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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 maj 

 7 Co za miesiąc 

 9 Wielcy artyści i ich dzieła

10-11  Zaklinając przemijanie  

  - o wystawie Stanisława Baja 

14-15  Gość Sceny 24 - rozmowa  

  z Dorotą Lulką

 16-17 Mini przewodnik turystyczny

18-19   Rozmowy teatralne  

  - z Dorotą Chotecką 

 20-21 Bazar kulturalny

 22-24 Relacje

Twoje ręce – mamusiu
Dobre jak szafirek po deszczu
Jak czajki towarzyskie
Przyniosły mnie na świat
Kołysały
Ustawiały na podłodze
Sadzały na stołku
Mówiły że motyl dzwoni
Że młodych grzybów nie sposób 
rozeznać
Uczyły trzymać łyżkę, by nie trafiała 
do ucha
Rozróżniać klon od jaworu
Prowadziły przy oknie po ciemku
Po ziemi co czernieje jak szpak
Suche i ciepłe
Za słabe
Żeby wyprowadzić mnie z tego 
świata.

 ks. Jan Twardowski

MONIKA LIPIŃSKA 
dziennikarka 

Mam wrażenie, że niezależnie 
od tego, jakimi słowami 
próbowałabym wyrazić czy 
to radość z bycia mamą, czy 
miłość do moich dzieci - i tak nie 
odzwierciedlą one ogromu tych 
uczuć. Wydaje mi się, że to, co 
zyskałam dzięki macierzyństwu, 
to przede wszystkim lepsze 
poznanie siebie. Chyba nie 
do końca prawdą jest, że 
ono kształtuje kobietę; raczej 
wydobywa prawdę o niej, budzi 
nieznane wcześniej emocje 
i wrażliwość, ubogacając nas. 
Rola mamy sprawia też, że robimy 
rzeczy, o które byśmy siebie 
w innej sytuacji nie podejrzewały, 
a czasami trzeba naprawdę 
stanąć na głowie. Mówi się, 
że matka dla swoich dzieci 
jest w stanie zrobić wszystko. 
Gdybym musiała ze względu 
na moich synów zdobyć Mount 
Everest - piszę się na to!

JAK MACIERZYŃSTWO UBOGACIŁO MOJE ŻYCIE?

SONDA

BARBARA ROMANOWSKA-
TORZEWSKA 
aktorka

Macierzyństwo to wielki dar 
i łaska, której dane mi było 
doświadczyć. Chociaż byłam 
bardzo młodą kobietą, kiedy 
urodziła się Agata,  nigdy 
nie zastanawiałam się, czy 
to właściwy moment. Może 
ominęły mnie ważne role 
teatralne czy �lmowe, ale 
absolutnie niczego nie żałuję. 
Trzeba dziecku dać solidne 
korzenie, ale też skrzydła 
i mam nadzieję, że jako matka 
spełniłam moją misję. Córka 
otworzyła mi oczy na inny świat. 
Intensywne życie artystyczne, 
jakie wiedziemy wraz z moim 
mężem Markiem, często 
przesłania to, co naprawdę 
ważne. W blasku �eszy blaknie 
światło prawdziwych gwiazd. 
Dzięki Agacie zeszłam na ziemię 
i cieszę się każdym normalnym 
dniem. Każdym okruchem 
codzienności.

Stanisław Wyspiański „Macierzyństwo” –1905

SYLWIA GARUCKA-
TARKOWSKA 
fotograf

Macierzyństwo uczy przede 
wszystkim jednego... że 
w sumie mało znamy 
samych siebie. Nasze Ja 
skonfrontowane z nowym 
życiem jest poddawane ciągłej 
próbie. Próbie cierpliwości, 
konsekwencji, poszanowania. 
Jacy jesteśmy? Ile w nas dobra? 
Ile egoizmu? Jeśli ktoś odnajdzie 
odpowiedzi na te pytania, 
a przede wszystkim dorośnie 
do ich postawienia sobie - to 
jest największe bogactwo. 
Macierzyństwo to miłość. 
Miłość, jakiej nie doświadczysz 
od nikogo innego. Miłość 
i bezinteresowność, która jest 
wartością bezcenną. Trzeba 
się mocno pilnować, aby tego 
nie zaprzepaścić. Uczymy 
się nie tylko nowej roli, ale 
odkrywamy nowy świat. Czysty 
i uśmiechnięty... z potrzeby 
serca.

RĘCE
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Celem imprezy jest: prezentacja dorobku 
artystycznego amatorskich zespołów 
teatralnych, inspirowanie do twórczych 
poszukiwań nowych form pracy 
artystycznej, kształtowanie 
i rozwijanie zainteresowań 
młodzieży kulturą teatralną, 
stworzenie możliwości wymiany 
doświadczeń instruktorów, 
pedagogów i animatorów życia 
teatralnego.

5 MAJA (piątek)

15-16 MAJA 
Festiwal Teatrów  
Dziecięcych i Młodzieżowych 

9-10 MAJA 
SPEKTAKL

14 MAJA (niedziela) 
JUBILEUSZ 30-LECIA  
CARO DANCE CZĘŚĆ 2XXVII FESTIWAL 

PIOSENKI 
O ZDROWIU 
2017
ETAP POWIATOWY

DUSZEK
ŚMIECIUSZEK

4 PORY ROKU, 
4 PORY ŻYCIA

godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

scenariusz, reżyseria, projekty kostiumów 
i choreogra�a: Iwona Maria Orzełowska 
wykonanie: Teatr  Tańca Caro, Chór Miasta Siedlce, 
Orkiestra Symfoniczna Miasta Siedlce 
konsultacje metodyki ruchu tańca współczesnego: 
Izabela Orzełowska, przygotowanie chóru: 
Justyna Kowynia Rymanowska, 
chórem dyryguje:  Mariusz Orzełowski

Opieka merytoryczna: Halina Tunkiewicz

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

MAJ 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

9-10 MAJA 

 

 DUSZEK 
ŚMIECIUSZEK 
 
godz. 9:00, 11:00  
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
Autor: Stefan Szulc  
reżyseria: Robert Protasewicz  
muzyka: Waldemar Koperkiewicz,  
Robert Protasewicz  
wykonanie: aktorzy Teatru ES  
kierownik produkcji: Anna Harke 

