plastycznego w Nałęczowie dostał 
się na wydział malarstwa i rysunku w war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych, jednak 
nigdy tych studiów nie ukończył.  – Jeszcze 
przed końcem pierwszego semestru opuściłem 
uczelnię. Wtedy bardzo fascynowały mnie In-
die i moim marzeniem było, by tam pojechać. 
Kiedy pojawiła się taka okazja, ochoczo z niej 
skorzystałem, porzuciwszy akademię. Wtedy 
nie wiedziałem, że na zawsze… Trudno powie-
dzieć, czy tego dzisiaj żałuję. Wtedy byłem inną 
osobą i dokonałem takich a nie innych wybo-
rów. Nie ma sensu zastanawiać się, kim byłbym 
dzisiaj i jak wyglądałoby moje życie, gdyby wy-
bory te były inne – mówi artysta. W Indiach 
pracował m.in. jako kreślarz przy budowie 
tamtejszej świątyni. Wykonywał też liczne pro-
jekty terakoty, rzeźb czy mozaik, projektował 
i aranżował wnętrza, czym zresztą zajmuje się 
teraz na co dzień. 
– Ówczesne zajęcia powracają dzisiaj w mojej 
twórczości. Indie były jednym z przystanków 
na mojej drodze. Nie tylko w sensie artystycz-
nym, ale przede wszystkim duchowym. Wiele 
lat zajęło mi zrozumienie tego, że równowagi 
i sensu istnienia winniśmy poszukiwać w sa-

mych sobie, a nie na zewnątrz. Artysta nie ist-
nieje bez swego dzieła. Wszystko, co przeżyłeś 
w życiu, powinno być widoczne w tym, co ro-
bisz, w twórczości. Może ta pogoń za pięknem 
na płótnie, czy to w postaci portretu kobiety, 
pejzażu czy abstrakcyjnej formy jest próbą 
ocalenia tego, co w nas dobre i szlachetne… - 
wyjaśnia. 
Zapytany o to, co stanowi istotę dzieła malar-
skiego, odpowiada: - Osobowość twórcy, czyli 
jego fantazja, intuicja, oryginalność, szczerość 
oraz warsztat. Wartościowe dzieło to takie, 
które gra na emocjach. – Jeśli na jego widok 
odczuwasz wzruszenie i chcesz się przy nim 
zatrzymać na dłużej, to znaczy, że artysta osią-
gnął swój cel. A tym celem jest dzielenie się 
swoimi uczuciami i swoim światem z innymi. 
Dzieło sztuki nie istnieje w próżni. Jest o tyle, 
o ile znajduje odbiorców – uważa Mariusz Ro-
bert Drabarek. 
W złotej ciszy jesiennego popołudnia w jego 
pracowni przy ulicy 3 Maja w Siedlcach po-
staci z monumentalnych płócien opuszczają 
ramy obrazów, by towarzyszyć mu w jego 
kolejnych malarskich potyczkach. – Oczy są 
zwierciadłem duszy, może to banalne, ale tak 
jest – przekonuje artysta, prezentując jeszcze 
pachnący farbą portret nieznajomej, której 
uważne spojrzenie zniewala, ale i uspoka-
ja. Obok wysublimowanych postaci kobiet, 
z przesyconą mocnymi kolorami abstrakcją 
w tle, znajdujemy tu ciekawe zestawienia 
portretu i ludowej wycinanki, żywcem prze-
niesionej spod strzechy podlaskich chałup. 
– To jeden z moich eksperymentów, taki 
mały ukłon w stronę tradycji – wyjaśnia ma-
larz. Penetrując intymne wnętrze pracowni, 
wyjdziemy na spotkanie bezimiennej pary, 
która wcale nie potrzebuje naszego towarzy-
stwa. Samotność tych dwojga napina płótno 
do granicy wytrzymałości, a ich smutek są-
czy się w nas przez długie godziny… Obraz 
przypomina starożytny fresk czy pokryte 
patyną czasu średniowieczne malarstwo 
temperowe. W duchu pokory kłaniamy się 
„Świętej Trójcy”, której medytacyjny nastrój 
jako żywo przypomina ikony natchnionego 
Andrieja Rublowa. W towarzystwie tych na 
poły sakralnych płócien nie razi wielobarw-
ny korowód zwierząt – a wręcz przeciwnie. 
Harmonia i wdzięk konia czy dostojność cał-
kiem przyziemnego koguta zachwycają nie 
mniej niż twarze anonimowych piękności 
z jego późniejszych prac. – Jak każdy lubię 
otaczać się przedmiotami, które są estetycz-
ne, oryginalne, tak więc czasem niechętnie 
rozstaję się z tymi obrazami, które są takie 
w mojej ocenie. Ale przecież ze wszystkim 
trzeba się kiedyś rozstać…– podsumowuje 
artysta.  
Tymczasem zaprasza nas do swojego bujnego 
ogrodu sztuki. W migotliwej mozaice, z której 
układa swój świat, każdy z nas odnajdzie cząst-
kę siebie - skrycie ukruszy z niej swój mały 
kamyczek i przytuli do niespokojnego serca…
 Monika Mikołajczuk

