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kwiecień 2017
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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 kwiecień 

 7 Co za miesiąc 

 9 Wielcy artyści i ich dzieła

10-11  Gość Sceny 24 - rozmowa  

  z Dariuszem Kaczmarskim

 14-15   Rozmowy teatralne  

  - z Ewą Kasprzyk 

 16-17 Mini przewodnik turystyczny

 19 Codarts w Siedlcach 

 20-21 Bazar kulturalny

 22-24 Relacje

Szanowni Państwo, 
W imieniu Wszystkich 
Artystów i Pracowników 
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
z okazji Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 
składamy Państwu 
oraz Waszym Rodzinom 
najserdeczniejsze życzenia. 

Niech Moc 
Zmartwychwstałego 
Jezusa Chrystusa 
otacza Was każdego dnia, 
daje łaski i siłę 
do pokonywania trudów 
dnia codziennego.

Dyrekcja i Pracownicy 
Centrum Kultury i Sztuki 

im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

W E S O Ł E G O A L L E LU J A

Prezydent
 Miasta Siedlce

Wojciech Kudelski

Przewodniczący
Rady Miasta

 
Henryk Niedziółka

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
w imieniu władz samorządowych 

Miasta Siedlce 
składamy Państwu 

najserdeczniejsze życzenia.

ZZmartwychwstały Jezus niech obdarza 
wszystkich pokojem i radością, 

a nasze serca nieustannie napełnia 
miłością i nadzieją. 
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1 KWIETNIA (sobota) 
KONCERT

6 KWIETNIA (czwartek) 
SPEKTAKL

2 KWIETNIA (niedziela) 
SPEKTAKL

3 KWIETNIA (poniedziałek) 
SPEKTAKL

5 KWIETNIA (środa) 
SPEKTAKL

KONCERT TRZECH TENORÓW

ŚWIĘTA WIELKANOCNE  
U SMERFOLUDKÓW

ŚWIĘTA 
WIELKANOCNE  
U SMERFOLUDKÓW

DZIEŃ DRUGI. 
WIELKA SOBOTA 
WG. „DZIEŃ DRUGI PRAWDA JEDYNA” 
GRZEGORZA SKWARKA

godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

godz. 9:00, 11:00, 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

scenariusz, reżyseria, opracowanie muzyczne:
Waldemar Koperkiewicz 
śpiew: Ania Broda 
duduk: Jacek Mielcarek
obsada: aktorzy Teatru Es - Anna Kasjaniuk 
Paweł Skolimowski, Robert Protasewicz, Maciej 
Czapski, Paweł Kryszczuk
Montaż muzyki: Robert Protasewicz

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

KWIECIEŃ 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

5 KWIETNIA (środa) 

 

 DZIEŃ DRUGI. 
WIELKA SOBOTA 
WG. „DZIEŃ DRUGI PRAWDA 
JEDYNA” GRZEGORZA SKWARKA 
 
godz. 9:00, 11:00, 19:00  
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

scenariusz, reżyseria, opracowanie muzyczne:
Waldemar Koperkiewicz 
śpiew: Ania Broda 
duduk: Jacek Mielcarek
obsada: aktorzy Teatru Es - Anna Kasjaniuk 
Paweł Skolimowski, Robert Protasewicz, 
Maciej Czapski, Paweł Kryszczuk
Montaż muzyki: Robert Protasewicz

„Dzień Drugi” to spektakl pasyjny ukazujący 
refleksje, przemyślenia współczesnego 
człowieka na temat wiary, zwątpienia, miejsca 
Jezusa w naszym codziennym życiu. Całość 
widowiska świetnie dopełniają projekcje 
materiałów multimedialnych oraz klimatyczna 
muzyka. Dużą wartością przedstawienia 
jest współczesny język narracji, stylem 
przypominający współczesne reportaże. 
Widz może odnosić wrażenie, że czas między 
śmiercią Chrystusa a Zmartwychwstaniem 
stanął w miejscu, a odradza się w każdy Wielki 
Tydzień. Ludzki strach i zwątpienie apostołów 
będących świadkami Jego kaźni, a nie 
wiedzących o Zmartwychwstaniu - dla nas, 
którzy już wiedzą, jest wielkim i radosnym 
oczekiwaniem na dzień trzeci.

R

ODZ INN

A
 

N

I E D Z I E L
Aw Teatrze

www.ckis.siedlce.pl

Znane od kilkudziesięciu lat Koncerty Trzech 
Tenorów odbywają się niemal na całym świecie. 
Inicjatywa organizowania tych widowisk zrodziła 
się dzięki trzem wybitnym, charyzmatycznym 
tenorom - Luciano Pavarotti, Plácido Domingo 
oraz José Carreras. W koncercie wystąpią trzej 
znakomici tenorzy młodego pokolenia - Jędrzej 
Tomczyk, Tomasz Tracz oraz Aleksander Kruczek. 
Towarzyszyć im będą wybitni, polscy kameraliści 
młodego pokolenia, występujący na co dzień 
z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami 
w Polsce i Europie. Zabrzmią największe 
przeboje opery i operetki, przepiękne pieśni 
neapolitańskie i szlagiery literatury skrzypcowej, 
wspaniałe światowe arie największych 
kompozytorów. Tego nie można przegapić!

Spektakl dla dzieci w ramach cyklu Rodzinna 
Niedziela w Teatrze. Wielkanoc obchodzona jest 
od VII w. w niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni księżyca. Podczas oczekiwania na pełnię 
w wiosce Smerfoludków każdy w przybyciu 
Wiosny widzi nowe nadzieje na spełnienie 
marzeń. Niedaleko wioski Smerfoludki 
odnajdują porzucone jajko. Każdy ma inny 
pomysł, co z nim zrobić...  

występują: Jędrzej Tomczyk, Tomasz Tracz  
oraz Aleksander Kruczek

Choreografia: Katarzyna Bondarczuk,  
Weronika Budrecka 
Wykonanie: Studio Tańca do Caro Dance

Choreografia: Katarzyna Bondarczuk,  
Weronika Budrecka 
Wykonanie: Studio Tańca do Caro Dance

CARMEN
godz. 9:00, 11:00, 18:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska 
w rolach głównych: Margarita Kanevskaia, 
Sebastian Piotrowicz, Natalia Jóźwiak,  
Jakub Piotrowicz 
Teatr Tańca Caro
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10 KWIETNIA (poniedziałek) 
KONCERT

7 KWIETNIA (piątek) 
SPEKTAKL

9 KWIETNIA (niedziela)

STABAT MATER 
GIOVANNIEGO BATTISTY PERGOLESIEGO

GOSPELIADA

DZIEŃ DRUGI. 
WIELKA SOBOTA 
WG. „DZIEŃ DRUGI PRAWDA JEDYNA” 
GRZEGORZA SKWARKA
godz. 19:30 
miejsce: ZSP nr 2 w Radzyniu Podlaskim

godz. 12:30 
miejsce: Kościół św. Antoniego w Białej Podlaskiej

godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Wykonanie: Izabella Jaszczułt-Kraszewska (sopran)
Justyna Kowynia-Rymanowska (mezzosopran)
żeński chór Chóru Miasta Siedlce  
oraz kameraliści Opery i Filharmonii Podlaskiej 
w Białymstoku
Dyrygent: Mariusz Orzełowski

scenariusz, reżyseria, opracowanie muzyczne:
Waldemar Koperkiewicz 
śpiew: Ania Broda 
duduk: Jacek Mielcarek
obsada: aktorzy Teatru Es - Anna Kasjaniuk 
Paweł Skolimowski, Robert Protasewicz, Maciej 
Czapski, Paweł Kryszczuk
Montaż muzyki: Robert Protasewicz

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

6 KWIETNIA (czwartek) 
 
 
 
 
 
 
 

 CARMEN
 
godz. 9:00, 11:00, 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
Reżyseria i choreografia:  
Iwona Maria Orzełowska 
w rolach głównych: Margarita Kanevskaia, 
Sebastian Piotrowicz, Natalia Jóźwiak,  
Jakub Piotrowicz 
Teatr Tańca Caro 
 
Spektakl powstał na kanwie opery 
Georges’a Bizeta. Akcja przedstawienia 
rozgrywa się współcześnie w wielkim mieście, 
wśród młodzieży lokalnej cyganerii. Tematem 
dramatu jest historia miłości młodego Jana do 
Carmen. Miłości wielkiej, gorącej, ale zakazanej, 
gdyż Jan ze swoją narzeczoną Zoją spodziewają 
się dziecka. Historia trudna, pikantna 
i tajemnicza. Wieloznaczeniowa i bardzo 
współczesna. Ożywczym powiewem jest próba 
połączenia tradycyjnych wartości Teatru Tańca 
i Baletu z technikami tańca modern i hip hop. 
W ten sposób Teatr Tańca Caro podejmuje 
dialog ze współczesną młodzieżą. Reżyserem 
i choreografem spektaklu „Carmen” jest Iwona 
Maria Orzełowska. W główne role wcielają się 
tancerze i aktorzy Teatru Tańca Caro. Spektakl 
był wielokrotnie wystawiany na terenie całej 
Polski - na deskach renomowanych teatrów 
i ośrodków kultury w kraju.

Spektakl o najsłynniejszej parze w dziejach 
Hollywood, która do dzisiaj budzi podziw 
i fascynuje wielbicieli na całym świecie. Rok 
1976. Do apartamentu słynnego hotelu 
The New York Palace, w którym mieszka 
wybitny psycholog Tony Slawers, przychodzi 
niespodziewanie jego wieloletnia pacjentka 
Elizabeth Taylor. Po chwili pojawia się tam 
również Richard Burton. Także jego pacjent 
i przyjaciel. Po swoim drugim, spektakularnym 
małżeństwie, postanawiają się rozstać. Autor 
sztuki podejmuje próbę analizy związku, 
w którym namiętność miesza się z zazdrością, 
a popularność i sława stają się przeszkodą 
w budowaniu właściwych relacji. Wyjątkowe 
kostiumy zaprojektowane przez Tomasza 
Ossolińskiego za sprawą ekskluzywnych tkanin, 
a także kryształowych elementów i biżuterii 
znanej na całym świecie firmy Swarovski, oddają 
klimat epoki i niezwykłość bohaterów dramatu. 
W rolach głównych Małgorzata Foremniak 
i Paweł Deląg. Wielkie emocje, namiętność, 
dowcip i wzruszenie to wszystko w najnowszym 
spektaklu Jakuba Przebindowskiego. Jak 
mówi autor sztuki: „Być jak Elizabeth Taylor“ 
to dramat, w którym poznajemy bohaterkę 
walczącą o samodzielność, wolność wyborów 
i niezależność kobiet, nawet jeśli, tak jak Taylor, 
płaci się za to wielką cenę.

7 KWIETNIA (piątek) 
SPEKTAKL

BYĆ JAK ELIZABETH TAYLOR
godz. 17:00 i 20:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Obsada: Małgorzata Foremniak, Paweł Deląg, 
Sambor Czarnota, Martyna Kliszewska 
Scenariusz i reżyseria – Jakub Przebindowski
 Scenografia – Witek Stefaniak
 Kostiumy – Tomasz Ossoliński

Stabat Mater pochodzi z łaciny i oznacza Stała 
Matka (pod krzyżem). To dzieło ascetyczne, 
jest kompozycją na wskroś dojrzałą, stawiającą 
przed wykonawcą konieczność nie tylko 
doskonałego wyczucia słowa, ale i nie budzącej 
wątpliwości umiejętności podkreślenia 
momentów napięcia i końcowego odprężenia. 
Modlitewny charakter dzieła podkreślają 
płaczące skrzypce, które wprowadzają 
słuchacza w stan zadumy i kontemplacji.  
Koncert upamiętni 7. rocznicę katastrofy 
Smoleńskiej.