Czy można śmiecić w lesie? Jak segregować 
śmieci? Czy las może zamienić się 
w wielkie wysypisko? Gdzie znajduje się 
centrum wszechświata? Odpowiedzi na 
te pytania znajdziecie w bajce Teatru ES 
„Duszek Śmieciuszek”. Zabawna opowieść 
o przygodach tytułowego Duszka wprowadzi 
najmłodszych w zagadnienia ekologii. 
Powstały z pozostawionych w lesie śmieci 
Duszek marzy by znaleźć przyjaciół, z którymi 
mógłby się bawić. Jednak dzieci źle się czują 
przebywając z nim w zaśmieconym lesie. By 
pomóc swoim towarzyszom Duszek musi 
odnaleźć Króla Śmietnika i pokonać Czarny 
Charakter, który wciąż zaśmieca las. Czy mu się 
uda? Czy razem pokonają „śmieciowe moce” 
i wysprzątają las? Przekonajcie się sami! 
Partnerem spektaklu jest  

15-16 MAJA

9-10 MAJA

niedziela)
JUBILEUSZ 30-LECIA 

piątek)

Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej 
organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Stoku Lackim, którego celem jest 
integracja środowisk twórczych dzieci i młodzieży, 
rozwijanie wyobraźni twórczej, prezentacja 
dorobku artystycznego, wyzwalanie inicjatyw 
artystycznych w środowisku dzieci i młodzieży.

17 MAJA (środa) 
PRZEGLĄD

WIOSENNE
INSPIRACJE
godz. 9:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Pomysł organizacji festiwalu zrodził się w 1992 
roku w wojewódzkiej jeszcze wtedy stacji 
sanitarnej w Siedlcach i wtedy też odbył się po 
raz pierwszy. Cel festiwalu: zmiana zachowań 
prozdrowotnych poprzez przekazywanie 
wiedzy w formie atrakcyjnej dla dzieci 
i młodzieży - piosenki, melodyjnej, wspieranej 
tańcem, czasem małymi formami teatralnymi. 
Regulamin: wykonania oceniane w trzech 
kategoriach wiekowych - przedszkoli, szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, po 
reformie oświaty - w gimnazjach; przedmiotem 
oceny jest piosenka o treściach propagujących 
zdrowy tryb życia w szerokim tego słowa 
znaczeniu, tekst autorski, po raz pierwszy 
wykonywany na festiwalu, muzyka może być 
zapożyczona.

Autor: Stefan Szulc  
reżyseria: Robert Protasewicz  
muzyka: Waldemar Koperkiewicz,  
Robert Protasewicz  
wykonanie: aktorzy Teatru ES  
kierownik produkcji: Anna Harke 

SREBRNA MASKA - FINAŁ
godz. 9:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
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21 MAJA (niedziela) 
SPEKTAKL

22 MAJA (poniedziałek) 
SPEKTAKL

23-24 MAJA 
SPEKTAKL

MIŚ TYMOTEUSZ 
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

MIŚ TYMOTEUSZ

godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 9:00, 10:30 i 11:45 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Autor: Jan Wilkowski 
Reżyseria: Jarosław Antoniuk 
Scenogra�a: Przemysław Karwowski 
Muzyka: Bogdan Szczepański 
Choreogra�a: Jacek Gębura 
Animacje: Katarzyna Jastrzębska 
Obsada: Beata Antoniuk, Michał Pieczatowski, Marek 
Janik, Tomasz Bogdan Rynkowski, Rafał Swaczyna

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

14 MAJA (niedziela) 
 
 
 
 
 
 

4 PORY ROKU 
4 PORY ŻYCIA
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

Scenariusz, reżyseria, projekty kostiumów 
i choreogra�a : Iwona Maria Orzełowska 
wykonanie: Teatr  Tańca Caro, Chór Miasta 
Siedlce, Orkiestra Symfoniczna Miasta Siedlce 
konsultacje metodyki ruchu tańca współczesnego: 
Izabela Orzełowska, przygotowanie chóru: 
Justyna Kowynia-Rymanowska,  
chórem dyryguje:  Mariusz Orzełowski  
Przedstawienie nawiązuje do przemijania życia 
w przyrodzie i życia człowieka.  Motywem 
przewodnim jest Linia życia.  Linia następowania 
po sobie nieuchronności,  liniowe przemijanie 
chwili. Trwanie człowieka od tysiącleci związane 
jest jak w całej naturze z cyklami narodzin, 
dorastania, trwania w apogeum  aktywności, 
w pełni esencji życia oraz przemijania.  Spektakl 
nawiązuje, z perspektywy  dziecka, młodej 
kobiety, żony i matki, staruszki, z drugiej strony  
z perspektywy nauczyciela  wielu pokoleń 
dzieci i młodzieży,  do codziennych zdarzeń, 
które napotykają kobietę w życiu. Całość 
podbudowana jest tematami muzycznymi 4 pór 
roku Antonio Vivaldiego  granymi przez Orkiestrę 
Symfoniczną Miasta Siedlce i Filharmoników 
Opery Białostockiej, oraz jak w operze antycznej 
komentarzem wokalnym w postaci m. in. 
pieśni Amadeusza Mozarta i  Johna Ruttera 
w wykonaniu  Chóru Miasta Siedlce.  

niedziela)

poniedziałek)

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, a ludzie ryczą 
ze śmiechu. Wojciech Cejrowski - pisarz, autor 
�lmów "Boso przez świat", antropolog kultury. Od 
30 lat organizuje wyprawy w najdziksze zakamarki 
naszej planety. Był w 60. krajach na sześciu 
kontynentach. Najczęściej odwiedza Amazonię, by 
ostatnich wolnych Indian ocalić od zapomnienia. 
Tworzy dokumentację ginących plemion i ludów 
pierwotnych. Docierał tam, gdzie inni nie docierali. 
Cokolwiek robi - zawsze z pasją. Gorący, ostry, 
wyrazisty i do szpiku kości bezkompromisowy. 
Szczodry w krytyce, oszczędny w pochwałach. 
Członek rzeczywisty Królewskiego Towarzystwa 
Geogra�cznego w Londynie oraz The Explorers 
Club w Nowym Jorku. Zimą mieszka na rancho 
w Arizonie latem na gospodarstwie rolnym 
w Polsce.  Zapraszamy na to pełne emocji i wrażeń 
spotkanie z podróżnikiem:
- nowy występ w stylu amerykańskim – stand-up 
comedy " Prawo Dżungli !" 
- opowieści o przygodach i podróżach ilustrowane 
zdjęciami, 
- możliwość zakupu książek Wojciecha 
Cejrowskiego w promocyjnej cenie, 
- autografy i wspólne zdjęcia do ostatniego 
uczestnika spotkania.