MALUJĘ,
WIĘC 
JESTEM

Z nim było tak samo. Też był ten pierw-
szy obraz, którym się zachwycił i zapragnął 
uszczknąć tajemnicy artystycznego geniuszu. 
Dziś nie pamięta, które z dzieł tak go poruszy-
ło. Może to był „Portret z wyobraźni” Henry-
ka Musiałowicza, a może „Głowa dziewczyny” 
Tadeusza Kulisiewicza, jego ulubionego arty-
sty czy „Judyta” nie mniej wielbionego Gu-

- Jeśli patrząc na obraz, słuchając 
muzyki, czytając utwór literacki, 
oglądając sztukę lub film czujemy 
czasem wzruszenie i wdzięczność 
za dar, jakim jest życie, to znaczy, 
że artysta dotknął boskiego 
pierwiastka – mówi Mariusz 
Robert Drabarek, siedlecki malarz, 
którego najnowsze prace mieliśmy 
okazję podziwiać w Galerii 
Teatralnej CKiS w Siedlcach. 
W mroczny listopadowy wieczór 
ogrzała się przy nich niejedna 
wyziębiona dusza i niejedno serce 
otworzyło się na bezmiar ich 
melancholijnego piękna…
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Adwent jest czasem radosnego oczeki-
wania na przyjście Zbawiciela. Ten okres 
liturgiczny ma przygotować wiernych do 
dobrego przeżycia tajemnicy Bożego Naro-
dzenia. Jest to moment, w którym przeży-
wamy w liturgii wydarzenia poprzedzające 
wcielenie Zbawiciela. Samo zwiastowanie 
Maryi dokonało się oczywiście 9 miesięcy 
przed narodzeniem Jezusa (dlatego Uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego przeżywamy 
25 marca), natomiast rozważanie tej chwili 
ma miejsce podczas Adwentu (chociażby 
w śpiewie Archanioł Boży, Gabriel, zwia-
stował Pannie Maryi… oraz przez słuchanie 
fragmentu Ewangelii opisującego to spotka-
nie: Łk 1, 26-38).

Dzisiaj towarzyszy nam obraz Zwiasto-
wanie z XVIII wieku, nieznanego malarza, 
pochodzący ze zbiorów Muzeum Diecezjal-
nego w Siedlcach. Jest to typowe barokowe 
przedstawienie fragmentu Ewangelii wg św. 
Łukasza. Maryja spoczywająca na klęczni-
ku, ubrana w czerwoną suknię i niebieski 
płaszcz, z głową okrytą welonem i otoczoną 
aureolą, odwraca się w stronę niespodziewa-

nego gościa. Jedną rękę trzyma 
na sercu, druga jest opuszczo-
na, co wskazuje na zaskoczenie 
tym, co słyszy. Wzrok skiero-
wany ku dołowi świadczy o po-
korze Maryi. Archanioł Gabriel 
zstępuje na obłoku do niewia-
sty, ubrany w białe i złote szaty, 
posiada ciemne skrzydła. Ręką 
wskazuje na gołębicę Ducha 
Świętego, zgodnie ze słowami: 
„Duch Święty zstąpi na Ciebie 
i moc najwyższego osłoni Cię…” 
W prawej dłoni trzyma lilię, 
która jest symbolem czystości 
i dziewictwa Matki Syna Bożego. 
Towarzyszą im aniołowie i put-
ta anielskie w chmurach, dające 
świadectwo niezwykłości tego 
wydarzenia. Od ust Gabriela 
odchodzi w stronę Maryi ban-
derola z zapisanymi słowami, 
które wypowiada. Na klęczniku znajduje się 
zwój pisma, co jest symbolem jej mądrości 
i pobożności. Dynamiczne pozy Maryi i Ga-
briela oraz rozświetlona postać Ducha Świę-
tego nadają dużej ekspresji ich spotkaniu.

W historii świata Zwiastowanie jest 
elementem przełomowym dla dziejów 

ludzkości, to tu rozpoczyna się kulminacja 
Bożego planu zbawienia. Dlatego ta ewan-
geliczna historia jest tak często przedsta-
wiana w świątyniach. Bogactwo treści tej 
kompozycji stawia to wydarzenie w jed-
nym rzędzie z najważniejszymi tematami 
sztuki sakralnej.

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

OCZY SZEROKO OTWARTE

BAZAR KULTURALNY

Zwiastowanie

DO OBEJRZENIA

KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

I znowu grudzień, i znowu koniec roku, 
czas podsumowań minionych 12 miesięcy, 
no i przede wszystkim czas filmów „świątecz-
nych”, niestety coraz bardziej bezmyślnych, 
obliczonych na zrobienie grubej kasy od 
naiwnych, nastrojonych gwiazdkowo widzów. 
To bardziej czas kina byle jakiego niż sen-
sownego, interesującego i z przesłaniem. Ja 
zawsze boję się filmów tzw. bożonarodzenio-
wych, bo otumaniają i mierżą, a na seansach 
często wstydzę się za twórców, że takie knoty 
pokazują ludziom. Tym razem jednak o dziwo 
filmów świątecznych jak na lekarstwo. W ofer-
cie przeważają filmy familijne, komediowe, 
ale znajdziemy także kilka dzieł cięższych 
gatunkowo, a nawet jeden murowany przebój:  
to oczywiście „Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi”. 