VII edycja Konkursu Piosenki Gospel w języku 
angielskim. Konkurs od 5 lat organizowany jest 
przez I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa 
w Siedlcach oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach.
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28 KWIETNIA (piątek) 
KONCERT Z OKAZJI  
JUBILEUSZU 70-LECIA

godz. 15:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

ORKIESTRY 
WOJSKOWEJ  
W SIEDLCACH

23 KWIETNIA (niedziela) 

 

 

"COMFY ZONE" 
"TALENT ON THE MOVE"
 
 
godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

Spektakl „Talent on the Move 2017” – tworzy 
mieszanka różnorodnych utworów, ukazująca 
wszechstronne talenty tancerzy, ale też ciekawy 
program wizji światowej sławy choreografów. 
Grupa najlepszych tancerzy ostatniego 
roku CODARTS zabierze nas w taneczną 
podróż, od prac stworzonych specjalnie na 
miarę spektaklu, do istniejącego repertuaru 
najlepszych choreografów, po zupełnie nowe 
utwory. W tegorocznej odsłonie spektaklu 
„Talent on the Move” zobaczymy prezentacje 
z repertuaru takich choreografów, jak: Raphael 
Bonachela, Lorand Zachar, Lucas Timulac, 
Andonis Foniadakis, Louis Thuriot, Mauro 
Bigonzetti, Guy Weizman&Roni Haver, Jiri 
Kylian. Obsadę spektaklu stanowi starannie 
dobrana, międzynarodowa grupa młodych 
tancerzy, kształconych w kultowym miejscu 
dla tańca współczesnego - Uniwersytecie 
Artystycznym CODARTS w Rotterdamie. Jako 
support wydarzenia zaprezentowany zostanie 
spektakl „Comfy Zone” Teatru Tańca Caro.

Wykonawcy: Orkiestra Wojskowa w Siedlcach, 
Chór Miasta Siedlce, Soliści Teatru Es oraz 
zaproszeni goście

25-26 KWIETNIA 
SPEKTAKL

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

PCHŁA SZACHRAJKA

Reżyseria i choreografia: Katarzyna Bondarczuk 
Kierownictwo artystyczne:  
Iwona Maria Orzełowska 
wykonanie: Studio Tańca do Caro Dance

Widowisko taneczno–aktorskie do klasyki literatury 
dziecięcej - wiersza Jana Brzechwy pt. „Pchła 
Szachrajka”. Spektakl urzeka ciekawą choreografią, 
feerią barw, bogactwem ruchu i obrazu. Mnóstwo 
dzieci na scenie w bajecznych strojach, tańczących 
do znakomitej muzyki, gwarantuje doskonałą 
zabawę dla widza w każdym wieku.

23 KWIETNIA (niedziela) 
SPEKTAKL

COMFY ZONE support
TALENT ON THE MOVE
godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

21-23 KWIETNIA 

20 KWIETNIA (czwartek) 
SPEKTAKL

WARSZTATY I AUDYCJE DO 
CODARTS

SELFIE Z ALICJĄ  
W KRAINIE CZARÓW

godz. 9:00 
Rejestracja: Foyer CKiS, ul. Bpa I. Świrskiego 31

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

To już czwarta edycja wspólnego projektu 
Teatru Tańca Caro i Uniwersytetu Artystycznego 
realizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki 
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta 
Siedlce. Satysfakcjonująca, na wysokim poziomie 
artystycznym współpraca pomiędzy Codarts 
i Teatrem Tańca Caro, przy profesjonalnej 
współpracy wykładowców uniwersytetu umożliwia 
młodym pokoleniom utalentowanej młodzieży 
zdobycie wiedzy z zakresu tańca współczesnego 
i baletu, jak również stwarza doskonałą możliwość 
rozwoju osobistego i weryfikacji talentu 
w szerokim, międzynarodowym gronie.

Pol   nd

Pol   nd

Koncepcja i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska 
Scenariusz i teksty piosenek: Urszula Gotowicka 
Choreografia: Izabela Orzełowska, Paulina Jaksim 
Muzyka: Krzysztof Chromiński, Kamil Zawiślak 
Obsada: Teatr Tańca Caro
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CO ZA MIESIĄC       MAJ 2017

26-28 MAJA 
 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

    

KRAJOWE  
MISTRZOSTWA  
IDO  
 
Modern, Ballet/Pointe  

- eliminacje Mistrzostw Europy i Świata

14 MAJA (niedziela) 
 
godz. 16:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 SPEKTAKL

  

JUBILEUSZ 
CARO DANCE -  
PART II    
Koncert z okazji jubileuszu 30-lecia  
zespołu Caro Dance podczas którego zapre-
zentowany zostanie premierowy spektakl  
"4 pory roku, 4 pory życia".

15-16 MAJA 
 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
 
FINAŁ FESTIWALU TEATRÓW  
DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH 

 

SREBRNA MASKA  
 Celem imprezy jest: prezentacja dorob-
ku artystycznego amatorskich zespołów 
teatralnych, inspirowanie do twór-
czych poszukiwań nowych form pracy 
artystycznej, kształtowanie i rozwijanie 
zainteresowań młodzieży kulturą te-
atralną, stworzenie możliwości wymiany 
doświadczeń instruktorów, pedagogów 
i animatorów życia teatralnego.

17 MAJA (środa) 
 
godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
STAND UP  

WOJCIECH CEJROWSKI  
PRAWO DŻUNGLI   
Wojciech Cejrowski wystąpi w programie 
stand up comedy, co oznacza mniej więcej 
tyle: samotny człowiek z mikrofonem, 
na pustej scenie, bez rekwizytów, bawi 
publiczność przez dwie godziny. Nie śpiewa, 
nie tańczy - jedynie opowiada, ale w taki 
sposób, by co kilka zdań wywołać salwę 
śmiechu. Nie odgrywa skeczy, nie wciela się 
w wymyślone postacie - opowiada historie 
prawdziwe wzięte z własnego życia.  

21 MAJA (niedziela) 
 
godz. 16:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE 
  
MIŚ TYMOTEUSZ    
Jedna z najpiękniejszych i najbardziej 
wzruszających historii dla dzieci napisa-
nych przez Jana Wilkowskiego mówiąca 
o przyjaźni, odpowiedzialności, o po-
szukiwaniu zrozumienia, w wykonaniu 
Teatru Lalki i Aktora w Łomży.

25 MAJA (czwartek) 
 
godz. 17:00 i 20:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE  
SPEKTAKL  

ATRAKCYJNY  
POZNA PANIĄ...   
Obsada: Sylwester Maciejewski, Mikołaj 
Roznerski, Lech Dyblik, Adriana Kalska, 
Klaudia Halejcio, Olga Borys,  
Elżbieta Jarosik, AleksandraNieśpielak 
Komedia, która powstała w 2000 roku, 
stając się prawdziwym hitem teatralnym. 
Blisko 1000 prezentacji w Polsce i za grani-
cą, komedia ta była także pierwowzorem 
popularnego filmu o tym samym tytule. 
„Atrakcyjny...” powraca teraz na scenę w no-
wej odsłonie i gwiazdorskiej obsadzie.
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Jest to przedsięwzięcie naukowe, które 
odbywa się cyklicznie od 2014 r. i służy po-
szerzaniu wiedzy w zakresie szeroko pojętej 
inkluzji społecznej w kontekście przemian 
społecznych i kulturowych. To prestiżowe, 
międzynarodowe, interdyscyplinarne spo-
tkanie integruje przedstawicieli polskiej 
i europejskiej nauki z różnych dziedzin, 
a w szczególności nauk humanistycznych 
i społecznych.

Celem Międzynarodowego Kongresu 
Inkluzji Społecznej jest ukazanie myśli pol-
skich i zagranicznych naukowców, w naj-
ważniejszych kwestiach dotyczących eksklu-
zji, integracji, a przede wszystkim inkluzji 
społecznej, a także refleksji naukowej nad 
powyższą tematyką. Uczestnicy Kongresu 
podejmą również próbę określenia wizji edu-
kacji w Polsce i w świecie współczesnym.

Założeniem organizatorów jest stworze-
nie ogólnopolskiej platformy porozumie-
nia w jakże ważnych sprawach dotyczących 
działań na rzecz przeciwdziałania wyłącza-

nia społecznego (ekskluzji i stygmatyzacji). 
Do udziału w konferencji zaproszone zostały 
zarówno ośrodki naukowe jak i wiele osób 
zaangażowanych w działania przeciw wyklu-
czeniu społecznemu.

Organizatorzy pragną, aby efektem IV 
Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Spo-
łecznej stały się rekomendacje i zalecenia 
pedagogiczno-społeczne w świetle dotych-
czasowych ustaleń i doświadczeń w zakresie 
stosowanej inkluzji społecznej, a wypowiedzi 
i nastawienia badawcze oscylowały wokół 
następujących obszarów tematycznych:
1. Analiza ukrytych i jawnych założeń teo-

retycznych inkluzji społecznej
2. Inkluzja społeczna jako projekt i fakt 

w poszczególnych krajach
3. Prezentacja wyników badań nad zastoso-

waniami programów inkluzyjnych (ro-
dzina, grupa rówieśnicza, szkoła, środo-
wiska lokalne)

4. Rozczarowania i nadzieje praktyków 
i teoretyków pracy socjalnej, kurateli są-

dowej, edukacji oraz resocjalizacji nielet-
nich i dorosłych w wybranych krajach

5. Związki programów inkluzyjnych z poli-
tyką społeczną i edukacyjną na poziomie 
mikro- i makrospołecznym
Dyskurs naukowy podczas kongresu, po-

służy zaprojektowaniu i wprowadzaniu in-
nowacyjnych rozwiązań w obszarze inkluzji 
społecznej nie tylko w Polsce, ale i krajach 
Europy środkowej i w Unii Europejskiej.

Wydarzenie uświetni spektakl „Carmen”, 
który przed zaproszonymi Gośćmi i uczest-
nikami kongresu, na deskach Sceny Teatral-
nej Miasta Siedlce zaprezentują tancerze Te-
atru Tańca Caro.

W DNIACH 6-7 KWIETNIA 2017 R. ODBĘDZIE SIĘ W IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES INKLUZJI SPOŁECZNEJ ORGANIZOWANY 
PRZEZ KATEDRĘ PEDAGOGIKI INTEGRACYJNEJ INSTYTUTU PEDAGOGIKI, WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO, 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH.

„Inkluzja społeczna 
- wdrożenia - wersje i kontrowersje”.

REKLAMA 

KONGRES INKLUZJI SPOŁECZNEJ

6 kwi etn ia, godz. 18:00

S C E N A  T E AT R A L N A  M I A S T A  S I E D L C E
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Zbliżają się Święta Wielkiej 
Nocy i stosownie do okazji ma-
larz niezbyt znany, ale warto 
przybliżyć Państwu jego twór-
czość. 

Szymon Czechowicz  żył 
w latach 1689–1775. Przyszedł na 
świat w rodzinie złotników. Wy-
dawać by  się mogło, że stać go 
będzie na studiowanie malarstwa, 
ale to dzięki protekcji i wsparciu 
finansowemu Franciszka Maksy-
miliana Ossolińskiego w wieku 
22 lat rozpoczął studia malarskie 
w Rzymie. Mimo odnoszonych 
tam sukcesów, wrócił do Polski. 
Twórczość tego barokowego ar-
tysty to w przeważającej mie-
rze obrazy o tematyce religijnej 
i portrety. Malował głównie na 
zamówienie. Po osobach portre-
towanych (bogata szlachta, ma-
gnateria) można wnioskować, 
że honoraria pobierał więcej niż 
przyzwoite, co kontrastuje z do-

chodami opisywanych w poprzed-
nim numerze naszego magazynu 
impresjonistach. Należałoby mieć 
nadzieję, że malując obrazy reli-
gijne zapłata będzie skromniejsza, 
zważywszy na cel, jakiemu takie 
malarstwo służy. 

Dzieła Szymona Czechowicza 
możemy obejrzeć między innymi 
w muzeach Rzymu, Padwy, Warsza-

wy, Lublina czy Zamościa, ale też…  znacz-
nie bliżej: w Wyszkowie,  Węgrowie oraz 
w Liwie. Warto zatem wybrać się w te oko-
lice i osobiście spotkać z dziełami tego nie-
tuzinkowego, aczkolwiek niedocenionego 
artysty.

Dziś skupimy się na jego malarstwie 
religijnym, na ostatnich trzech dniach 
z życia Jezusa. To czas największego świę-
ta chrześcijan. Czas nadziei i odrodzenia. 