17 MAJA (środa) 
STAND UP

WOJCIECH CEJROWSKI  
PRAWO DŻUNGLI
godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Jedna z najpiękniejszych i najbardziej 
wzruszających historii dla dzieci napisanych 
przez Jana Wilkowskiego mówiąca o przyjaźni, 
odpowiedzialności, o poszukiwaniu 
zrozumienia. Miś Tymoteusz to przeuroczy 
łobuziak o wrażliwym usposobieniu, ale też 
i zwyczajny chłopiec, który poszukuje swego 
świata wartości. Nade wszystko chce poznać 
świat i być kochanym. Poznajemy także jego 
Tatę, który nie pała sympatią do piesków. 
A to właśnie Psiuńcio, bezdomny pies, stał się 
przyjacielem Tymoteusza... 

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

Antygona to historia ciągle aktualna. 
Ponadczasowy dramat, który na stałe 
wpisał się do kanonu lektur jako pozycja 
obowiązkowa. Przedstawienie to ma charakter 
snu. I tak jak sen, jest wyobrażeniem z wieloma 
niedopowiedzeniami. Język dramatu antycznego 
miesza się z mową potoczną, a antyczne postacie 
przybierają formy teraźniejszych odpowiedników, 
co pozwala na większe zrozumienie poetyckiego 
tekstu. Całość widowiska okraszona przejmującą 
muzyką ilustracyjną oraz musicalowymi 
piosenkami. A widzowie teatralni są świadkami, 
uczestnikami wydarzeń, podobnie jak dzieje się 
ze świadkami wypadku czy zbrodni.

reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
kierownik produkcji: Anna Harke
obsada: Teatr Es

Scena Teatralna Miasta Siedlce



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

24 MAJA (środa) 
WYSTAWA

29 MAJA (piątek)

30-31 MAJA 
SPEKTAKL

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

JUBILEUSZ 50-LECIA 
MUZEUM REGIONALNEGO 
W SIEDLCACH

MAŁA KSIĘŻNICZKA

 

26-28 MAJA  

 

 

KRAJOWE 
MISTRZOSTWA IDO
godz. 10:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
 

Od 26 do 28 maja na Scenie Teatralnej 
Miasta Siedlce odbywać się będą 
Krajowe Mistrzostwa International 
Dance Organization Modern, Ballet/
Pointe 2017 – eliminacje Mistrzostw 
Europy i Świata. Celem Mistrzostw jest 
popularyzacja i propagowanie rozwoju 
tańca nowoczesnego oraz wyłonienie 
Krajowych Mistrzów w strukturach 
IDO w poszczególnych konkurencjach 
i kategoriach wiekowych. W tych dniach 
Siedlce staną się taneczną stolicą Polski, 
a to za sprawą ponad 1000 tancerzy 
z całego kraju, którzy rywalizować będą 
o miano najlepszych. Na scenie zobaczymy 
reprezentantów klubów tanecznych z całej 
Polski m.in. z Warszawy, Gdańska, Poznania, 
Łodzi, Kielc, Konina, Wrocławia czy Olsztyna. 
Organizatorami Mistrzostw są Centrum 
Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena 
Teatralna Miasta Siedlce, Stowarzyszenie 
Taneczne Caro Dance, Polska Federacja Tańca 
oraz Sekretariat Narodowy IDO w Polsce.

Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska 
Obsada: Teatr Tańca Caro

Obsada: Sylwester Maciejewski, Mikołaj Roznerski,  
Lech Dyblik, Adriana Kalska, Klaudia Halejcio, Olga 
Borys, Elżebieta Jarosik, Aleksandra Nieśpielak

26-28 MAJA 

godz. 10:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 9:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

KRAJOWE 
MISTRZOSTWA 
IDO 
MODERN
BALLET/POINTE 2017

25 MAJA (czwartek) 
SPEKTAKL

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

25 MAJA (czwartek) 
WYSTAWA FOTOGRAFII

MOJA NAJLEPSZA RODZINA

ZAKLINAJĄC PRZEMIJANIE

godz. 12:00 
miejsce: Foyer CKiS, ul. Bpa I. Świrskiego 31

godz. 18:00 
miejsce: Galeria Teatralna

Wystawa prac autorstwa Stanisława Baja „Zaklinając 
przemijanie” to ponad 30 utworów, których 
motywem przewodnim jest adoracja jaką artysta 
kierował w stronę swojej matki. O synowskiej miłości 
i szacunku opowiada on za pośrednictwem rysunków 
wykonanych węglem i ołówkiem oraz obrazów 
olejnych. Każdy z nich to interpretacja gestów 
i mimiki rodzicielki, które towarzyszyły jej pod koniec 
życia. Mimo że nakreślone dynamiczną kreską są 
one dla odbiorcy jasne i wymowne. Wizerunki te nie 
posiadają kontekstu, ale tylko z pozoru, bowiem zarys 
postaci wyłaniającej się z białego tła zyskuje osnowę 
po dokładniejszej obserwacji. Zmęczona twarz, mapa 
zmarszczek, spracowane dłonie... 

Na fotogra�ach zaprezentowane będą portrety 
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Stoku Lackim wraz ze swoimi 
rodzinami. Wystawa ma na celu zwrócenie uwagi 
szerszemu gronu odbiorcy na wielki trud ponoszony przez 
bliskich w wychowanie dziecka niepełnosprawnego. 