Iluż to z nas kinomanów czeka na tę premierę? 
Ilu jest miłośników gwiezdnej sagi w Polsce? 
Tego nie wie zapewne nikt, choć przypuszczać 
można, że liczyć ich możemy w setki tysięcy 
a może nawet w miliony? Kto wie? Co prawda 
nie jest to kult tak wielki jak w USA, niemniej 
jednak u nas to również jedna z najbardziej 
cenionych opowieści. Teraz trochę Państwa 

zmartwię; nie znam fabuły. W dniu, w którym 
piszę ten artykuł, treść filmu jest jedną z naj-
pilniej strzeżonych tajemnic. Są, co prawda, 
dostępne zwiastuny, ba nawet filmy z planu, 
jednak całość jest niezwykle tajemnicza. Bo co 
wynika z dostępnych, starannie dozowanych 
przez promocję sagi, materiałów? Będzie to 
na pewno film zaskakujący. Ta VIII już część 
wszystkich zaskoczy; będą zapewne niepraw-
dopodobne zwroty akcji, napięcie i wielkie 
emocje. Jak każda z poprzednich części, ta 
będzie również bardzo autonomiczna, a może 
nawet bardziej niż poprzednie? Nie zabraknie 
zapewne dziwnych, kosmicznych stworów, 
niesamowitych efektów wizualnych i oczywi-
ście znanych z poprzednich części, bohaterów. 
Nowy reżyser – Rian Johnson – to i nowe, 
świeże spojrzenie na całą historię. Reżyser po-
wiedział, że „…chce widzów zaskoczyć, ale też 
dać im prawdziwą, szczerą historię”. I mimo, 
że jest to opowieść o równie starej, jak kino, 
walce dobra ze złem, czekamy na nią z niecier-
pliwością. Od poprzedniej części minęły już 
przecież dwa długie lata! I ostatnia uwaga; do 
oglądania tego filmu trzeba się przygotować 
szczególnie starannie, bo całość trwa 150 mi-
nut, a jeśli doliczymy do tego reklamy, to… . 

Ale nie tylko Gwiezdną Sagą żyjemy. 
Jest przecież jeszcze wiele różnych premier 
i zapewne każdy z Państwa coś dla siebie 
znajdzie. Ja namawiam do obejrzenia filmu 

Niekoniecznie  
o Świętach

Reżyseria: Rian Johnson



Biuletyn Informacji Kulturalnej  GRUDZIEŃ  2017 | 17

pt.: „Paddington 2”. Kino familijne, ciepłe, do 
obejrzenia z własnymi pociechami. Padding-
ton to postać stworzona przez angielskiego pi-
sarza Michaela Bonda zupełnie przypadkiem. 
Otóż kiedyś kupił niechcianą przez innych 
maskotkę i podarował ją żonie. Potem zaczął 
wymyślać jej przygody, co poskutkowało 
powstaniem 14 książek o przygodach misia- 

gentelmena i wielu filmów. I choć nasz boha-
ter narodził się w roku 1958, do dzisiaj bawi 
kolejne pokolenia nie tylko dzieci. Być może 
dlatego, że jest miły, uczynny, ma nienaganne 
maniery i ciągle wpada w kłopoty? Tym ra-
zem rezolutny niedźwiadek omyłkowo trafia 
do więzienia. Czy w tym otoczeniu, w złym 
towarzystwie, nie straci swoich nienagannych 
manier? Wiemy przecież, że siłę przekonywa-
nia ma ogromną, a kiedy zadaje swoje słynne 
pytanie: „Misia w sercu nie masz?”, nawet 
największym twardzielom miękną serca. To 
dobra rozrywka, ale najlepiej będzie, jak Pań-
stwo przekonacie się o tym sami i obejrzycie 
go razem z dziećmi. Nie zapominajmy o nich, 
bo dla najmłodszych magia Świąt Bożego 
Narodzenia jest niezwykle ważna.

Co w podsumowaniu?  Tym razem 
oszczędzono nam powodzi słabych okolicz-
nościowych filmów, choć i takie znajdziemy 
w repertuarze naszych kin. Nie będę o nich 
wspominał z powodów wielu: dlatego choćby, 
by się nad nimi nie pastwić albo dlatego, że 
w myśl przysłowia „Każda potwora…” no cóż, 
o gustach, jak wiemy, się nie dyskutuje. Wiem, 
że Państwo jesteście mądrą widownią, która 
sama potrafi oddzielić filmy dobre od tych 
niewartych uwagi. Jak zawsze zachęcam do 
odwiedzania kina. To jest magia, to obcowa-
nie ze sztuką, to często spełnienie marzeń. 
Wesołych Świąt! 