Czas niewyobrażal-
nego cierpienia i czas 
radości. Święta Wiel-
kiej Nocy! Prezentuje-
my  trzy dzieła mistrza 
Szymona, opowiadają-
ce o Misterium męki 
Pańskiej:

Ukrzyżowanie
Złożenie do grobu
Zmartwychwstanie

Przeżyjmy te świę-
ta spokojnie i godnie. 
Zapomnijmy o swa-
rach, wybaczmy sobie 
nawzajem zadawnio-
ne winy, cieszmy się 
spotkaniem z bliskimi 
i pamiętajmy, co ON 
nam mówił i mówi od 
ponad 2 tysięcy lat.

Miłość jest najważ-
niejsza: Więc kochajmy 
się! I cieszmy się z odra-
dzającego się życia.

 Waldemar Koperkiewicz

Szymon Czechowicz - ku nadziei
WIELCY ARTYŚCI I ICH DZIEŁA

Ukrzyżowanie (1750) Kościół w Tykocinie Złożenie do grobu  (1731) Muzeum Narodowe w Krakowie

Zmartwychwstanie (1758) Muzeum Narodowe w Krakowie



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

 Jak się Panu żyje w Siedlcach? 
Dziękuję, całkiem nieźle. W Siedlcach 

mieszkam już piąty rok i stały się mi bli-
skie. Utożsamiam się z tym miastem i do-
brze się tu czuję.

 W tym roku Orkiestra Wojskowa 
w Siedlcach obchodzi okrągły jubile-
usz. Jak z perspektywy czasu ocenia 
Pan jej aktywność w naszym mieście 
i wpływ na życie kulturalne regionu?

Myślę, że to pytanie nie powinno 
być skierowane do mnie, ale do osób, 
które odpowiadają za życie kulturalne 
Siedlec. Ja mogę się odnieść jedynie do 
ostatnich pięciu lat. Orkiestra w tym 
roku obchodzi jubileusz 70–lecia 
powstania i z tego, co mi wiado-
mo, od wielu lat odgrywała ważną 
rolę w życiu kulturalnym mia-
sta – biorąc udział w ważnych 
wydarzeniach patriotycznych. 
Często spotykałem się z twier-
dzeniem, że orkiestra wojskowa 
kojarzy się jedynie z marszami 
wojskowymi i pieśniami patrio-
tycznymi. Dla mnie istotne było, 
żeby aktywność orkiestry nie 
ograniczała się jedynie do uro-
czystości patriotyczno-religijnych. 
Współpraca z CKiS Scena Teatralna 
Miasta Siedlce stworzyła nam możli-
wość zaprezentowania się w zupełnie 
innej odsłonie niż dotychczas, a nasze 
koncerty pokazały, jak szeroki mamy 
wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o re-
pertuar. Cieszy mnie, że spotkały się one 
z tak dużym zainteresowaniem i że może-
my aktywnie uczestniczyć w życiu kultural-
nym miasta.

GOŚĆ SCENY 24

ORKIESTRA 
JAK RODZINA

kpt. Dariuszem Kaczmarskim, 
kapelmistrzem Orkiestry Wojskowej 
w Siedlcach
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GOŚĆ SCENY 24

 Jak Pan zareagował na propozycję 
poprowadzenia orkiestry, która padła, 
przypomnijmy, w 2012 roku? Nie bał się 
Pan tego wyzwania?

Przyznam, że byłem nieco zaskoczo-
ny, bo pierwsze plany zakładały, że wrócę 
do Warszawy. Pierwszy dzień w Siedlcach 
był jednocześnie pierwszym dniem pra-
cy tutaj. Nie znałem tego miasta i orkie-
stry, więc nie do końca wiedziałem, czego 
mogę się tu spodziewać. A czy bałem się 
tego wyzwania? Śmiało mogę stwierdzić, 
że nie, bo od czterech lat przygotowywa-
łem się do objęcia samodzielnego stano-
wiska Dowódcy – Kapelmistrza, pracując 
jako Zastępca Dowódcy w Orkiestrze Re-
prezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wro-
cławiu. Zdobyta tam wiedza i cenne do-
świadczenie bardzo mi pomogły.

 Orkiestra to grono ludzi o różnych 
osobowościach, poglądach, sposobach pa-
trzenia na życie. Jak udaje się Panu do nich 
dotrzeć, by tworzyli spójny, zgrany zespół?

Nie mam złotego środka na jedność 
w orkiestrze. Łączy nas muzyka i to jest 
najważniejszy element scalający grupę tak 
różnych osobowości. Bywa, że nie jest nam 
łatwo wytrzymać wzajemnie ze sobą i jak 
w każdej pracy są momenty lepsze i gorsze.

 Jak bardzo zmienił się kształt mu-
zyczny orkiestry, od kiedy został Pan jej 
kapelmistrzem?

Jesteśmy orkiestrą wojskową i nie spo-
sób dokonać zmiany kształtu muzycznego, 
bo nasza praca opiera się głównie na opra-
wie muzycznej uroczystości państwowych, 
które są określone ceremoniałem i nie ma 
tutaj miejsca na swobodną twórczość. Swo-
bodę mam jedynie przy doborze repertuaru 
do zadań muzycznych o charakterze roz-
rywkowym i tutaj starałem się wprowadzić 
najwięcej zmian (repertuarowych, brzmie-
niowych i wizualnych). Biorę pod uwagę 
spory przekrój wiekowy naszej publiczno-
ści i staram się, aby utwory prezentowane 
przez orkiestrę, dostarczały wszystkim 
słuchaczom dużej dawki emocji.

 Proszę powiedzieć, czego się Pan 
w tym czasie nauczył? Co Pana wzmoc-
niło, a może rozczarowało?

Miniony okres to jedna wielka lekcja 
życia. Kierowanie żywym organizmem 
nauczyło mnie wielu rzeczy, a zwłaszcza 
tolerancji, akceptacji i wytrwałości. Jed-
ną z ważniejszych lekcji, jaką wyniosłem 
z tego okresu, to świadomość, że ludziom 
trzeba zaufać i każdy zasługuje na dru-
gą szansę. Wzmacniająco działa na mnie 
z pewnością podejście moich muzyków do 
swoich obowiązków. Są profesjonalistami 
w swoim fachu, ale przede wszystkim to 
ludzie, na których można liczyć.

 Które z koncertów wspomina Pan 
szczególnie?

Szczególnie wspominam koncert kon-
kursowy z 2013 r. ze Świeradowa Zdroju, 
gdzie zdobyliśmy I miejsce w kategorii kon-
cert estradowy. Był to mój pierwszy sukces 
z orkiestrą i mam wrażenie, że był on przeło-
mowym momentem w naszej pracy – moc-
no napędzającym do dalszego rozwoju.

 Kiedy czuje Pan szczególną dumę 
i satysfakcję?

Nasza praca jest bardzo specyficzna, bo 
ogrom pracy, który wkładamy w przygoto-
wania do koncertów, jest niewidoczny dla 
słuchacza. Dumę i satysfakcję odczuwam 
wówczas, gdy po tych mozolnych próbach 

i godzinach spędzonych na sali prób, uda-
je nam się zrealizować dany projekt, a po 
reakcji publiczności mogę stwierdzić, że 
warto było. 

 Pana obecność na scenie gwarantu-
je udany koncert. Publiczność wie, co 
oznacza nazwisko kapelmistrz Dariusz 
Kaczmarski na plakacie. Jakiego rodzaju 
kodu używa Pan w kontakcie z publicz-
nością?

Dziękuję za taką opinię, ale jestem tro-
chę zaskoczony, bo gwarantem dobrego 
koncertu nie jestem ja sam, ale wspólna 
praca całej orkiestry i solistów. Sam na 
scenie nic bym nie zdziałał. 

A na temat kontaktu z publicznością, 
ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo więk-
szą część koncertu jestem do Niej odwró-
cony „tyłem”:) 

 Jak wygląda aktualna sytuacja perso-
nalna w zespole?

Orkiestra jest instytucją państwową, 
podlegającą Ministerstwu Obrony Naro-
dowej, a wszyscy pracujący w niej muzycy 
to zawodowi żołnierze. W związku z tym, 
stan osobowy orkiestry ulega niewiel-
kim zmianom personalnym. Jeżeli któryś 
z muzyków planuje odejście na emeryturę, 
to z dużym wyprzedzeniem na jego miej-
sce planuje się inną osobę.

 Panie Dariuszu, jaki koncert się 
Panu marzy?

Koncert z utworami z okresu dwudzie-
stolecia międzywojennego (m.in.: „Ada to 
nie wypada”, „Umówiłem się z nią na dzie-
wiątą”, „Nie kochać w taką noc”, „Ach, jak 
przyjemnie” czy „Ja się boję sama spać”). 
Mam jakiś szczególny sentyment do utwo-
rów z tamtego okresu.

 Co, poza muzyką, jest miłością Da-
riusza Kaczmarskiego?

Trzy Kobiety: żona i dwie córki:)
 Dziękuję bardzo za rozmowę
 Monika Mikołajczuk

Biorę pod uwagę spory 
przekrój wiekowy naszej 
publiczności i staram się, 
aby utwory prezentowane 
przez orkiestrę, dostarczały 
wszystkim słuchaczom 
dużej dawki emocji.
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50 LAT MUZEUM 
REGIONALNEGO 
28 kwietnia, godz. 18:00

Historia siedleckiego muzeum sięga 1928 roku, 
kiedy to uchwałą Rady Miasta powołano Mu-
zeum Ziemi Podlaskiej. Mieściło się w jednej 
sali XVIII-wiecznego ratusza zwieńczonego fi-
gurą Atlasa, zwanego przez siedlczan Jackiem. 
Miało wówczas charakter wielodziałowy. Gro-
madzono w nim obiekty z dziedziny archeolo-
gii, historii, etnografii i sztuki. Zbiory te jed-
nak uległy zniszczeniu podczas pożaru ratusza 
w lipcu 1944 r.

Dopiero po II wojnie światowej, w 1967 roku, 
reaktywowano muzeum z siedzibą w ratuszu. 
Funkcjonowało ono kolejno pod trzema nazwa-
mi: Muzeum Ziemi Podlaskiej do 1975 roku, 
Muzeum Okręgowe w latach 1975-1999, a od 
2000 roku jako Muzeum Regionalne w Siedl-
cach. Od 50 lat w muzeum gromadzone są i udo-
stępniane dobra kultury z zakresu: archeologii, 
sztuki, numizmatyki, etnografii, historii, fotogra-
fii archiwalnej i historii wojskowości. Niektóre 
spośród nich posiadają charakter unikatowy. 
W działalności wystawienniczej kładziemy na-
cisk na historię Siedlec i regionu. W ciągu 50-let-
niego funkcjonowania w muzeum zgromadzono 
blisko 14 tysięcy eksponatów. 

W 2017 roku Muzeum Regionalne w Sie-
dlcach obchodzi jubileusz 50-lecia powojennej 
działalności. Obecnie przygotowywane są czte-
ry jubileuszowe ekspozycje: „Podróże w czasie. 

MAŁGORZATA 
STRĘKOWSKA – ZAREMBA 

W MBP W SIEDLCACH
5 kwietnia, godz. 10:30 

Muzeum Regionalne w Siedlcach
 Z okazji Międzynarodowego Dnia Książ-
ki dla Dzieci, Siedlecka Książnica zapra-
sza na spotkanie z Małgorzatą Strękow-
ską–Zarembą, autorką powieści, bajek 
terapeutycznych, opowiadań, serii książek 
o Filipku Zaskrońcu, Detektywie Kefirku 
i Okropnym Maciusiu. 
Małgorzata Strękowska-Zaremba to pisar-
ka, dziennikarka, autorka podręczników, 
laureatka licznych nagród i wyróżnień 
min. Nagrody Literackiej im. Kornela Ma-
kuszyńskiego za książkę „Abecelki i duch 
Bursztynowego Domu”. Jej książka „Zło-
dzieje snów” została wyróżniona w kon-
kursie Polskiej Sekcji IBBY - Książka Roku 
2008; otrzymała nagrodę w Konkursie Li-
teratury Dziecięcej im. Haliny Skrobiszew-
skiej i została wpisana na Listę Skarbów 
Muzeum Książki Dziecięcej. 
Spotkanie autorskie Małgorzaty Strękow-
skiej-Zaremby odbędzie się 5 kwietnia 2017 
o godz. 10:30 w Muzeum Regionalnym 
w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 1.