"Atrakcyjny pozna panią..." to komedia, która 
powstała w 2000 roku, stając się prawdziwym 
hitem teatralnym. Blisko 1000 prezentacji w Polsce 
i za granicą, komedia ta była także pierwowzorem 
popularnego �lmu o tym samym tytule. 
"Atrakcyjny..." powraca teraz na scenę w nowej 
odsłonie i gwiazdorskiej obsadzie. 

Wzruszająca historia małej Sary uczęszczającej 
do szkoły, na pensję z internatem. Gdy tata Sary, 
właściciel kopalni diamentów zostaje uznany za 
zaginionego, właścicielka pensji przestaje się nią 
opiekować, Sara przestaje być uczennicą i staje 
się służącą. Po tym, jak jej ojciec zostaje uznany za 
zmarłego, a jego majątek zajmuje rząd Sarę spotykają 
nieustanne szykany i poniżanie ze strony właścicielki 
pensji i dziewczynek ,które do tej pory zazdrościły 
jej pozycji i wspaniałej wyobraźni oraz miłości 
i przyjaźni innych koleżanek. Sara ucieka w świat 
wyobraźni i marzeń o pięknych bajkowych Indiach, 
gdzie wszyscy są szczęśliwi. Pozwala jej to przetrwać 
ciężki czas tęsknoty za rodzicami. Mimo złego 
traktowania Sara dzielnie znosi swój los z godnością 
Małej Księżniczki i ze szlachetnością serca opiekuje 
się młodszymi koleżankami. Pojawia się gość ze 
wschodu, który obserwując smutny los dziecka, 
pomaga przetrwać Sarze najcięższe warunki i dzięki 
któremu odmienia się los dziewczynki, odzyskuje 
swojego tatę. Wspaniałe przedstawienie przybliżające 
problematykę osieroconych dzieci i zabierające nas 
w baśniowy świat Indii, przy okazji zapoznające 
z wizerunkiem kultury i tańca hinduskiego.
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CO ZA MIESIĄC       CZERWIEC 2017

30 CZERWCA (piątek) 
 
godz. 20:30 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
  KONCERT  

POD MURALEM 
MUZYKA ŁĄCZY  
POKOLENIA
MŁODZI SIEDLCOM 
 
Występują: aktorzy i orkiestra Teatru Es

Projekt współ�nansowany  
ze środków Miasta Siedlce  

1 CZERWCA (czwartek) 
 
DZIEŃ DZIECKA W TEATRZE 
 
godz. 9:00, 11:00 i 17:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 SPEKTAKL

 

MAŁA KSIĘŻNICZKA    
Scenariusz i reżyseria:  
Iwona Maria Orzełowska 
Obsada:  
Teatr Tańca Caro

2 CZERWCA (piątek) 
 
godz. 9:00 i 11:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
 
SPEKTAKL 

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

4 CZERWCA (niedziela) 
 
godz. 16:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
KONCERT  

JUNIOR BAND                
DZIECIĘCE CENTRUM 
ESTRADOWE  
Dziecięce Centrum Estradowe "Junior Band" 
to jeden z największych projektów Sankt-
-Petersburga w zakresie przygotowywania 
młodych gwiazd muzyki pop.

7 CZERWCA (środa) 
 
godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
KONCERT  
PIAF PO POLSKU    wokal – Dorota Lulka
akordeon - Paweł A. Nowak
kontrabas – Maciej Sadowski  
 

Koncert najpiękniejszych piosenek Edtih 
Piaf, śpiewanych w polskich tłumacze-
niach, autorstwa Andrzeja Ozgi i Wojcie-
cha Młynarskiego 

30 CZERWCA 

godz. 20:30
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

KONCERT 

POD MURALEM
MUZYKA ŁĄCZY 
POKOLENIA
MUZYKA ŁĄCZY 
POKOLENIA
MUZYKA ŁĄCZY 

MŁODZI SIEDLCOM
Występują: aktorzy i orkiestra Teatru Es

Projekt współ�nansowany 
ze środkó

1 CZERWCA 

DZIEŃ DZIECKA 

godz. 9:00, 11:00 i 17:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL

MAŁA KSIĘŻNICZKA
Scenariusz 
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: 
Teatr Tańca Caro

4 CZERWCA 

godz. 16:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

KONCERT 

JUNIOR BAND
DZIECIĘCE CENTRUM 
ESTRADOWE
DZIECIĘCE CENTRUM 
ESTRADOWE
DZIECIĘCE CENTRUM 

Dziecięce Centrum Estradowe "Junior Band" 
to jeden 
-Petersburga 
młodych gwiazd muzyki pop.

7 CZERWCA 

godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

KONCERT 
PIAF PO POLSKU
wokal – 
akordeon - 
kontrabas – 

Koncert najpiękniejszych 
Piaf, śpiewanych 
niach, autorstwa Andrzeja Ozgi 
cha Młynarskiego

21 CZERWCA (środa) 
 
godz. 20:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE  
SPEKTAKL  

JAK NIE OSZALEĆ  
Z FACETEM  
  
Autor: Robert Brutter  
Reżyseria: Maciej Wojtyszko  
Obsada: Dorota Chotecka,  
Anna Iberszer , Beata Olga  
Kowalska, Dorota Nowakowska, 
Piotr Pręgowski

21 CZERWCA

godz. 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL 

JAK NIE OSZALEĆ 
Z 

Autor:
Reżyseria: 
Obsada: 
Anna Iberszer , Beata Olga 
Kowalska, Dorota Nowakowska, 
Piotr Pręgowski

2 CZERWCA 

godz. 9:00 i 11:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL
MAŁY KSIĄŻĘ
Reżyseria 
Waldemar Koperkiewicz
Teksty piosenek: 
Obsada: 



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

REKLAMA 

Co prawda jest już po Świętach Wielkanocnych 
i makowce na pewno zjedzone,  ale w domowej 
spiżarni zostało co nieco składników, które można 
wykorzystać. Mając pod ręką puszkę masy makowej, 
pomyślałem o makowych babeczkach - dla 
niespodziewanych gości jak znalazł.