BAZAR KULTURALNY

Rola piękna i sztuki w chrześci-
jaństwie to temat, którym biskup Michał Ja-
nocha zajmuje się od lat, łącząc perspektywę 
teologa i historyka sztuki. Na tym właśnie 
zagadnieniu koncentruje się przeprowadzony 
przez Ewę Kiedio wywiad rzeka „A piękno 
świeci w ciemności”. Obszernie omówione są 
w nim m.in. różnice, jakie w tej kwestii ist-
nieją między tradycją Kościoła wschodniego 
i zachodniego, a także zmiany zachodzące 
w relacji artystów z Kościołem katolickim.

Rozmowa, przekazująca solidną dawkę 
wiedzy zarówno o sztuce ikony, jak też o roz-
woju koncepcji artystycznych na Zachodzie, 
toczona jest żywo i zajmująco. Biskup Jano-
cha nie kryje przy tym własnych opinii, fa-
scynacji i niepokojów. Te cechy w połączeniu 
z bogatym materiałem ilustracyjnym spra-
wiają, że książka będzie interesująca nie tylko 
dla specjalistów. 

 Wydawnictwo: Więź 2017

Ewa Kiedio, 
bp Michał Janocha   
A piękno świeci 
w ciemności

DO POCZYTANIA-

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

Antoni Wróblewski urodził się w Chod-
lu na Lubelszczyźnie. Dzieciństwo spędził 
w Platerowie na Podlasiu. Studiował w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie w pra-
cowniach prof. E. Markowskiego i prof. S. 
Poznańskiego. Dyplom otrzymał w pracowni 
grafiki artystycznej prof. H. Chrostowskiej. 
Od roku 1995 corocznie jest kuratorem Mię-
dzynarodowych Plenerów Malarskich „Sztu-
ka bez granic” organizowanych przez Dom 
Pracy Twórczej „Reymontówka”. Mieszka 
w Siedlcach. Zajmuje się grafiką, akwarelą 
i malarstwem strukturalnym. Stara się być jak 
najbliżej natury. Opracował sobie tylko znaną 

technikę malowania ziemią, co pozwala mu 
na traktowanie jej jako farb o bogatej gamie 
kolorystycznej. Malując ziemią Wróblewski 
wkomponowuje w obrazy również mniejsze 
i większe kamyki, które natura może zamie-
nić w pył, bo gleba powstaje właśnie ze skały 
macierzystej pod wpływem czynników glebo-
twórczych. Ziemia, po której stąpamy, którą 
uprawiamy, by wydała plony potrzebne do 
utrzymania ciągłości życia, dla Wróblewskie-
go ma wymiar sakralny – dosłownie i w twór-
czej interpretacji. Najbardziej wymownym 
tego przykładem jest cykl obrazów, który nosi 
tytuł „Monstrancje polne”. 

ANTONI WRÓBLEWSKI

Promocja książki o Antonim Wróblewskim 
połączona z retrospektywną wystawą 
prac artysty odbędzie się 14 grudnia 
w Galerii Teatralnej CKiS

Autor: Michael Bond
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Kock to dawne prywatne miasto szlacheckie, 
lokowane w 1417 r. przez króla Władysława 
II Jagiełłę. Około 1750 r. stało się własnością 
księżnej Anny Jabłonowskiej. Nowa właściciel-
ka dokonała gruntownej jego przebudowy. Wy-
znaczyła rynek, ufundowała ratusz, kościół oraz 
pałac, wzniesiony według projektu Szymona 
Bogumiła Zuga. Tego samego, który prawdo-
podobnie zaprojektował dla siedleckiej księżnej 
w parku domek na sztucznej skale z wejściem 
do groty i zwieńczony złamaną kolumną.  Po 
śmierci Anny Jabłonowskiej jej rezydencję prze-
budowano według projektu architekta Henryka 
Marconiego, tego samego, który projektował 
budynek siedleckiego więzienia. 

W pobliżu pałacu otoczonego zabytkowym 
parkiem znajduje się kościół rzymskokatolicki 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
z 1782 r. Tą realizacją Szymon Bogumił Zug 
zapoczątkował w Polsce praktykę budowy 

świątyń opartych na planie prostokąta i mają-
cych portyk kolumnowy w fasadzie.

W ołtarzu głównym znajduje się obraz Wnie-
bowzięcie Najświętszej Marii Panny autorstwa 
urodzonego w Siedlcach Michała Boruciń-
skiego (1885-1976). W zbiorach Muzeum Re-
gionalnego w Siedlcach przechowywana jest 
wyjątkowa kolekcja, mogąca pełnić rolę ma-
teriałów poglądowych dla osób pragnących 
nauczyć się malarstwa. Zwykle twórcy nie za-
chowywali prac będących etapami pośrednimi, 
poza wieńczącymi dzieło. W tym przypadku 
zachowały się zdjęcia pozujących artyście mo-
deli, szkice ołówkiem, węglem i barwne wyko-
nane na różnych podłożach: płótnie, tekturze, 
papierze i kalce technicznej. Są to m.in. studia 
twarzy, dłoni, stóp i całych postaci planowane-
go przedstawienia. Całość siedleckiej kolekcji 
stanowi unikat w skali kraju.