NIEDZIELNY SALON MUZYCZ-
NY -IMPRESJE HISZPAŃSKIE 

DUETU DUMICZ-ROSCA 
9 kwietnia  

Sala Biała, ul. Pułaskiego 6
Monika Rosca (fortepian) - ukończyła 

z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycz-
nej w Łodzi w 1985 roku i została asystentką, 
a następnie adiunktem w klasie fortepianu prof. 
Tadeusza Chmielewskiego. Dalszym źródłem 
jej inspiracji wykonawczych były kursy mi-
strzowskie u prof. Rudolfa Kerera i prof. Ryszar-
da Baksta. Była stypendystką Towarzystwa im. 
Fryderyka Chopina. Jest laureatką wielu mię-

KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia

Siedlce przez wieki”, „Sztuka w naszych zbio-
rach”, „Zbiory etnograficzne, XIX-XX w. Wybór 
z kolekcji Muzeum Regionalnego w Siedlcach”, 
„Muzeum na przestrzeni lat pięćdziesięciu”. 
Uroczyste otwarcie wystaw odbędzie się 28 
kwietnia (piątek) o godz. 18.00. 

„Podróże w czasie. Siedlce przez wieki” 
Ekspozycja ma na celu upamiętnienie naj-

ważniejszych wydarzeń historycznych w blisko 
pięćsetletniej historii miasta. Obejmuje chro-
nologicznie okres od powstania miejscowości 
w średniowieczu, przez epokę nowożytną, kiedy 
miasto uzyskało prawa miejskie w 1547 r., cza-
sy panowania w Siedlcach Czartoryskich, okres 
zaborów, I wojnę światową, wojnę polsko–bol-
szewicką, dwudziestolecie międzywojenne, po 
okres II wojny światowej.

„Sztuka w naszych zbiorach”
Od samego początku istnienia w muzeum 

gromadzone są dzieła sztuki. Zbiory te zapo-
czątkowała wspaniała darowizna artystki  uro-
dzonej w Siedlcach - Małgorzaty Łady-Macią-
gowej (1881-1969). Ten dar stał się swoistym 
wzorem, ponieważ po nim nastąpiły kolejne. 
Córka Michała Borucińskiego (1885-1976) 
– Hanna Sołtan – gdy likwidowała warszaw-
skie mieszkanie rodziców,  zaprosiła do niego 
pracowników naszego muzeum, by zaopie-
kowali się spuścizną artystyczną ojca, także 
rodowitego siedlczanina. Ale mamy w planie 
pokazać także to, co podarowały siostry Irena 
(1901-1985) i Joanna Karpińskie (1902-1999) 
oraz Kazimierz Szwainowski (1917- 2002). 

„Zbiory etnograficzne, XIX-XX w. Wybór 
z kolekcji Muzeum Regionalnego w Siedlcach”

Zbiory etnograficzne to gromadzone od lat 
siedemdziesiątych XX wieku muzealia, tworzą-
ce kolekcje i zbiory otwierające kolekcje, cha-
rakterystyczne dla wsi chłopskich i drobnoszla-
checkich, głównie z okolic Siedlec.

Wystawa „Muzeum na przestrzeni lat 
pięćdziesięciu” to, w dużym skrócie przed-
stawiona historia działalności Muzeum Re-
gionalnego w Siedlcach od jego powołania 
w 1967 roku do chwili obecnej. Dodatkowo, na 
krótko, w muzealnej bibliotece przygotowana 
będzie ekspozycja książek pochodzących ze 
zbiorów Aleksandry Ogińskiej i opatrzonych 
jej autografem oraz innych wydanych w XVIII, 
XIX i początkach XX wieku.  S.K.

dzynarodowych i krajowych konkursów piani-
stycznych, m.in.: Rina Sala Gallo w Monza we 
Włoszech, Konkursie Pianistów i Wokalistów 
im. Marii Callas w Atenach, Ogólnopolskiego 
Konkursu Muzyki Kameralnej Konkursu Pia-
nistycznego im. Miłosza Magina w Paryżu. Na-
grywała dla Polskiego Radia i Telewizji; Polskie 
Nagrania wydały jej płytę z utworami J. S. Ba-
cha, W. A. Mozarta i L. van Beethovena. 

Marek Dumicz (skrzypce) – polski skrzy-
pek, kameralista i pedagog międzynarodowego 
formatu. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Warszawie i Hochschule 
für Musik, Theater und Medien w Hanowerze. 
Założyciel i przez 11 lat prymariusz zespołu Szy-
manowski Quartet. Wielokrotny laureat konkur-
sów i prestiżowych nagród.

W latach 2001-2004 zostaje objęty progra-
mem BBC Radio 3 „New Generation Artists”. 
Od 2000 do 2008 roku wykłada w hanowerskiej 
Hochschule für Musik, gdzie angażuje się w edu-
kację oraz wspieranie młodych zespołów kame-
ralnych.  (źródło: MOK)
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 Ostatnio mamy zaszczyt często gościć 
Panią na siedleckiej Scenie Teatralnej. Jak się 
Pani tutaj podoba?

Można powiedzieć, że jestem częstym go-
ściem w Państwa teatrze i za każdym razem 
jadę do Siedlec z bardzo przyjemnym nasta-
wieniem. To jest dobre energetycznie miejsce 
dla aktora, z bardzo profesjonalnym zapleczem 
technicznym i znakomitą publicznością. Zda-
rzyło się też, że to u Państwa odbieraliśmy, jako 
zespół Teatru Kwadrat, nagrody podczas Festi-
walu Sztuka plus Komercja. 

 W „Kwadracie”, który jest Pani macierzy-
stym teatrem, występuje Pani aktualnie w czte-
rech sztukach. Do tego dochodzą występy go-
ścinne na innych scenach, gra na planie seriali, 
programy rozrywkowe…  Jak to możliwe, że 
w każdym z tych projektów artystycznych Ewa 
Kasprzyk istnieje na sto procent?

To miłe, że tak pani to odbiera. Ja sama 
w swojej skromności muszę przyznać, że tak 
się zdarza. Czasem istnieję na 100 procent, in-
nym razem jest to 90 procent. Faktycznie jestem 
trochę zajęta (śmiech). Uświadomiła mi pani 
w tym momencie, że nie jest tak źle. Że jest pra-
ca i nie ma powodów do narzekań. 

 Nie każdy zniósłby taki kierat…
Tak, trzeba się do tego urodzić. Nie każdy się 

nadaje to takiego, powiedziałabym, harcerskie-
go życia, jakie my aktorzy prowadzimy. Ciągłe 
wyjazdy i nocne powroty, następnego dnia ko-
lejne role, projekty, spotkania. Trzeba z dużym 
zrozumieniem podejść do tego, co robimy i nie 
osądzać nas pochopnie. 

 Zacznijmy od początku. Podobno Pani po-
mysł, by studiować aktorstwo, wielu zaskoczył… 

Głównie moich najbliższych. Rodzice nie 
spodziewali się tego po mnie. Dla mamy było to 
największe zaskoczenie i jednocześnie wyzwa-
nie, ale nie rugała mnie za ten wybór. Widziała 
mnie w innej roli - być blisko niej i pracować np. 
w domu kultury, zgodnie z moim pierwszym 
wykształceniem, czyli pedagogiką. 

 Jednak Pani się uparła. Z rodzinnego Star-
gardu pojechała Pani przez całą Polskę aż do 
Krakowa, by tam studiować sztukę aktorską. 
Dlaczego właśnie Kraków?

Głównie dlatego, że nie dostałam się za 
pierwszym razem do szkoły teatralnej w War-
szawie, a w Krakowie mnie przyjęli. Poza tym to 
miasto wydawało mi się bardzo przyjemne do 
studiowania. I nie zawiodłam się.

 Po ukończeniu studiów dołączyła Pani do 
zespołu Teatru Wybrzeże, z którym związana 
była przez 16 lat. Jak Pani wspomina tamte 
lata? Jak Panią ukształtowały jako aktorkę?

Sądzę, że dla młodego człowieka to była 
wielka lekcja życia i jeszcze większa szkoła aktor-
stwa. Pojechałam tam z grupą moich kolegów, 
też absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. 
Przed nami z Teatrem Wybrzeże związani byli 
znakomici aktorzy i osobowości sceniczne, jak 
chociażby Kalina Jędrusik, Zbigniew Cybulski, 
Jerzy Goliński, Leszek Herdegen, Bogumił Ko-
biela i reżyserzy: Lidia Zamkow, Zygmunt Hüb-
ner, Konrad Swinarski czy Andrzej Wajda, który 
właśnie na scenie tegoż teatru zrealizował swój 
reżyserski debiut „Kapelusz pełen deszczu” Mi-
chaela Vinzenze’a Gazzo z Mirosławą Dubrawską 

ROZMOWY TEATRALNE

Oddałam aktorstwu  
trochę krwi i zdrowia, 
poobijałam sobie kolana  
do żywego,  
ale warto było.

Niczego 
nie żałuję

ROZMOWA z

Ewą Kasprzyk,
aktorką teatralną 
i filmową
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ROZMOWY TEATRALNE

i Zbigniewem Cybulskim w rolach głównych. To 
była prawdziwa elita, także mieliśmy się od kogo 
uczyć. To, co najbardziej mnie ukształtowało 
jako aktorkę, to możliwość zaistnienia w reper-
tuarze dramatycznym. W Teatrze Wybrzeże gra-
no świetną literaturę – uczyłam się zawodu na 
tekstach Słowackiego, Gorkiego, Brechta, Dür-
renmatta, Frischa czy Becketta. Myślę, że praca 
w tym teatrze przygotowała mnie do repertuaru, 
który gram obecnie.

 Jednak po 16 latach przeniosła się Pani do 
Warszawy…

Ówczesny dyrektor Teatru Kwadrat 
Edmund Karwański zaprosił mnie do zagrania 
konkretnej roli i tak już zostałam. Pomyślałam, 
czemu nie, czas na zmiany. I kolejnych 16 lat 
minęło… Nie wiem, co będzie później. Mam 
nadzieję, że jeszcze wiele ciekawego i dobrego  
mnie czeka (śmiech).

 
 Podobno fani nie chcieli Pani puścić 
z Wybrzeża?

To była bardzo zabawna, ale i wzruszająca 
sytuacja. Miałam w Gdańsku fajną grupę około 
100 osób – głównie młodzieży z różnych szkół, 
które chodziły na wszystkie moje przedstawie-
nia. Kiedy zapadła decyzja o przeprowadzce do 
Warszawy, oni wynajęli starą „warszawę” i za-
wieźli mnie do stolicy. To było takie symboliczne 
pożegnanie z Wybrzeżem. Jeden z fanów nawet 
przeniósł się do Warszawy, by być bliżej mnie 
i wciąż chodzi na spektakle, w których gram.

 W 1985 roku zadebiutowała Pani rolą Kwi-
ryny w „Dziewczętach z Nowolipek”  Barbary 
Sass. To był przedsmak tej Ewy Kasprzyk, jaką 
dzisiaj kochamy – kobiety silnej, niezależnej, 
nowoczesnej, bezpruderyjnej. Czy ten debiut 
miał wpływ na Pani późniejsze wybory?

Jak widać tak. Uzmysłowiła mi pani, że to 
było tak dawno (śmiech). Teraz jestem w mo-
mencie patu, chciałabym zagrać już coś zupełnie 
innego. Być może wrócę do dramatycznej roli, 
może tego mi brakuje. W Teatrze Kwadrat  gram 
w farsowych przedstawieniach, chociaż sztuka 
„Kłamstewka”, z którą byłam niedawno w Sie-
dlcach, nie jest do końca klasyczną farsą. Myślę, 
że zmusza do refleksji i myślenia, a nie tylko 
śmiechu. Zresztą ludzie potrzebują  odprężenia 
i śmiechu właśnie – i my im to dajemy.