Formy z kruchego ciasta można kupić gotowe lub 
upiec według sprawdzonego przepisu na kruche ba-
beczki. Cała rzecz jest bardzo prosta i praktyczna na 
wypadek niespodziewanych gości, którzy wpadną na 
kawę.  Upieczone babeczki napełniamy masą mako-
wą, zdobimy misternie płatkami migdałowymi (trochę 
pracochłonne, ale jaki efekt!). Na środek wypełniony 
masą kładziemy wisienkę ze słoika, która jest w sprze-
daży pod nazwą „Wiśnie boskie z amaretto”, a i samego 
likieru amaretto dodajemy parę kropli (wersja dla do-
rosłych).  Dla dzieci oczywiście bez likieru. Smacznego!

 Waldemar Koperkiewicz

SZTUKA GOTOWANIA

BABECZKI 
Z MAKIEM 
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KULTURA POLSKA PONIOSŁA 
OGROMNĄ STRATĘ. 20 KWIETNIA 
2017 ROKU ZMARŁA MAGDALENA 
ABAKANOWICZ (1930-2017), AR-
TYSTKA, KTÓRA ZMIENIŁA OBLI-
CZE ŚWIATOWEJ SZTUKI. 

Absolwentka warszawskiej ASP zaczy-
nała od tkaniny, ale nie były to kompozycje 
płaskie, do jakich przywykliśmy. Jako uczeń 
Liceum Plastycznego w Nowym Wiśni-

czu na kierunku tkactwo artystyczne, wraz 
z innymi przeżyłem szok, kiedy ówczesna 
dyrektor szkoły p. Helena Suchońska, wy-
bitna autorka gobelinów zaznajomiła nas 
z rewolucyjnym jak na owe czasy podej-
ściem Magdaleny Abakanowicz do tkani-
ny artystycznej - zarówno pod względem 
techniki, jak i tematyki prac. Artystka za-
dziwiła również cały świat. Jej kompozycje 
przypominały bardziej rzeźby niż tkaniny. 
Z czasem całkowicie poświęciła się rzeźbie. 
Jej prace były na tyle oryginalne, że pojawi-

ło się specjalne dla nich określenie w śro-
dowisku artystów i odbiorców sztuki – są 
to „Abakany”. Należała do ścisłej czołówki 
artystów XX i XXI wieku. Jej dzieła, głównie 
duże formy rzeźbiarskie, tworzone różny-
mi, często mieszanymi technikami, działa-
ły na odbiorców sztuki, głównie w otwartej 
przestrzeni: w parkach, na ulicach, placach 
miejskich, ale też w salach wystawowych 
w wielu muzeach i galeriach rozsianych po 
całym świecie. Obok Igora Mitoraja była 

najbardziej rozpoznawalną artystką rzeź-
biarką z Polski. 

Prace Abakanowicz to nie tylko forma 
– nowatorska i jedyna w swoim rodzaju. 
To także wszystko to, co miała nam do 
przekazania: problemy egzystencjalne za-
równo pojedynczego człowieka, jak i całej 
ludzkości. Jak sama mówiła: „Pracuję cią-
gle nad tą samą historią, dawną, jak sama 
egzystencja, opowiadam o niej, o lękach, 
rozczarowaniach i tęsknotach, które nie-
sie.” Czy w innym miejscu: „Pogrążam się 

w tłumie jak ziarnko w sypkim piasku”.
„Dopiero mówiąc o sobie, mówi się 

o całym świecie. Ważne, żeby było to wy-
znanie prawdziwe, wtedy może stać się 
odkryciem”.

Prace rzeźbiarki w Polsce można zo-
baczyć m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Po-
znaniu oraz w Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku. Jesienią 2013 roku miałem 
przyjemność obejrzeć retrospektywną 
wystawę jej twórczości. Warto było. Wra-
żenia niezapomniane. A poza tym pole-
cam samo Orońsko. Można tam prze-
nocować i dobrze zjeść, a w pobliskim 
Radomiu w Muzeum koniecznie trzeba 
obejrzeć kolekcję malarstwa Jacka Mal-
czewskiego. O jego twórczości wkrótce.

 Waldemar Koperkiewicz

Magdalena Abakanowicz - pytania o sens
WIELCY ARTYŚCI I ICH DZIEŁA

Nierozpoznani

Nierozpoznani

SZTUKA GOTOWANIA
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Wystawa prac autorstwa Stanisława 
Baja „Zaklinając przemijanie” to ponad 30 
utworów, których motywem przewodnim 
jest adoracja jaką artysta kierował w stronę 
swojej matki. O synowskiej miłości i sza-
cunku opowiada on za pośrednictwem ry-
sunków wykonanych węglem i ołówkiem 
oraz obrazów olejnych. Każdy z nich to 
interpretacja gestów i mimiki rodzicielki, 
które towarzyszyły jej pod koniec życia. 
Mimo że nakreślone dynamiczną kreską 
są one dla odbiorcy jasne i wymowne. 
Wizerunki te nie posiadają kontekstu, ale 
tylko z pozoru, bowiem zarys postaci wy-
łaniającej się z białego tła zyskuje osnowę 
po dokładniejszej obserwacji. Zmęczo-
na twarz, mapa zmarszczek, spracowane 
dłonie... Pewna skrótowość nie ujmuje 
niczego w odbiorze prac. Wręcz przeciw-
nie – wszystkie przedstawione elementy 
udowadniają, że starość i �zyczna słabość 
mogą być piękne w przesłaniu, które nio-
są. Obserwacja rytmu życia wyznaczane-
go każdodniową ciężką i uczciwą pracą 
mieszkańców nadbużańskich wsi pozwo-
liła zbudować artyście fundament, na 
którym osadził on swoją tożsamość. Naj-

większą ich wartością, jest wskazanie na 
to właśnie źródło będące dla Profesora 
podstawą twórczości i człowieczeństwa.

(Urszula Panasiuk)
 
Stanisław Baj polski malarz współ-

czesny wywodzący się z podlaskiej wsi 
nadbużańskiej Dołhobrody (ur. 1953 
r.); związany z nią emocjonalnie i ar-
tystycznie do dziś; ukazujący w swoich 
obrazach piękno poleskiego krajobrazu 
i szczerą prostotę jego mieszkańców.