Dla osób pragnących zapoznać się z historią 

Kocka i okolicy polecam również Wojskową 
Izbę Pamięci im. Generała Franciszka Kleeber-
ga, urządzoną w budynku szkoły przy ul. Mar-
cina Stępnia 6. Prezentowane w niej są m.in. 
pamiątki po bohaterskim dowódcy Samo-
dzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, walczą-
cej w ostatniej bitwie 1939 r. w okolicach Woli 
Gułowskiej, Serokomli i Kocka. Natomiast 
pomnik generała znajduje się przy ulicy jego 
imienia, prowadzącej w kierunku Przytoczna. 
Przy niej, po przeciwnej stronie, urządzono 
cmentarz poległych w wymienionej bitwie. 

Z Kockiem związana jest również historia pa-
trona wielu ulic w Polsce, Berka Joselewicza, po-
ległego w 1809 r. szefa szwadronu 5 Pułku Strzel-
ców Konnych Księstwa Warszawskiego. Według 
lokalnej legendy ciało pułkownika zostało złożo-
ne na wozie zaprzężonym w woły, które zatrzy-
mały się przy drodze wiodącej do wsi Białobrzegi 
i w tym miejscu znajduje się jego grób.

Kock jest obwiedziony od strony południo-
wozachodniej imponującej wielkości stawami,  
ciągnącymi się na północ, sięgając aż do Tal-
czyna. W tej wsi rozegrała się tragedia w cza-
sie okupacji II wojny światowej, nie zawiniona 
przez jej mieszkańców. Niemcy rozstrzelali 75 
osób z Talczyna. Zabijali ich całymi rodzinami, 
dzieci na oczach rodziców i rodziców na oczach 
swych dzieci! Ofiarom mordu poświęcone 
są pamiątkowe tablice w kaplicy obok szkoły.  
 Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk

PODRÓŻUJĄC PRZEZ KOCK DO LUBLINA PRZED ZBUDOWANIEM OBWODNICY, ZWRACAŁY NASZĄ 
UWAGĘ PO WYJEŹDZIE Z TEGO MIASTA PRZEDE WSZYSTKIM POTĘŻNE MURY WSCHODNIEJ 
OFICYNY PAŁACU ANNY Z SAPIEHÓW JABŁONOWSKIEJ. KSIĘŻNA MIAŁA DLA KOCKA PODOBNE 
ZNACZENIE, JAK ALEKSANDRA OGIŃSKA DLA SIEDLEC. TO NIEJEDYNE ANALOGIE ŁĄCZĄCE OBA 
MIASTA, GODNE PRZYPOMNIENIA I ZAGŁĘBIENIA SIĘ W ICH WYJĄTKOWOŚĆ. 

MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

KOCK 
600-LETNI JUBILAT

Skórzec
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REMONT NA FINISZU

Centrum Kultury i Sztuki  
im. Andrzeja Meżeryckiego Scena 
Teatralna Miasta Siedlce w 2017 
roku zrealizowało zadanie:  
„Remont i modernizacja pomiesz-
czeń podpiwniczenia CKiS”, w ra-
mach PROGRAMU Infrastruktura 
domów kultury ze środków finan-
sowych Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.
Kwota dofinansowania  
– 110 000 PLN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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REKLAMA 

PISZĄ O NAS / RELACJE

Jedenastego listopada w Centrum Kultury i Sztu-
ki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta 
Siedlce odbył się koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce, Scholi dzie-
cięcej z parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach oraz 
solistów. Podniosłą atmosferę tego niezwykłego 
wieczoru dało się wyczuć niemal natychmiast po 
wejściu na wypełnioną po brzegi widownię. Kon-
cert przygotował i poprowadził  Robert Gryczka, 
chórzysta i korepetytor głosowy  Chóru Miasta 
Siedlce oraz dyrygent scholi parafialnej. 
Patriotyczne widowisko miało bardzo przemyślany 
scenariusz, na tle zawiłej historii Polski, prowadzą-
cy umiejętnie wplatał utwory muzyczne, które po-
przedzone jego refleksją idealnie oddawały ducha 
polskości i tęsknoty za utraconą wolnością. Obok 
prawdziwej uczty muzycznej, zgromadzona pu-
bliczność wsłuchiwała się w recytację poezji o te-
matyce patriotycznej w wykonaniu Pana Macieja 