 A propo's śmiechu. Ogromną popularność 
przyniosła Pani rola w komediach Załuskiego, 
do dzisiaj zresztą bardzo chętnie oglądanych 
przez Polaków. Chciałaby Pani po latach wró-
cić do tej historii, jeśli byłaby taka możliwość? 

Ta możliwość właśnie się spełnia. Scenariusz 
do trzeciej części „Kogla mogla” pisze Ilona Łep-
kowska. Sama jestem ciekawa, jak to będzie po 
trzydziestu latach wrócić do mojej bohaterki. 
Nie mam nic przeciwko temu, żeby dać jeszcze 
poszaleć tej kobiecie (śmiech). Wtedy bawiły 
nas nie tylko perypetie głównych bohaterów, ale 
realia PRL-u. Czasy się zmieniły. Zobaczymy, 
z czego będziemy się śmiać teraz.

 Krytyka niezwykle entuzjastycznie przyję-
ła Pani rolę w „Belissimie” Artura Urbańskiego 
z 2000 roku, gdzie gra Pani dość niezrównowa-
żoną gwiazdę, zafascynowaną Violettą Villas. 
W jednym z wywiadów powiedziała Pani, że 
bardzo długo nosiła tę rolę w sobie. Dlaczego 
tak trudno było Pani się od  niej uwolnić?    

To była bardzo intensywna praca - i fizyczna 
i emocjonalna. W tym samym czasie odchodziła 
moja mama, więc nałożyły się na siebie dwa pla-
ny: ten zawodowy i osobisty. To wywołało pio-
runujące połączenie, które dużo mnie kosztowa-
ło. Ale trud się opłacił. Dostałam kilka nagród za 
tę kreację, które mi trochę osłodziły wysiłek weń 
włożony. Czasem trzeba zmierzyć się z takimi 
właśnie rolami, które nas dużo kosztują.

 Do historii teatru przejdzie też z pewno-
ścią monodram „Patty Diphusa”, który jest 
adaptacją felietonów, pisanych przez Pedro 
Almodovara dla tygodnika „La Luna”. Tym 
razem wcieliła się Pani w rolę drapieżnej i pro-
wokacyjnej gwiazdy porno. Podobno Almo-
dovar nigdy nie godził się na wystawienie tych 
tekstów w teatrze. Jak udało się Pani przeko-
nać go do tego pomysłu? 

Po prostu siłą i uporem (śmiech). Wspólnie 
z autorem adaptacji Remigiuszem Grzelą sta-

raliśmy się przekonać mistrza z La Manchy, że 
warto nam zaufać. Kiedy już zdobyliśmy prawa 
do tekstu i wystawienia go w teatrze, jeszcze nie 
wiedzieliśmy, na której scenie to się odbędzie. 
Wszystko było w proszku. Ale się udało. 

 Powiedziała Pani kiedyś, że nigdy nie za-
grałaby Pani tego monodramu, jeśli by trakto-
wał wyłącznie o życiu gwiazdy porno.

Tak, to prawda. Bo to byłoby nudne. Nie 
interesują mnie gwiazdy porno jako takie, nie 
oglądam filmów pornograficznych ani nie cho-
dzę do sex shopów (śmiech). Starałyśmy się z re-
żyserką Martą Ogrodzińską trochę ocieplić tę 
postać, by nie była ostentacyjnie wulgarna. Nie 
było to łatwe – używanie tego języka, zachowa-
nie. Podpatrywałam na ulicach Madrytu drag 
queen, by złapać ten klimat i ich ekstrawagancję. 
To był dla mnie ważny projekt artystyczny, nie 
chodziło w nim o prowokację. Myślę, że Patty 
była następstwem Belissymy – nieprzeciętna, 
kolorowa, rozpaczliwie szukająca uwagi, noszą-
ca w sobie egzystencjalny ból. „Patty Diphusa” to 
uniwersalna prawda o nas samych.
 Dzięki Ewie Kasprzyk żadne z intymnych, 
szokująco szczerych wyznań bohaterki nie 
zabrzmiało wulgarnie. Wspaniała jest scena 
przeistoczenia Patty, kiedy przyznaje się do 

nieodwzajemnionej miłości i ściąga z głowy 
kiczowatą perukę. Spod maski łatwej panienki 
wygląda nieludzko zmęczona twarz zrezygno-
wanej kobiety. Przytłoczonej bezsennością i osa-
motnieniem. Świadomością przemijania urody, 
która dotąd czyniła ją atrakcyjną dla tłumów, 
czyli dla nikogo - pisał Janusz R. Kowalczyk 
w „Rzeczpospolitej”. Niedawno miałam okazję 
zobaczyć Pani równie genialny występ w „Kto 
się boi Wirginii Woolf” w Teatrze Polonia. 
Jak długo wraca Pani do równowagi po takim 
przedstawieniu? Jak się Pani resetuje?

Po dwóch piwach jest mi lepiej. Kiedy gram 
ten spektakl dwa razy pod rząd, muszę wypić 
cztery piwa (śmiech). Jest ciężko, ale można to 
„rozchodzić”. Rola Marty jest z rodzaju tych, 
które idą w kierunku moich wcieleń w Teatrze 
Wybrzeże. Daje mi ona duży ładunek rozedrga-
nia, dotykania ciemnych stron życia, ale była mi 
potrzebna. Autor tej sztuki Edward Albee przed 
śmiercią zaakceptował mnie w tej roli. To wiele 
dla mnie znaczy. 

 Jest Pani bardzo zajętą aktorką, ale znaj-
duje Pani czas na odpoczynek. W minione 
wakacje pływała Pani z delfinami… Czytałam 
też, że lubi Pani skakać ze spadochronu. Mało 
Pani adrenaliny na scenie?

Mało (śmiech). Lubię podróżować, do-
świadczać nowych rzeczy. Jeśli tylko nie muszę 
siedzieć w Warszawie, która robi się dla mnie 
za ciasna (przez korki, smog), pakuję walizki 
i wyjeżdżam. Nie można żyć tylko pracą. Jak 
dużo pracuję, to więcej zarobię i więcej wydam. 
Chociażby na przyjemności. Od pewnego cza-
su mam wspaniałą przyjaciółkę – Shakirę, czyli 
uroczego pieska rasy papillon, którego dostałam 
podczas występów w „Tańcu w gwiazdami” od 
Jana Klimenta. Towarzyszy mi w moich podró-
żach. Kiedy wyjeżdżam z teatrem w trasę po Pol-
sce, także jest ze mną. Biega za kulisami, dosko-
nale odnajdując się w nowym miejscu. Wszyscy 
ją znają i kochają. Kiedy rozmawiam teraz z pa-
nią, leżę w wannie, to jest mój odpoczynek dzi-
siaj, a potem będzie codzienny kołowrót.

 Co Pani zawdzięcza aktorstwu i czy czego-
kolwiek żałuje?

To pytanie z kategorii trudnych. Żałowała-
bym, gdybym czegoś nie zrobiła. Może za mało 
staram się, by grać w filmie. Ale nie można mieć 
wszystkiego.  To jest dobry zawód dla kobiety, 
szczególnie takiej, która ma pasję. Oddałam aktor-
stwu trochę krwi i zdrowia, poobijałam sobie ko-
lana do żywego, ale warto było. Niczego nie żałuję.  

 
 Jakie ma Pani plany artystyczne na naj-
bliższe miesiące?

Zaczynam próby do nietypowej komedio-
dramy w parze z Danielem Olbrychskim, który 
zagra mojego ojca. Więcej zdradzić nie mogę 
(śmiech).

Zapowiada się bardzo ciekawie…

 Dziękuję bardzo za rozmowę
 Monika Mikołajczuk

Lubię podróżować, 
doświadczać nowych rzeczy. 
Jeśli tylko nie muszę siedzieć 
w Warszawie, która robi się 
dla mnie za ciasna
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W toporowskim parku rósł największy w Europie jesion wynio-
sły. Niepielęgnowanego powaliły burze. Mimo to park nadal stano-
wi atrakcję powiatu. Podobnie jak XVIII-wieczna kapliczka Matki 
Boskiej, ustawiona przy skrzyżowaniu drogi wiodącej od parku do 
drogi Chotycze – Hruszniew. 

 W czasie II wojny światowej dwór w Toporowie zamieszkiwały 
dwie rodziny: Joanna Winnicka (jej mąż zmarł w Warszawie w 1940 
r.) z córką Wandą i synem Andrzejem oraz Maria Zaborowska z sy-
nem Władysławem (w rodzinie zwanym „Duńkiem”) i córką Tere-
są. Trzeci współwłaściciel majątku, Leon Wereszczyński, wyjechał 
w obawie przed aresztowaniem, gdyż był ułanem przedwojennego 
Wojska Polskiego. Dwa obrazy jego żony Wandy, znanej malarki, 
przechowywane są w zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 
Motyw jednego z nich ma charakter dworskiego ogrodu fot. na są-
siedniej stronie).

 W 1940 r. majątek Toporów składający się z dworu, parku i 300 
ha ziemi został przejęty przez Niemców. Połowę dworu zajął zarząd-
ca o nazwisku Warzycha, nadzorujący w imieniu zwierzchniej wła-
dzy okupacyjnej z Woźnik.

 Obaj synowie współwłaścicielek uczyli się na tajnych kompletach 
(gimnazjum im. Żółkiewskiego) w Siedlcach. Związali się z konspi-
racją Armii Krajowej. Park i dwór w Toporowie pełnił rolę punktu 
kontaktowego, przerzutu ludzi i zaopatrzenia. Skrytka na konspi-
racyjne materiały urządzona była na strychu dworu. Młodsze sio-
stry konspiratorów uczyły się w szkole w Chotyczach. Rodzina żyła 

TOPORÓW TO WIEŚ W POWIECIE ŁOSICKIM, 
DO KTÓREJ SKRĘCA SIĘ W CHOTYCZACH 
Z SZOSY ŁOSICE – KONSTANTYNÓW W LEWO, 
NA PÓŁNOC. DO DZISIAJ ZACHOWAŁ SIĘ 
W NIEJ ZRĄB DWORU W 7-HEKTAROWYM 
PARKU. DO NIEDAWNA BYŁ NA NIM JESZCZE 
DACH, KTÓREGO UBYWAŁO Z KAŻDYM 
ROKIEM. NA SZCZĘŚCIE ZOSTAŁY WYCIĘTE 
DRZEWA, NIEGDYŚ POSADZONE PRZY 
ŚCIANACH I ROZSADZAJĄCE MURY. ŚCIANY 
CHWILOWO SĄ BEZPIECZNE. NIEWYKLUCZONE, 
ŻE DWÓR ZOSTAŁBY ODBUDOWANY. 
KILKA LAT TEMU MUZEUM REGIONALNE 
W SIEDLCACH OTRZYMAŁO PROPOZYCJĘ 
JEGO RESTAURACJI WRAZ Z ZABYTKOWYM 
PARKIEM. NA PRZESZKODZIE STANĘŁY 
NIEUREGULOWANE SPRAWY WŁASNOŚCIOWE 
OBIEKTU, A SIEDLECKIE MUZEUM ZAJĘŁO 
SIĘ TWORZENIEM MUZEUM ZIEMIAŃSTWA 
W ZABYTKOWYM DWORZE W DĄBROWIE.

MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

Mroczny sekret 
TOPOROWA
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bardzo skromnie, głównie z uprawy warzyw w przydomowym ogródku. 
Zaopatrzenie z rodzinnego majątku wydzielane przez skąpego zarządcę, 
było niewystarczające.

 Władysław Zaborowski ps. „Rymsza” był żołnierzem Oddziału Par-
tyzanckiego „Zenona”. Nie miał prawej ręki. Został śmiertelnie ranny 30 
VI 1944 r. podczas odwrotu „Zenona” z „Liniowcem” i lotnikami ame-
rykańskimi z dworu w Chotyczach. Osłaniał odwrót swego dowódcy 
podczas niemieckiej obławy. Zginął wycofując się w kierunku miejsca 
zwanego Kurhany. Wcześniej pełnił w Siedlcach rolę kontaktu z oddzia-
łem partyzanckim.