Absolwent Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Zamościu (1968-
1973), następnie Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie (1972–1978); pod 
kierunkiem profesorów: Michała Byliny, 
Jacka Siennickiego i Ludwika Maciąga. 
Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pra-
cowni prof. Ludwika Maciąga. Od 1982 
roku pracownik dydaktyczny macierzy-
stej uczelni – profesor zwyczajny Wy-
działu Malarstwa (2002). W latach 2004 
do 2012 roku pełnił funkcję prorektora 
ds. Studenckich i Współpracy z Zagrani-
cą, obecnie członek Senatu ASP kadencji 
2016-2020. Równolegle z dydaktyczną 

GOŚĆ SCENY 24

STANISŁAW BAJ 
"ZAKLINAJĄC PRZEMIJANIE"
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pracą na ASP w latach 
1996-2001 prowadził 
seminaria z rysunku 
i malarstwa w Europej-
skiej Akademii Sztuk 
w Warszawie.

W pracy artystycz-
nej Stanisław Baj po-
rusza się w obszarach 
malarstwa, rysunku 
a także grafiki, zakres 
tematyczny swojej 
twórczości koncen-
trując wokół dwóch 
najistotniejszych dla 
siebie tematów – por-
tretu i pejzażu. Por-
trety, zwłaszcza matki, 
których znaczna ilość 
malowana przez wiele 
lat posiada niezwykłą 
siłę wyrazu z niemal 
rzeźbiarską ich for-
mą. Malowane pejza-
że Rzeki Bug są coraz 
bardziej jej malarskim 
syntetycznym wize-
runkiem z metafizycz-
ną tajemniczą aurą. 
Związany z tradycją 
realistycznej formuły 
obrazowania, w arty-
stycznym, nie pozba-
wionym emocjonal-
nego nastroju zapisie, 
przedstawia wizerun-
ki człowieka oraz zie-
mi danej ludziom do 
życia, w prostych mo-
tywach szukając naj-
prostszej prawdy. Od-
rębnym terenem jego 
działalności artystycz-
nej są obszary działań 
projektowych, wy-
znaczone przez takie 
dzieła jak: I w Polsce 
epitafium kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
w Rywałdzie Królew-
skim, projekt tablicy 
upamiętniającej pobyt 
Jana Pawła II w ko-
ściele oo. Kapucynów 
w Warszawie, projekty 
witraży przeznaczone 
do kościoła parafial-
nego w Dołhobrodach 
i katedry w Drohiczy-
nie. Jest też autorem 
obrazu „108 Męczen-
ników” przeznaczo-
nego na beatyfikację 
podczas wizyty Jana 
Pawła II w Warszawie 
w 1999 r.

Artysta jest auto-
rem ponad 100 wystaw 
indywidualnych w kra-
ju i za granicą, między 
innymi w: Niemczech, 
Grecji, Rosji, Kana-
dzie; uczestniczył także 
w ponad stu wystawach 
zbiorowych. W 1988 
stypendysta Funda-
cji im. Jana Pawła II 
w Rzymie. Jego twór-
czość uhonorowana 
została m.in. nagrodą 
uzyskaną w 1981 roku 
na II Ogólnopolskim 
Triennale Portretu 
współczesnego w Ra-
domiu oraz medalem 
„Bene merenti” przy-
znanego przez Papieża 
Jana Pawła II.

„Byłem i jestem 
w nieustannej nadziei 
na odnalezienie niepo-
wtarzalnego mocnego 
wyrazu w malarstwie, 
odpowiedniego rytmu, 
formy całości. Mam 
szczęście spotykać 
w moim życiu wspa-
niałych ludzi, wspa-
niałe ich światy. Oni 
w jakimś sensie powo-
łują mnie do życia… 
w sztuce jestem wol-
ny od posłannictwa 
i jedyną powinnością 
którą noszę w sobie, 
to jest mieć zawsze 
krystalicznie czyste 
intencje artystyczne, 
być szczerym i wol-
nym w malowaniu. To 
wszystko" - deklaruje 
Stanisław Baj. (Źródło: 
Miejska Biblioteka Pu-
bliczna we Włodawie)

GOŚĆ SCENY 24

ZAKLINAJĄC 
PRZEMIJANIE

– WYSTAWA 
RYSUNKU 
I MALARSTWA

STANISŁAWA 
BAJA

 24 MAJA 
GODZ. 18.00

 GALERIA
 TEATRALNA
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WYDARZENIE MIESIĄCA

Współtwórczynią tego sukcesu, autorką całe-
go projektu, jest dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa, 
organistka i zabytkolog, prezes Stowarzyszenia Pro 
Musica Organa, które wydało nagrodzoną płytę. 
Stowarzyszenie od lat zajmuje się popularyzacją 
organów i muzyki organowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem upowszechniania problematyki 
związanej z ochroną i konserwacją zabytkowych 
instrumentów. – Spotkała nas wielka radość i za-
szczyt, łezka w oku się zakręciła – mówiła dr Małgo-
rzata Trzaskalik-Wyrwa tuż po ogłoszeniu werdyk-
tu jury. – Sama nominacja była wielkim zaszczytem, 
tym bardziej, że mieliśmy ogromną konkurencję. 
Projekt od początku do końca był szalony. Z całą 
uczciwością mogę powiedzieć, że zrobiliśmy go bez 
złotówki do�nansowania, nie mieliśmy żadnych 
sponsorów, a muzycy grali za darmo. Oryginalność 
tego albumu polega przede wszystkim na połącze-
niu brzmienia zabytkowych organów Wagnera 
z wiolonczelą i klawesynem. W innym mieście, 
na innych organach, na pewno nie byłoby takie-
go efektu. Nasze organy są niebywale wygadanym 
instrumentem, stąd już trzecia część płyty Organy 
Wagnera w Siedlcach, a piąta w naszym dorobku – 
podkreśla organistka. 