Czapskiego. Zestawienie słowa deklamowanego, 
trafne umiejscowienie utworów  na tle historycz-
nych zawiłości  oraz występ muzyków był prawdzi-
wą lekcją historii, polskości i umiłowania rodzime-
go kraju.
Wielki aplauz zebrała schola dziecięca z parafii św. 
Jana Pawła II. Zamysłem prowadzącego było uka-
zania pewnej sztafety pokoleń, nie tylko w prze-
kazie i pielęgnowaniu wartości polskich, ale także 
przypomnienie, że o sprawę narodową walczyły 
także dzieci. „Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną 
(…) lecz tę niezłomną, która tkwi, jak ziarno przy-
szłych poświęceń w duszy bohatera” – słowa te 
w wykonaniu dzieci, którym wtórował Chór Mia-
sta Siedlce wywołały ogromne wzruszenie, które-
go wyraz publiczność dała w gorącym aplauzie.
Trudno słowami oddać atmosferę koncertu, lecz 
jego odbiór przez wszystkich słuchaczy był jedno-
myślny. Gdy ze sceny zabrzmiały pierwsze takty 
Roty, zgromadzona publiczność stojąc na bacz-
ność, ile sił w piersi śpiewała wraz z muzykami 

na scenie. Ten piękny obraz i przeżycie na długo 
pozostanie w pamięci zgromadzonej widowni.
Wspomniano o wzruszeniu, które towarzyszyło 
podczas odbioru koncertu. Momentem kulmi-
nacyjnym był występ solisty Piotra Leśniaka, 
który zgotował prawdziwą ucztę wykonując pieśń 
o makach na Monte Cassino. Ten młody artysta, 
obdarzony niezwykle mięsistym basem oddał 
cały dramatyzm wydarzeń, które miały miejsce 
podczas II wojny światowej.
Kulminacyjnym momentem koncertu była pieśń 
w wykonaniu prowadzącego Roberta Gryczki oraz 
obu występujących zespołów „Żeby Polska była Pol-
ską”. Pełne tragizmu tony, przejmująca interpretacja 
oraz dobór środków wykonawczych nie mógł wy-
wołać u słuchaczy innej reakcji, jak tylko wzruszenie.
Należy podkreślić rolę prowadzącego koncert – 
Roberta Gryczki, który pokazał się nie tylko jako 
doskonały muzyk (dyrygent, akompaniator), ale 
także, jako animator posiadający niezwykły kon-
takt z publicznością. Wspólne wykonanie śpie-
wów i pieśni patriotycznych zainicjowane przez 
Dyrygenta sprawiło wielką radość zgromadzonej 
widowni i jeszcze bardziej podsyciło patriotyczny 
nastrój tego wieczoru. 
Wieczór  11 listopada w Centrum Kultury i Sztu-
ki w Siedlcach należy traktować nie tylko w ka-
tegoriach udanego wydarzenia artystycznego, ale 
nade wszystko duchowej uczty i podróży po 
kartach trudnej, ale napawającej dumą historii 
naszej Ojczyzny. Ks. Mariusz Rompa 

Tobie śpiewam Ojczyzno
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13 dyplomów i certyfikatów, 3 zdję-
cia żony w gabinecie (na jednym 
załapał się też szorstkowłosy jamnik 
Zygmunt) – to oręż i posiłki Hen-
ryka Cudownego (Robert Protase-
wicz) w boju o przetrwanie małżeń-
stwa Państwa Dorków. W spektaklu 
„Cudowna terapia”, który możemy 
oglądać na Scenie Teatralnej Miasta 
Siedlce, publiczność może śledzić 
rundę pierwszą tego spotkania. Czy 
będą następne?
Po 17 wspólnie spędzonych la-
tach małżeństwo Joanny (Urszula 
Gotowicka) i Walentego (Maciej 
Czapski) przypomina nie związek 
czy nawet rozwiązek, ale... pusz-
kę Pandory, którą zarówno Pan 
Dorek (a może Pandorek?) i Pani 
Dorkowa (Pandorkowa) otwierają 
kilka razy dziennie. Codziennie. 
Joanna to kobieca bardzo, mądra 
bardzo, wykształcona bardzo hi-
storyczka (nie mylić z histerycz-
ką), której udało się pogodzić 
prowadzenie domu i opiekę nad 
dziećmi. - Emocjonalna bardzo 
„wchodzi w obroty niczym naj-
nowsza Lancia” – podsumowuje 
swoją ślubną Walenty.
- Jest też czuła i wrażliwa – pod-
powiada jej małżonkowi Henryk 
Cudowny.
- Tak, drażliwa jest bardzo – 
przytakuje mu Pan Dorek.