Jego cioteczny brat Andrzej Winnicki z powodu astmy nie służył w od-
dziale. Pełnił funkcję łącznika. Przewoził z Siedlec i ze stacji kolejowej 
w Niemojkach do swego dworu i następnie do oddziału broń, mundury 
i tajną korespondencję. W rodzinnym majątku pracował za skromnym 
wynagrodzeniem jako traktorzysta. Uczestniczył w podwieczorku z „Ze-
nonem”, „Liniowcem” i Amerykanami u Jasińskich w Chotyczach. Wy-
rwał się z okrążenia, ale później został aresztowany i rozstrzelany przez 
Niemców w rowie w Chotyczach 1 VII 1944 r.

 Po śmierci Władysława Zaborowskiego i Andrzeja Winnickiego ich 
matki i siostry ukrywały się w obawie przed aresztowaniem. W wyniku 
działań wojennych w lipcu 1944 r. straciły wszystko, z wyjątkiem ubrań, 
które miały na sobie. 

 Pierwszego dnia po wyzwoleniu schroniły się w domu Kureczkowej 
w Toporowie. Wraz z innymi kobietami modliły się, gdyż tego dnia wszy-
scy zamykali się w domach przed żołnierzami radzieckimi, dobijającymi 
się w poszukiwaniu kobiet i alkoholu. Te dni tak wspominał śp. Tadeusz 
Lesiuk.

 Modlą się przy tym stole, klęczą te baby tam dookoła. Drzwi były za-
mknięte. A ruscy przyszli z tej strony. – Chaziajka, otwieraj dwiery! One: - 
Zdrowaś Mario! Głośno mówią pacierz, jak tylko umieją. Ruski przycisnął 
ramieniem szybę, szyba pękła, zaszczepkę otwiera i włażą przez okno do 
domu!

 Te nie wiedzą, co robić! Jedna wpycha się pod łóżko. Ale to gruba baba 
i nie bardzo może wejść. Ruski ją za nogę wyciąga. Moja mama, Winnicka 
i Zaborowska z córkami uciekły.

 Znalazły schronienie u szewca Wróbla, który polecił im wejść na strych 
domu i wciągnąć drabinę za sobą. Szewc wkrótce usłyszał dobijanie się do 
drzwi. - Otwieraj, job twoju mać, Krasnaja Armia! Wasze oswoboditieli! 
Bach, bach szyby biją. Pytają się już w progu: - Dziewczonki u ciebie jest, 
starik?!

 Po wojnie dwór w Toporowie był opuszczony. Zamieszkał w nim, 
w lewym skrzydle SD, zwerbowany w szeregi funkcjonariuszy Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego. Zaangażowana przez Tadeusza Lesiuka  
jasnowidz, wymieniła imię SD jako tego, który wskazał NKWD park 
i dwór w Toporowie, nadające się do przeprowadzenia egzekucji areszto-
wanych młodych Polaków. Sprzyjało temu oddalenie od zabudowań wsi.

 To ich przywieźli w biały dzień, rozwalili w piwnicy i pochowali pod 
jaśminem, ale potem wykopali ich ubowcy stamtąd i przewieźli w drugie 
miejsce.

 Prawdopodobnie rozstrzelanych wywieziono nocami pod las we wsi 
Falatycze. Miejsce ich pochówku zwane jest choiną dworską. Po tym wy-
darzeniu ubowiec SD strasznie się rozpił.

 Tadeusz Lesiuk w tym czasie był jeszcze dzieckiem. Widziałem, jak 
wieźli enkawudziści do Toporowa młodych ludzi. Samochód wyjechał 
z zakrętu i zatrzymał się koło sołtysa Chotycz. Z szoferki wyskoczył enka-
wudzista, rozmawiał z sołtysem.

 Ja się cały czas przyglądałem tym ludziom. Młodzi chłopcy, kołnierze 
mieli postawione. Byli w prochowcach, mieli elegancko przystrzyżone wło-
sy. Może byli to studenci? Dziewczęta też były tam. A sowieci z bronią byli. 
To był maj, raczej 1947 r.

 Poszedłem do domu. Mówię: Mamo! Gdzie oni ich powieźli? Matka 
moja powiedziała: - Nikomu nie mów, że widziałeś, bo nas mogą wywieźć 
na Syberię, albo jeszcze pobić!

 Ale w szkole dzieci mówiły między sobą, że bardzo dużo w piwnicy 
było krwi w Toporowie, we dworze. Tekst i zdjęcia Sławomir Kordaczuk

MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY
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REKLAMA 

Składniki na 4 osoby
 2 uda kurczaka 
 (wyluzowane z kości) 
 – do kupienia w sklepach 
 drobiarskich
 Mięso mielone z indyka  0.5 kg
 1 łyżka różowego (lub zielonego) pieprzu w zalewie (lub suchego 

w ziarnkach)
 Sól
 Pieprz czarny  z moździerza
 Szczypta ziół prowansalskich i oregano

Mięso mielone z indyka solimy, dodajemy łyżkę pieprzu różowego lub 
zielonego (w ziarnkach), pieprz czarny z moździerza. Mieszamy. Dzielimy 
na dwie części i zawijamy w płat  kurczaka. Owijamy bawełnianą nicią 
(w baleroniki), aby się nie rozpadło. Pieczemy w piekarniku w temp. 180 
st. ok. 45’. Bez przykrycia. W połowie pieczenia można odlać nadmiar 
soku  i przewrócić roladę na drugą stronę, aby mięso się przyrumieniło. 

Po upieczeniu pokroić w plastry ok. 2 cm grubości. Podawać z ziem-
niakami lub kaszą, lub ryżem, lub …  A można też na zimno z odrobiną  
chrzanu lub ćwikły. 

Smacznego, świątecznego Państwu życzę.

Składniki na 4 osoby
 4 duże, dojrzałe banany
 Łyżka płynnego miodu
 1 łyżka brązowego cukru. Nie ma? Może być biały
 Słoik wydrylowanych czereśni w zalewie 
 (koniecznie z ogonkami)
 Borówki amerykańskie ok. 10 dkg

Zaletą tego deseru oprócz smaku jest szybkie jego przygotowanie. Ba-
nany kroimy na plastry, dodajemy miód i miksujemy blenderem. Wykła-
damy do pucharków. Wzdłuż ścianek naczynia układamy owoce czereśni, 
aby wystawały ogonki. Do środka okręgu lub między czereśnie układamy 
borówki. Całość posypujemy łyżką cukru. Gotowe. Dla uatrakcyjnienia 
deseru można kapnąć na wierzch kleksik advocata. Oczywiście to wersja 
dla pełnoletnich. … tylko kleksik! Waldemar Koperkiewicz

SZTUKA GOTOWANIA

Rolada drobiowa Bananowy deser 
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Już po raz czwarty w Siedlcach odbę-
dą się jedyne w Polsce warsztaty i audycje 
CODARTS - jednego z najlepszych Uni-
wersytetów Artystycznych w Europie, któ-
ry mieści się w Rotterdamie (Holandia).

W dniach 21, 22 i 23 kwietnia 2017 odbę-
dą się doroczne warsztaty i przesłuchania Uni-
wersytetu CODARTS. To już czwarta edycja 
wspólnego projektu Teatru Tańca Caro i Uni-
wersytetu Artystycznego realizowanego przez 
Centrum Kultury I Sztuki im. A. Meżeryckie-
go Scena Teatralna Miasta Siedlce.

Satysfakcjonująca, na wysokim pozio-
mie artystycznym współpraca pomiędzy 
Codarts i Teatrem Tańca Caro, przy profe-
sjonalnej współpracy wykładowców uni-
wersytetu umożliwia młodym pokoleniom 
utalentowanej młodzieży zdobycie wiedzy 
z zakresu tańca współczesnego i baletu, 
jak również stwarza doskonałą możliwość 

rozwoju osobowego i weryfikacji talentu 
w szerokim, międzynarodowym gronie.

Uniwersytet Codarts oferuje ekscytujący, 
czteroletni program nauczania, przygoto-
wujący do wykonywania zawodu tancerza, 
z uwzględnieniem wszystkich aspektów i 
kanonów obowiązujących we współczesnym 
świecie tańca. Wielu absolwentów Codarts, 
w tym tancerzy Teatru Tańca Caro, pracuje 
aktualnie z najlepszymi choreografami, naj-
bardziej prestiżowych firm w dziedzinie tań-
ca. Projekt Teatru Tańca Caro i Uniwersytetu 
Codarts z plejadą europejskich wykładow-
ców, to potężna dawka wiedzy, interesujący 
program, możliwość rozwoju talentu, w bez-
cennym spektrum wielokulturowości.

TALENT ON THE MOVE
Zwieńczeniem projektu jest prezentacja 
spektaklu „Talent on the move”, w wyko-
naniu zawodowej grupy studentów trze-

ciego roku Codarts. W tym roku spektakl 
odbędzie się w niedzielę, 23 kwietnia o 
godz. 20:00, a poprzedzony zostanie poka-
zem utalentowanych tancerzy Teatru Tań-
ca Caro, którzy o godz. 19:00 zaprezentują 
fragmenty spektaklu „Comfy Zone”

Zapraszamy Wszystkich tych, któ-
rzy kochają taniec, chcą sprawdzić swoje 
umiejętności pod okiem profesjonalnych 
wykładowców, a także mieć przedsmak 
tego, co uniwersytet ma do zaoferowania.

 
Informacje o naborze na warsztaty i audycje: 
mobile phone: + 48 797 199 342  
e-mail: imorzelowska@gmail.com

CKiS im. A Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce  
& Uniwersytet Artystyczny CODARTS w Rotterdamie

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
Wygraj bilety na spektakl 

TALENT ON THE MOVE
W którym roku po raz pierwszy odbyły się  warsztaty i 

audycje CODARTS w SIedlcach?
Odpowiedzi prosimy przesyłać do 19 kwietnia na 

adres promocja@ckis.siedlce.pl. Spośród wszystkich, 
którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi, wylosujemy 2. 
zwycięzców, którzy otrzymają podwójne bilety na spek-
takl Talent on the move. 

Rozstrzygnięcie konkursu 20 kwietnia na fanpa-
ge'u CKiS na Facebook'u. Polub nas!

Warsztaty i  Audycje ,  tel .  +48 797 199 342  |  Rezerwacje i  bilety:  Punkt Informacji  Kulturalnej 25 794 31 89

SPEKTAKL
23 kwietnia 2017r., 

godz. 19:00 
Scena Teatralna Miasta Siedlce
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Od pewnego czasu z niepokojem obser-
wuję, że młodsze pokolenia nie pamiętają 
o dawnych gwiazdach, dziś mówilibyśmy 
celebrytach, a więc tych artystach, którzy 
popularność zdobyli w latach 60., 70. i 80. 
ub. wieku, czyli raptem jakieś trzydzieści czy 
czterdzieści lat temu. I pewnie nie byłoby to 
dziwne, gdyby ich nagrania, piosenki i kom-
pozycje nie były prezentowane w różnych 
stacjach telewizyjnych i radiowych do dzisiaj. 
Do tego ciągłe odwołania do ich twórczości 
w utworach obecnych topowych artystów 
i wiele filmów oraz nagrań obecnych i oglą-
danych w milionach odtworzeń w internecie. 

Okazuje się jednak, że gdzieś jest przerwa, 
dziura komunikacyjna czy może bardziej 
edukacyjna, powodująca niewiedzę i wymu-
szająca na nas, tych nieco bardziej pamię-
tliwych, intensywne działania edukacyjne. 
Wiem, wiem świat nie stoi w miejscu, ciągle 
się rozwija, ewoluuje i prze do przodu. 