Jak napisał o organach Wagnera w publikacji 
dołączonej do płyty Wolf Bergelt : „Jest to jeden z in-
strumentów, których wartość jest trudna do przece-
nienia. Organy te zostały odnalezione w 2002 roku 
na strychu wiejskiego kościoła w Pruszynie. Pod 
pulpitem na nuty znajdował się podpis świadczący 
o tym, że budowniczym organów przeznaczonych 
dla nieustalonego dotychczas miejsca był sławny 
berliński mistrz – Joachim Wagner (1690–1749), 
na którego organach grał m.in. Jan Sebastian Bach”. 
Napis był niezbyt czytelny, zrobiony ołówkiem na 

jednej z desek. - Żeby sprawdzić dokładną treść na-
pisu, zabraliśmy tę deskę do jedynego dostępnego 
nam laboratorium, a mianowicie do... solarium! – 
opowiadała w audycji Polskiego Radia „Spotkania 
z Mistrzem” dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa, któ-
ra badała zabytek. 

SENSACYJNE ODKRYCIE

„Odkrycie stało się sensacją nie tylko ze względu 
na nieoczekiwane miejsce znalezienia instrumentu, 
ale również na specy�kę jego konstrukcji” – czyta-
my w posłowiu do wydawnictwa albumowego. „Są 
to bowiem organy wyposażone w wymyśloną przez 
Wagnera wiatrownicę transmisyjną, doskonale 
wpisującą się w kameralne założenie instrumentu. 
Jest to jedyny znany przykład pozwalający na prak-
tyczne sprawdzenie wagnerowskiej mody�kacji 
w działaniu. Sercem instrumentu jest podwójna 
wiatrownica, na której umieszczone są rejestry obu 
manuałów”. W latach 2008-2010 rekonstrukcji tego 
kameralnego w zamyśle instrumentu podjął się 
Ekkehard GroB, przy współpracy merytorycznej 
Dietricha Kollmannspergera i Martina Schulze, 
Małgorzaty Trzaskalik-Wyrwa, Michała Szulika 
i Bartłomieja Bulicza. Organy zostały umieszczone 
niedaleko miejsca ich odnalezienia – w Siedlcach, 
w domu Biskupa Siedleckiego. Tam też nagranie zo-
stało zarejestrowane w czerwcu 2015 roku. 

MAŁY INSTRUMENT Z WIELKIM SERCEM

Na płycie zamieszczonych jest 6 sonat BWV 
525 – 530 Johanna Sebastiana Bacha. Sonaty te zo-
stały skomponowane jako „utwory pedagogiczne”, 
a granie ich miało na celu wyćwiczenie niezależno-
ści obu rąk i partii pedałowej. 

Marek Toporowski, jeden z wykonawców, wyja-
śnia: „                                    Z pewnością możemy stwier-
dzić, że organowe tria napisane zostały w przemy-
ślany sposób. Bach stara się unikać niewykonalnych 
pochodów w partii pedału, dbając równocześnie 
o zachowanie piękna melodycznego i pełną nieza-
leżność w stosunku do partii manuałowych. Licz-
ne transkrypcje czy kameralne realizacje dostępne 
w nagraniach i prezentowane na koncertach świad-
czą jednak dobitnie o przynależności tych dzieł do 
świata muzyki kameralnej. Niniejsze nagranie opie-
ra się na pomyśle swoistej rekameralizacji, bez rezy-
gnacji z walorów wykonania na instrumencie kla-
wiszowym. Organy Joachima Wagnera w obecnym 
stadium rekonstrukcji – nie posiadają klawiatury 

nożnej, zaś 
dwa manuały 
wykorzystują-
ce dzięki syste-
mowi podwój-
nych klap te 
same rejestry 
pozwalają na 
zastosowanie 
subtelnej i kolorowej artykulacji, bliskiej �nezyjnym 
możliwościom instrumentów dętych... Kameralna 
z ducha muzyka sonat triowych doskonale wpisa-
ła się w atmosferę kameralnego wnętrza siedleckiej 
rezydencji i stanowi literaturę dla małego, zwinnego 
instrumentu.”

WYBITNI WYKONAWCY

Wykonawcami cyklu 6 sonat BWV 525 - 530 
są wybitni specjaliści w dziedzinie muzyki baroku: 
Irmina Obońska (klawesyn) - pianistka i klawesy-
nistka. W roku 2009 została laureatką III nagrody 
na I Akademickim Konkursie Klawesynowym 
w Poznaniu. Dwa lata później założyła zespół mu-
zyki dawnej "La Folia Ensemble", który wykonuje 
muzykę kameralną XVII i XVIII wieku

Mark Caudle (wiolonczela, viola da gamba) 
- wykonuje muzykę renesansu i baroku od 40 lat. 
Przez 10 lat współpracował z Academy of Ancient 
Music jako wiolonczelista, zaś z zespołami takimi, 
jak �e Parley of Instruments, St. James Baroque, 
Consort of Musicke, English Consort of Viols i Can-
zona jako gambista. Uczy gry na wiolonczeli oraz 
violi w katowickiej Akademii Muzycznej. Zajmuje 
się również lutnictwem. Prowadzi zajęcia w ramach 
letnich kursów w Wilanowie. W 2013 roku otrzy-
mał medal "Zasłużony dla kultury polskiej" Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Marek Toporowski łączy w swojej działalno-
ści różne, często pozornie odległe obszary muzyki. 
Jest cenionym solistą - klawesynistą i organistą, 
kameralistą i dyrygentem. Koncertuje również na 
klawikordzie i historycznych fortepianach. W roku 
1991 utworzył zespół Concerto Polacco. Uczy gry 
organowej i klawikordowej w ZPSM im. Chopina 
w Warszawie. 

Reżyserem nagrania albumu nagrodzonego 
Fryderykiem jest Franciszek Kozłowski (UCHO-
STUDIO).

Nagrodzoną płytę można kupić przez internet 
oraz w Księgarni Diecezjalnej w Siedlcach.

 opr. Monika Mikołajczuk

PŁYTA „ORGANY JOACHIMA 
WAGNERA W SIEDLCACH III JO-
HANN SEBASTIAN BACH SONATY 
BWV 525-530”, NAGRANA PRZEZ 
MARKA TOPOROWSKIEGO (ORGA-
NY), MARKA CAUDLE’A (WIOLON-
CZELA, VIOLA DA GAMBA) I IRMINĘ 
OBOŃSKĄ (KLAWESYN, POZYTYW) 
OTRZYMAŁA NAGRODĘ FRYDERYK 
W KATEGORII ALBUM ROKU MUZY-
KA DAWNA! TO OGROMNE WYRÓŻ-
NIENIE I POWÓD DO DUMY DLA 
CAŁEGO ŚRODOWISKA MUZYCZ-
NEGO I NASZEGO MIASTA.