Walenty wydaje się być realistą 
i minimalistą. Jest specjalistą od 
klocków, modułów i komponen-
tów do samolotów i dyrektorem 
technicznym w firmie, produku-
jącej klocki, komponenty i mo-
duły do samolotów. 
– On jest odpowiedzialny w biurze 
tak bardzo, że na dom odpowie-
dzialności już mu nie wystarcza 
– rewanżuje się Joanna. I sugeruje 
psychoterapeucie: Proszę się nie 
przejmować moim mężem. Nieje-
den już na nim zęby połamał, np. ja. 
- A co najgorsze, te zęby jej od-
rastają i odrastają – odgryza się 
Walenty.
Siedemnaście lat temu prezen-
tował się w oczach Joanny zu-
pełnie inaczej. Był dowcipnym, 
oryginalnym, urokliwym, bar-
dzo uważnym, niebywale miłym 
i wyrozumiałym facetem. Miał 
styl i dobry gust... 
Ale to już było. Dzisiaj oboje mają 
za sobą jednorazowy skok w bok, 
który trwał trochę... dłużej.
Na cudowną terapię Henryka 
Cudownego wybrali się po raz 
pierwszy. Zaryzykowali, wysła-
ni przez sprawiającą im kłopoty 
wychowawcze nastoletnią córkę. 
Czy faktycznie liczyli, że przy-
niesie im cudowne efekty? Chyba 
niespecjalnie...

- Wy nie żyjecie w związku ze 
sobą, tylko przeciwko sobie – 
podsumowuje bezlitośnie Joan-
nę i Walentego Dorków Henryk 
Cudowny. Jako zwolennik inter-
wencji paradoksalnej pyta więc 
swoich klientów wprost: Czemu 
Wy się właściwie nie rozstaniecie, 
skoro żyć razem się nie da, bo od 
dawna, a właściwie to od samego 
początku, to nie działa?
- Jak by od początku nie działało, 
to byśmy nie zmajstrowali dwoj-
ga dzieci – prostuje rezolutnie 
Pani Dorkowa.
- Czasem się kłócimy. Czasem 
częściej niż czasem. Czasem 
bez przerwy, ale... Wolę trzy 
razy spłonąć niż raz zamarznąć 
[z chłodu, wiejącego ze związ-
ków, pełnych poprawności, uda-
wanej dobroci i przykładnej tole-
rancji] – przyzna Joanna.
- Niech Pan zafunduje żonie 
dziesięciostopniowy program 
odtajania – podpowiada życz-
liwie Henrykowi Cudownemu, 
znokautowanemu niespodzie-
wanie przez własną małżonkę.
Henryk pozostaje z Aniką 
w cudownym związku od 10 lat. 
Mają dwoje wspaniałych dzieci 
i szorstkowłosego jamnika Zyg-
musia. Powinien więc być w swo-
jej dziedzinie fachowcem nad 

fachowcami, tymczasem – co nie 
bez satysfakcji w głosie zauważył 
jeden z widzów, oglądających po-
premierową „Cudowną terapię”: 
„Nobody is perfect”.
Autorem „Cudownej terapii” jest 
Daniel Glattauer – austriacki pi-
sarz i dziennikarz, 
który napisał też m.in. „N@pisz 
do mnie” i „Wróć do mnie”. Au-
torzy scenariusza zadbali jednak 
o to, by terapia Państwa Dorków 
odbywała się w regionalnych re-
aliach. Dlatego też koleżanka Wa-
lentego miała butik nie w jakimś 
tam Paryżu, tylko w Kałuszynie, 
a Henryk Cudowny pochwalił 
się w pewnym momencie kolegą 
z kolonii, z Kolonii Żelków po-
chodzącym.
„Cudowną terapię” Henryka 
Cudownego polecam wszyst-
kim. Narzeczonym i samotnym 
(a zwłaszcza tym, będącym 
w związkach) – ku przestrodze. 
Małżonkom - ku pomocy, a roz-
wiedzionym i owdowiałym – ku 
pamięci. 
Przyda się każdemu, bo przecież 
na pytanie mężów: „Co jest dziś 
do jedzenia?”, chyba każda z żon 
odpowiedziała choć raz: „Lo-
dówka”, „Chińczyk” lub „To, co 
sobie ugotowałeś sam”. 
 Aneta Abramowicz - Oleszczuk

Zabrałam męża na ,,Cudowną terapię” – lekką 
komedię z przesłaniem.

Małżeństwo ze spektaklu wystawionego na sie-
dleckiej scenie nie może dojść do porozumienia,  
a cudowne metody proponowane przez terapeutę 
nie przynoszą pozytywnych reultatów.

Otóż,  wystarczy mieć wspólny cel, problem (na-
wet nie swój, a cudzy) albo powód do radości czy 
temat do rozmowy i żadna terapia, jak się mogli-
śmy przekonać podczas oglądania sztuki, nie jest 
potrzebna, no chyba że taka poprzez śmiech w te-
atrze. 