Ale mimo, że wiele się zmienia, jedno na 
pewno jednak nie; wszyscy twórcy to ludzie 
niezwykle wrażliwi i delikatni, często nie 
potrafiący poradzić sobie ze sławą, popular-
nością i pieniędzmi, nie potrafiący odróżnić 
fałszywych przyjaciół od tych prawdziwych. 
I mimo, że z pozoru niczego im nie brakuje, 
nie wytrzymują presji, nie są w stanie pora-
dzić sobie z sobą i popełniają samobójstwa 
zbyt wcześnie odchodząc. Pozostają po nich 
przeboje, piękno, które stworzyli i legenda. 
Przypomnę tu Jimmy’ego Hendricksa, Janis 
Joplin, Curt’a Cobain’a czy ostatnio Amy 
Winehouse. Wszystkich dopadł tzw. syn-
drom 27; odeszli w wieku lat 27 właśnie.

 Co zatem dzieje się z artystą, kiedy 
gasną światła? Jakie myśli przechodzą mu 
przez głowę, dlaczego tak często za wcześnie 
odchodzą, popadają w uzależnienia? Oka-
zuje się, że sława to samotność, samotność 
nie do zniesienia i ciężar, którego nie da się 
udźwignąć! 

O tym właśnie opowiada film pt:. „Da-
lida. Skazana na miłość”. Film wyreżysero-
wała Lisa Azuelos, a odtwórczynią tytułowej 
postaci jest Sveva Alviti, niezwykle suge-
stywna w tej roli. 

Twórcy postanowili skupić się przede 
wszystkim na życiu osobistym artystki. 
Obserwujemy bohaterkę i jej otoczenie przez 
wiele lat; na początku to młoda dziewczyna, 
świeżo upieczona Miss Egiptu, potem razem 
z nią dojrzewamy, obserwując niejako mi-
mochodem nie tylko jej życie, ale także zmie-
niający się świat wokół niej, co jest równie 
fascynujące i dla wielu, szczególnie młodych, 
odkrywcze. Przeżywamy więc razem z bo-
haterką jej drogę do sławy, jej sukcesy, ale 
i porażki. Obserwujemy jej kolejne związki 
i miłości, jej nie zawsze najszczęśliwsze wy-
bory i złożoną codzienność. Jesteśmy z nią 
w chwilach szczęścia i wielkich sukcesów, 
ale i w momentach tragedii. Mimo skupienia 
się twórców na życiu osobistym, jesteśmy 
także uczestnikami jej życia artystycznego. 
Nie da się przecież zdecydowanie oddzielić 
sfery prywatnej od zawodowej; nie u arty-
stów, a już na pewno nie u takiej gwiazdy, 
jaką była Dalida. Przecież przez wiele lat 
była na tzw. topie. Jej piosenki nie scho-
dziły z list przebojów, ciągle koncertowała, 

Kiedy gasną 
światła

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

OCZY SZEROKO OTWARTE

BAZAR KULTURALNY

„Zmartwychwstanie” – karton 
witrażowy zaprojektowany przez 
Małgorzatę Ładę–Maciągową znaj-
duje się w zbiorach Muzeum Regio-
nalnego w Siedlcach już od 50 lat. 
Trudno go prezentować, ponieważ 
ma ponad 4 metry wysokości i 105 
centymetrów szerokości – dlate-
go znany jest tylko z reprodukcji 
i głównie ludziom interesującym się 
polskim witrażownictwem. Podaro-
wała go do muzeum w miejscu swe-
go urodzenia sama autorka w 1967 
roku, gdy przekazywała plon 60 lat 
twórczej pracy. Określenie karton 
i wymiary tej precyzyjnie rozryso-
wanej kompozycji wykonanej tem-
perą na papierze, ale podklejonej 
płótnem i ujętej na węższych bokach 
w drewniane półwałki, ułatwiające 
zwijanie, świadczą o tym, że  był to 
projekt przygotowany do wykonania 
w zakładzie realizującym  szklane 

kompozycje dekorujące wnętrza ar-
chitektoniczne. Temat tej kompozycji 
jest jednoznaczny i świadczy o prze-
znaczeniu do  wnętrza sakralnego. 
Pod przedstawieniem zachował się 
napis autorski: „ZMARTWYCH-
WSTANIE projekt witrażu do ko-
ścioła paraf. w Łowczówku-Pleśnej”. 
Tak się jednak składa, że w kościele 
w Pleśnej są zrealizowane dwa witra-
że zaprojektowane przez Małgorzatę 
Ładę-Maciągową, ale przedstawiają 
one patronów młodzieży żeńskiej 
i męskiej, czyli Świętego Stanisła-
wa Kostkę i Świętą Teresę. Są tam 
jednak okna w nawie poprzecznej, 
zwanej transeptem, które przypomi-
nają swoimi proporcjami nasz karton 
i bliźniaczy wielkością karton zaty-
tułowany „Boże Narodzenie”, znaj-
dujący się także w naszych zbiorach. 
Wielka szkoda, że oba nie zostały 
zrealizowane!  

Z korespondencji między na-
szym muzeum a parafią w Pleśnej 
wynika, że prawdopodobnie ówcze-

snemu księdzu proboszczowi Józe-
fowi Boduchowi i parafianom bu-
dującym  i wyposażającym kościół 
zabrakło funduszy, by zrealizować 
wszystkie zaprojektowane witraże.  
Warto jeszcze wspomnieć, że okolice 
Pleśnej i Łowczówka były miejscem 
wielkiej bitwy w 1914 roku, w której 
walczył brat Małgorzaty Maciągo-
wej – Jerzy Łada,  żołnierz I Brygady 
Legionów. Tym można tłumaczyć 
obecność w kompozycji sylwetek 
śpiących (?), martwych(?) żołnierzy 
legionistów, leżących u stóp Chrystu-
sa, unoszącego się nad schematycz-
nym zarysem grobu. Nadzieja zmar-
twychwstania dotyczy także tych 
wszystkich poległych, których zło-
żono na pobliskich cmentarzach… 
Chłodna  kolorystyka przedstawie-
nia pozwoliła uwydatnić artystce 
krwawe ślady ran Zbawiciela. Z całą 
pewnością byłyby one jeszcze bar-
dziej widoczne, gdyby podświetlało 
je naturalne światło wpadające przez 
okno kościoła…

Zmartwychwstanie
DANUTA MICHALEC
HISTORYK SZTUKI
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nagrywała, ciągle była obserwowana przez 
miliony fanów, a przypomnę, że działo się to 
wszystko w czasach, kiedy nie było jeszcze 
internetu! I tak przez trzydzieści lat: tłumy 
wielbicieli, niekończące się pasmo sukcesów, 
a w domu… pustka. Jej życie prywatne to, 

w przeciwieństwie do kariery, jedna wielka 
klęska. Nie wiadomo, czy tragedie znaczące 
jej codzienność są dziełem przypadku, czy 
może wynikiem błędnych decyzji; tego nie 
da się jednoznacznie wywnioskować; jedno 
jest pewne: Dalida to postać tragiczna, bo jak 
sama mawiała „…moje życie gwiazdy kończy 
się w mroku”! 

Ale żeby nie było tak do końca smutno; 
przez cały film słuchamy niezapomnianych 
melodii, które śpiewała artystka – to koi 
smutek i daje odrobinę optymizmu. Mam 
nadzieję, że widzom oglądającym ten film, 
a niekoniecznie pamiętającym samą artyst-
kę, zapali się w głowie lampka i przypomną 
sobie, że gdzieś tam słyszeli te piosenki, 
a od teraz będę je kojarzyć z postacią Dali-
dy. I to jest wartość dodana tego filmu. 

Jestem przekonany, że należy przypomi-
nać o dawnych gwiazdach, bo są one częścią 
naszej kultury. Wielu z młodych ludzi nie 
słyszało o Led Zeppelin, The Beatles, nie 
wie kim był Edvard Munch, co zrobił Luis 
Bunuel. Ale przecież bez ich talentu nie 
byłoby dzisiejszej muzyki, kina, malarstwa. 
Jest oczywistym, że wszystko ewoluuje, 
rozwija się, a oni w tym łańcuszku ewolucji 
stanowią ważne ogniwo. I należy o tym 
pamiętać.

„Minęło pięć lat 
odkąd napisałem tę 
książkę. Wiele się zmieniło. Na świecie, w Li-
zbonie. We mnie. Znacznie częściej w mu-
zycznej palecie moich ulic słyszę język pol-
ski. Niewykluczone zatem, że moja historia 
wciąż może być Wam pomocna i zechcą się 
Państwo wybrać ze mną na kilka długich spa-
cerów po starych dzielnicach miasta na kra-
wędzi Europy. Posłuchać ich muzyki. Poroz-
mawiać. Z pierwszej wersji sporo usunąłem. 
Sporo dopisałem. Są niepublikowane wcze-
śniej zdjęcia. Powstało też osobliwe posłowie, 
portret współczesnej Lizbony, AD 2017, przy 
którym liczę na Państwa poczucie humoru. 
Zanim ponownie spotkamy się w Afryce, 
powędrujmy razem w Lizbonie. Wychylmy 
kieliszek vinho verde; posłuchajmy wspólnie 
fado, morny, bossy. To może być miłe zajęcie.” 
(Ze wstępu)

 Wydawnictwo Edipresse Książki  

Muzyka 
moich ulic. 
Lizbona
Marcin Kydryński  

DO POCZYTANIA-

Reżyseria: Lisa Azuelos
Obsada:  Sveva Alviti (Dalida), Jean‑Paul Rouve, 

Riccardo Scamarcio, Nicolas Duvauchelle

02.04.

Balerina
23.04.

Trolle
14.05.

Vaiana: 

Skarb oceanu

28.05.

Zakwakani

4.06.

Mały Książę

18.06.

Ozzy

wybrane niedziele godz. 11:30

atrakcyjna cena biletu - 17 zł 

(przyjdź z Misiem zapłacisz 2 zł mniej)

przed każdym seansem zabawy z Misiem

losowanie nagród

Kinoranki
z Misiem

Seedeczne życcenia Weeołego Alleluja
 ooac duuo zdeowia i pogody ducha. 

Niech  adooć Wielkanocy napełni naace aeeca nadcieją i obfitoocią łaak 
od Chhatuea Zmaetwychwstałego.

 Pracownicy NoveKino Siedlce

REKLAMA 
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Spektakl „Miłość niejedno ma imię” w reżyserii 
Iwony Marii Orzełowskiej już od ponad roku 
gości w repertuarze Sceny Teatralnej Miasta Sie-
dlce. Przedstawienie podbiło serca publiczności 
dobrą muzyką, ciekawą choreografią, jak i tema-
tyką bliską każdemu Widzowi. Artyści Teatru Es 
i Teatru Tańca Caro z pewną dozą humoru i dy-
stansu ukazują piękno ludzkiej duszy w stanie 
„zakochania”. 8 marca sztuka dedykowana zo-
stała wszystkim Paniom z okazji przypadającego 
w tym dniu Międzynarodowego Święta Kobiet.

„Antygona” - uczta dla duszy i zmysłów

Dzień Kobiet w Teatrze

RELACJE

Dnia 3 marca 2017 r. uczniowie klasy 3e Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1 w Siedlcach 

wraz z nauczycielem języka polskiego, panią 
Magdalena Olszewską-Silną wybrali się na spek-
takl pt. „Antygona” do Centrum Kultury i Sztu-
ki im. Andrzeja Meżeryckiego. Jest to adaptacja 
tragedii antycznej Sofoklesa w reżyserii Roberta 
Protasewicza, który również napisał scenariusz 
i stworzył scenografię do tego widowiska.
Sztuka opowiada o tragicznym w skutkach 
sporze między Kreonem, królem Teb a An-
tygoną. Tytułowa bohaterka bez względu na 
swój los sprzeciwiła się zakazowi wydanemu 
przez władcę i pochowała swojego krewnego, 
który zginął w bratobójczej walce. Antygona 
kierowała się uczuciem miłości do brata, choć 
wiedziała, że za ten czyn czeka ją kara śmierci.
Główną rolę w spektaklu odegrała Gabriela Kar-
dacz wcielając się w postać Antygony. Naszym 
zdaniem ona, jak i Robert Protasewicz, który za-
grał Kreona, najlepiej wywiązali się ze swoich ról. 
Postać Kreona wielokrotnie budziła w nas głębsze 
emocje. Aktor wspaniale odwzorował bezlitosnego 
i bezwzględnego króla, dyktatora, generała, przy-
wódcę grupy społecznej. Także rola Antygony bar-
dzo przypadła nam do gustu. Niemająca wpływu 
na swój los, bezradna, cierpiąca, a zarazem twarda, 
dumna i nieugięta w swojej racji kobieta. Właśnie 
taki jej obraz ujrzeliśmy zarówno podczas czytania 
lektury jak i spektaklu. Inną doskonałą rolę stwo-

rzył Maciej Czapski, aktor z dużym doświadcze-
niem, który wcielił się w ślepego Terezjasza. Inne 
osoby występujące w spektaklu to nasi rówieśnicy, 
uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich.
Aktorzy ubrani byli, jak można się było spodzie-
wać po starożytnej Grecji, w białe szaty, nato-
miast chór w czarne współczesne stroje. Kostiu-
my zaprojektowała Anna Harke, która zarazem 
jest kierownikiem produkcji. Zaskoczeniem dla 
widza jest to, że język dramatu antycznego mie-
sza się z mową potoczną, a w antycznych posta-
ciach możemy odnaleźć współczesnych boha-
terów, co pozwala na zrozumienie poetyckiego 
tekstu. W sztuce wybrzmiewa muzyka silnie 
oddziałująca na uczucia, pełna napięcia i ukry-
tej grozy oraz musicalowe piosenki w aranżacji 
Marka Matwiejczyka. Opiekę artystyczną nad 
spektaklem objął Waldemar Koperkiewicz.
Chcielibyśmy bardzo pochwalić reżysera, który 
potrafił przetworzyć antyczną tragedię Sofokle-
sa we współczesny dramat, który może mocno 
oddziaływać na widza i ukazywać im prawdziwe 
wartości. Gdybyśmy musieli wystawić ocenę, na 
jaką według nas zasługuje ten spektakl, postawi-
libyśmy reżyserowi piątkę z plusem. Naprawdę, 
polecamy wszystkim starszym uczniom i do-
rosłym. Nikt z teatru nie wyjdzie zawiedziony 
i znudzony. 
 Uczniowie PG 1 w Siedlcach
 wych. Magdalena Olszewska-Silna

W marcu rozstrzygnięta została I edycja kon-
kursu „Najaktywniejsi w kulturze” w ramach 
autorskiego projektu CKiS „Czas na teatr”. Celem 
przedsięwzięcia było zmotywowanie placówek 
oświatowych do udziału w wydarzeniach kultu-
ralnych oraz wzbogacenie edukacji szkolnej 
poprzez różne formy wiedzy o sztuce.
Placówkami, które najczęściej korzystały 
z oferty Centrum Kultury i Sztuki w okresie 
od maja 2016 r. do stycznia 2017 okazały się:
•    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Inte-

gracyjnymi nr 6 Siedlce – I miejsce
•    Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Stani-

sława Reymonta w Łukowie – II miejsce
•    Zespół Szkół w Bojmiu oraz Niepublicz-

ne Przedszkole im. Kubusia Puchatka 
w Siedlcach – III miejsce

Nagrody dla zwycięzców: Telewizor Led Tv 
40” Marki Thomson, Radioodtwarzacz Wie-
lofunkcyjny Philips, Odtwarzacze DVD Blu 
– Ray firmy Samsung ufundował Bank Za-
chodni WBK.

Najaktywniejsi w kulturze
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Mistrzostwa odbyły się w dniach 24-26 marca w Kieleckim Te-
atrze Tańca. W rywalizacji, która stanowiła zarazem eliminacje 

do Mistrzostw Europy i Świata, brało udział blisko 2000 zawodników 
z klubów z całej Polski. Na scenie swoje choreografie zaprezentowali 
zarówno dorośli od 16 lat, jak i ci najmłodsi – do 7 lat. Kategoria jazz 
to jedna z najtrudniejszych dyscyplin tanecznych, w której ważne są 
wszystkie elementy - choreografia, technika taneczna, idea i muzyka. 
Sukces w tej kategorii przynosi największy prestiż i uznanie. Podczas 
trzydniowych zmagań tancerze i tancerki Formacji Tanecznej Caro 
Dance, działającej przy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meże-
ryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, stawali aż 20 razy na podium, 
w tym 9 razy na jego najwyższym poziomie.
Tancerzom, choreografom oraz rodzicom młodych Mistrzów ser-
decznie gratulujemy!
KM IDO Jazz/Dance - Kielce 2017 - Wyniki

I miejsce - MISTRZOSTWO POLSKI
Michał Woiński - Solo chłopcy 12 - 15 lat
Szymon Hawryszko - Solo dorośli do lat 16+
Julia Mućko i Eliza Leszczak - Duety 12 - 15 lat
Wiktoria Ratyńska i Mieszko Chomka - duety 16+

Juniorzy Caro Dance  - Małe grupy 12 - 15 lat
Mini Caro Dance - Formacje kl. VII do lat 11
Mini mini Caro Dance - Formacje do lat 7
Mini mini Caro Dance - Małe grupy do lat 7
Mini Caro Dance kl. VII - Małe grupy do lat 11

II miejsce - WICEMISTRZOSTWO POLSKI
Amelia Kowalska - Solo dziewczęta do lat 7
Nina Jarkowska - Solo dziewczęta do lat 11
Julia Mućko - Solo Dziewczęta 12-15 lat
Amelia Kowalska i Maya Chini - Duety do lat 7
Dominika Pietraszek, Krzysztof Wróblewski - Duety do lat 11
Caro Dance Company - Grupa Dorośli 16+
Juniorzy Caro Dance - Formacje 12-15 lat 

III miejsce - II WICEMISTRZOSTWO POLSKI
Michał Sidlecki - Solo chłopcy do lat 11
Marcelina Ratyńska - Solo dziewczęta do lat 11
Zosia Denisiuk i Michał Woiński - Duety 12 - 15 lat
Dominika Kowalczyk i Krzysztof Wiśniewski - Duety dorośli 16+

Pozostałe miejsca w finale: IV miejsce: Wiktoria Ratyńska - Solo 
dorośli 16 +, Formacja Dorośli 16+, Katarzyna Borkowska i Nina 
Jarkowska - Duety 12-15 lat, V miejsce: Antonina Anusiwicz - Solo 
dziewczęta do lat 7, Paweł Świętochowski - Solo chłopcy do lat 11, 
VI miejsce: Kinga Mościcka i Jan Kosianko - Duety 16 +, Krzysztof 
Wróblewski - Solo chłopcy do lat 11.
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26 lutego w Kościele p.w. Wniebo-
wzięcia NMP w Białej Podlaskiej wy-
brzmiało Requiem W. A. Mozarta. 
Koncert w hołdzie Żołnierzom Wyklę-
tym wykonali muzycy Orkiestry Sym-
fonicznej Miasta Siedlce, Chór Miasta 
Siedlce oraz soliści: Izabella Jaszczułt-

-Kraszewska – sopran, Justyna Kowy-
nia-Rymanowska – alt, Paweł Wolski 
– tenor, Janusz Lewandowski – bas. 
Całością zadyrygował Mariusz Orze-
łowski. Patronat nad wydarzeniem 
objął Prezydent Miasta Biała Podlaska 
Dariusz Stefaniuk.

Tancerze Caro Dance wzięli udział w Mistrzostwach Polski IDO 
Jazz/Dance rozgrywanych w Kielcach. Siedlecka reprezentacja 
przywiozła do domu w sumie 20 medali, w tym 9 złotych, 
7 srebrnych i 4 brązowe, zdobywając tym samym tytuły 
tegorocznych Mistrzów i Wicemistrzów Polski. 

Złote Caro Dance

Chór Miasta Siedlce
koncertował w Białej Podlaskiej

RELACJE
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„Duszek Śmieciuszek” to tytuł najnow-
szego spektaklu Teatru Es przygoto-

wanego z myślą o najmłodszych Widzach. 
Przedstawienie w reżyserii Roberta Prota-
sewicza to zabawna opowieść, której zada-
niem jest wprowadzenie Widzów w zagad-
nienia ekologii. Czy można śmiecić w lesie? 
Jak segregować śmieci? Na te i wiele innych 
pytań naszym Widzom odpowiedzieli bo-
haterowie bajki napisanej przez dobrze 
znanego już siedlczanom Stefana Szulca. - 
Nauczyłam się, że trzeba wrzucać śmieci do 
kosza i nie zostawiać ich wszędzie dooko-

ła - powiedziała 6-letnia Zuzia. – Dobrze, 
że powstają takie spektakle. Dzięki temu 
dzieci bardzo dobrze zapamiętują i w łatwy 
sposób uczą się prawidłowego zachowa-
nia, jak postępować ze śmieciami – dodała 
mama dziewczynki. Dużą wartością przed-
stawienia są piosenki, do których tekst na-
pisał Eugeniusz Kasjanowicz i Stefan Szulc,  
a muzykę skomponowali: Waldemar Koper-
kiewicz i Robert Protasewicz. Od premiery, 
która miała miejsce 12 marca, na Scenie Te-
atralnej Miasta Siedlce, spektakl obejrzało 5 
tysięcy dzieci. Partnerem projektu jest Za-
kład Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

Spektakl kabaretowo-muzyczny „Jak nie 
oszaleć z facetem” 7 marca dwukrot-

nie wystawiony został na Scenie Teatralnej 
Miasta Siedlce. W przedstawieniu stworzo-
nym na podstawie kultowego serialu „Ran-
czo”, publiczność usłyszała muzyczne hity 
znane nie tylko z ekranu. To kabaretowa 
opowieść o odwiecznych różnicach między 
kobietami i mężczyznami. Przewrotna, dy-
namiczna i bezkompromisowa walka płci 

okraszona specyficznym humorem, który 
bawi widzów „Rancza” od wielu lat. Ostro 
zarysowane, dobrze znane postacie: Wię-
cławska, Wezółowa, Hadziukowa, France-
sca i Pietrek przeszkolili słowem i śpiewem 
wszystkie młodsze i starsze Panie, przeka-
zując bezcenną wiedzę, jak radzić sobie 
z tak dziwnym „egzemplarzem”, jakim jest 
tytułowy facet.  Po raz kolejny przedstawie-
nie będzie można zobaczyć już 21 czerwca.

Pamiętajcie dorośli i dzieci, 
żeby segregować śmieci!

Jak nie oszaleć z facetem, czyli Ranczo na scenie

RELACJE

17 marca Scena Teatralna Miasta Siedlce 
gościła światowej sławy wirtuoza skrzy-

piec, Vadima Brodskiego. Artysta pochodzący 
z Kijowa, naukę gry na skrzypcach rozpoczął 
już w wieku 6 lat i już 5 lat później wystąpił jako 
solista z Orkiestrą Symfoniczną Kijowskiej Fil-
harmonii. Występował z wieloma znakomitymi 

orkiestrami z całego świata. Były to m.in.: Fil-
harmonia Moskiewska, Filharmonia Narodowa 
w Warszawie, London Philharmonic Orchestra, 
Jerusalem Symphony, a także Suisse Romande 
Orchestra w Genewie. Jako jeden z nielicznych 
na świecie grał na instrumencie legendarnego 
włoskiego skrzypka Nicolo Paganiniego. Vadim 

Brodski jest uważany za wirtuoza wszech czasów. 
W wykonywanym repertuarze sięga zarówno 
do muzyki poważnej, jak i rozrywkowej. W Sie-
dlcach muzykowi towarzyszyło trio muzyczne 
w składzie: Bartłomiej Wezner (fortepian), Jan 
Wezner (perkusja) i Antoni Olszewski (kontra-
bas). Publiczność usłyszała standardy muzyki 
klasycznej, trochę jazzu oraz żarty muzyczne, 
które nagrodziła bisami i owacjami na stojąco. 

Owacje na stojąco dla Vadima Brodskiego
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PARTNERZY CKiS

PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PLAN WIDOWNI

BALKON

I N F O R M A C J E  O G Ó L N E

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

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

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

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

www.scena24.siedlce.pl
Wydawca: Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce
Druk sponsorowany: Drukarnia Iwonex 
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logotypy CKiS oraz Grup Artystycznych:
Ireneusz Parzyszek, Tomasz Janeczko, Marek Błaszczyk
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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;