Terapia prowadzona przez siedleckich aktorów 
rzeczywiście okazała się cudowna. Dialogi świet-
nie napisane i wspaniale zagrane, przerysowane 
gesty,  sprawiły, że oboje z mężem  zrelaksowali-
śmy  się po całym tygodniu pracy. 
 Anna Patynowska - Gendek

PanDorkowie są wśród nas

"Cudowna terapia" - spektakl terapeutyczny z przesłaniem
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Twórcy spektaklu
autor: Daniel Glattauer 
przekład: Marek Szalsza
reżyseria: Waldemar Koperkiewicz, 
Robert Protasewicz
obsada: Ula Gotowicka, 
Maciej Czapski, 
Robert Protasewicz
kierownik produkcji:  
Anna Harke
budowa scenografii: 
Zbigniew Kamiński, 
Rafał Wawryniuk, 
Marcin Mikołajczuk, 
Łukasz Marciniak
światło: Marcin Kostyra 
dźwięk: Tomasz Salach,  
Marcin Sójka
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Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Garwolinie to najstarsza szkoła ponadgimnazjalna w Garwoli-
nie i jedna z najstarszych w regionie. Jej historia sięga roku 1918, 
czyli roku odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas tego-
rocznych uroczystości zorganizowanych 10 listopada, związanych 
z Narodowym Świętem Niepodległości oraz ślubowaniem i czap-
kowaniem uczniów klas pierwszych liceum, zainaugurowany zo-
stał Rok Jubileuszowy Szkoły, która w roku 2018 obchodzić będzie 
stulecie swojego istnienia. 
Szkoła, której patronem jest Marszałek Józef Piłsudski, znana jest 
z wysokiego poziomu nauczania oraz tradycji, opartej na funda-
mentalnych wartościach, takich jak patriotyzm, uczciwość, szacu-
nek dla człowieka, odpowiedzialne traktowanie wolności. 

Tradycją wyróżniającą uczniów z I Liceum w Garwolinie są czapki 
maciejówki, które od 1998 roku są elementem stroju galowego lice-
alistów. Symbolizują one nawiązanie do Legionów, do walk o nie-
podległość Ojczyzny, a także, w sposób symboliczny, przypomina-
ją o znaczeniu honoru, odpowiedzialności, szacunku dla historii 
i tradycji Polski.
„W naszej szkole uczymy się uczciwości, odpowiedzialności 
i patriotyzmu. Uroczystość ślubowania połączona z czapkowaniem 
staje się przyrzeczeniem na kolejne lata w szkole, ale też na całe ży-
cie. Powtarzane słowa i wykonywane gesty są wyrazem naszej chęci 
bycia dobrymi ludźmi. Sami dokonujemy wyboru…” – tak o swojej 
szkole mówią uczniowie z Garwolina.
 „Absolwenci naszej szkoły wyposażeni są w wartości i kompeten-

cje umożliwiające im swobodny i godny start w przy-
szłości,  w kraju i za granicą. Młody człowiek próbuje 
odnaleźć swoje miejsce w życiu, szuka drogowskazów, 
punktów odniesienia, autorytetów. Bardzo ważne jest 
wychowanie przez tradycję” – podkreślała dyrektor 
szkoły, Joanna Ostrowska, podczas Święta Niepodle-
głości.
Jubileusz Stulecia szkoły pozwala na podsumowanie 
jej dorobku i wyznaczenie dalszych kierunków roz-
woju; będzie także okazją do spotkań podczas Zjazdu 
Absolwentów.
Organizatorami obchodów Jubileuszu są nauczyciele 
i uczniowie liceum oraz Stowarzyszenie Absolwentów 
i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Garwolinie. 
 Agnieszka Maczkowska, polonistka

Antygona”  doskonale mi  znana, może 
nawet w jakimś sensie bliska,  nigdy 

wcześniej mnie tak  mocno nie ,,pocią-
gnęła” za sobą, jak wtedy, gdy oglądałam 
jej interpretację sceniczną na siedleckiej 
Scenie Teatralnej.

Od początku spektaklu czułam się jej 
uczestnikiem. Moja wyobraźnia mocno za-
działała, dzięki  wyobraźni twórców przed-
stawienia. Począwszy od autentycznej gry 
aktorskiej, poprzez odniesienie antycznych  

bohaterów do współczesnych postaci,  aż 
po muzykę, zdawałoby się dwóch odle-
głych od siebie jakieś półtora tysiąca lat 
światów,  jednocześnie tworzących ze sobą 
pełną harmonię i zgranie.
Czułam na sobie ciężar odpowiedzialności. 
Zostałam ,,wciągnięta” do tego stopnia, że 
dylemat moralny bohaterów stał się moim 
dylematem. 
Uwielbiam sztuki teatralne, które mnie 
angażują  i zmuszają do refleksji  w pozy-

tywnym tego słowa znaczeniu. Wtedy mam 
wrażenie (a może tak jest naprawdę?), że 
chociaż na chwilę staję się lepszym czło-
wiekiem. 
Jestem pod ogromnym wrażeniem spek-
taklu, jak również całego Teatru Siedlec-
kiego.
 Anna Patynowska - Gendek
 v-ce dyrektor I LO 
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
 w Garwolinie

Szkoła z wartościami - jubileusz LO im. Józefa Piłsudskiego Garwolinie

"Antygona" - spektakl, który porusza wyobraźnię
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JASTRZÊBSKI S.A.
ul.Targowa 20, 08-110 Siedlce

tel. 25 644 68 68

www.opel-siedlce.pl

JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR
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BALKON

I N F O R M A C J E  O G Ó L N E

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

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

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

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

www.scena24.siedlce.pl
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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;
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