SIEDLECKI ALBUM MUZYKI DAWNEJ Z FRYDERYKIEM
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NOC MUZEÓW   
BOMBOWA NOC POD JACKIEM 

20 maja godz. 11:00-24:00 
Muzeum Regionalne w Siedlcach

W programie Nocy Muzeów m.in. 
spotkanie z zespołem Teatr Lalki i ludzie 
z Supraśla. Szczegółowy program na  
www.muzeumsiedlce.art.pl

Z ŁĄK, PÓL I OGRODÓW 
WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA 

HALINY BUDZISZEWSKIEJ 
12 maja  

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
HALINA BUDZISZEWSKA ukończyła 

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Za-
mościu i Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1979 roku 
mieszka i pracuje w Siedlcach. Przez wiele lat 
kierowała siedleckim Biurem  Wystaw Artystycz-
nych. Obecnie pracuje w dziale sztuki Muzeum 
Regionalnego w Siedlcach, gdzie zajmuje się or-
ganizacją wystaw, opiekuje się kolekcjami  autor-
skimi, opracowuje zbiory, gromadzi dokumen-
tację twórczości artystów  siedleckich, prowadzi 
lekcje muzealne, utrzymuje kontakty z licznymi 
środowiskami artystycznymi.  Uprawia malar-
stwo olejne i akwarele. Maluje nastrojowe pejzaże 
nasycone urodą  Podlasia, poetyckie kompozycje 
z motywem strachów na wróble, samotne  drze-
wa a jej ulubione motywy to ogrody i bukiety. 
To właśnie im od kilku lat  poświęca najwięcej 
uwagi. Uroda podlaskich łąk, ogrodów i pól jest 
inspiracją do wielu jej obrazów. Z natury czer-
pie radość, energię, natchnienie... Uczestniczyła 
w wielu wystawach i plenerach o różnym zasięgu. 
Prezentowała swoje prace w Polsce, Grecji, Ka-
nadzie, Macedonii, Niemczech, Rosji i Słowacji. 
Za działalność twórczą oraz popularyzację sztu-
ki została uhonorowana Nagrodą  Siedleckiego 
Towarzystwa Naukowego Złoty Jacek i Nagrodą 
Prezydenta Miasta Siedlce Wawrzyn Siedlecki.

KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia

Koncert "KORTEZ TRIO" 
19 maja godz. 19:00 

Sala widowiskowa "Podlasie", 
ul. Sienkiewicza 63 

Kortez to kompozytor i wokalista z pochodzą-
cy z Iwonicza. Wyedukowany pianista i puzonista 
z zacięciem do muzyki klasycznej. Obdarzony jest 
wyjątkowym, głębokim i lekko szorstkim głosem 
z którego umiejętnie korzysta. Wysoki, małomów-
ny o melancholijnym spojrzeniu. Godny zaufania. 
Prawdopodobnie jeden z największych wschodzą-
cych talentów na naszym rynku.

24 września 2015 roku ukazała się jego de-
biutancka płyta Bumerang, która jest intymnym 
zbiorem opowiadań o miłości i jej braku. To jed-
na z najlepiej sprzedających się i przyjętych płyt 

KASIA KOWALSKA 
21 maja, godz. 21:00 

Pracownia Rannych Panto�i 
ul. 3 maja 38 

Wokalistka, kompozytorka, autorka tek-
stów. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
i cenionych polskich artystek. Kasia ma na 
swoim koncie wiele prestiżowych nagród 
w tym: Fryderyki, Superjedynki, MTV Eu-
ropean Music Awards, oraz ponad milion 

GUITAR DIVISION 
26 maja godz. 19:00 

Sala widowiskowa "Podlasie", 
ul. Sienkiewicza 63 

Pomysłodawcą koncertu jest Piotrek Fran-
czuk - siedlecki gitarzysta, lider zespołu Bear-
dy. Jak sam mówi - Guitar Division to impreza, 
która ma na celu promocję dobrej muzyki gita-
rowej w wykonaniu siedleckich zespołów.

Wystąpią:
Beardy – siedlecki zespół, który powstał 

w 2011 roku. Jego założycielem jest znany 
w środowisku muzycznym wyśmienity gita-
rzysta Piotrek Franczuk, nauczyciel muzyki 
i wielki fana bluesa. Jego ostre ri�y oraz długie 
i soczyste solówki zapewniają słuchaczom nie-
samowite doznania muzyczne.

Vibrant – zespół pochodzi z Siedlec, po-
wstał w połowie 2013 r. na zgliszczach forma-
cji Outside.  Sam zespół określa swoją muzykę 
jako Hell Rock. 

Upstream – powstał w 2006 roku w Sie-
dlcach. Ich muzyka to energiczny, charakte-
rystyczny, melodyjny rock, przywodzący na 
myśl klasyczne amerykańskie brzmienie, które 
tra�a w gusta nie tylko miłośników ostrego 
rock'n'rolla, ale też zwolenników nieco łagod-
niejszej muzyki. 

Metafox – to zespół założony jesienią 2016 
roku. Styl ich muzyki najlepiej jest określić jako 
pogranicze instrumentalnego rocka i fussion. 
Jest to miejsce, w którym klasyczne wzorce 
mieszają się ze współczesnym brzmieniem. 
(źródło MOK)

w ostatnich latach. W drugiej połowie stycznia 
2016 roku sprzedaż Bumeranga przekroczyła 30 
000 egzemplarzy i uzyskała status Platynowej Płyty.

Laureat Fryderyka za Debiut Roku, nagrody 
imienia Anny Jantar w konkursie debiutów pod-
czas 53. Festiwalu w Opolu. 27 października pod-
czas dorocznej gali rozdania Nagród Muzycznych 
Programu 3 Kortez odebrał Mateusza w kategorii 
Debiut za: "umiejętność wyrażania w prostych 
słowach wielu skomplikowanych emocji i zebra-
nie ich w spójną całość na płycie Bumerang oraz 
za dotarcie do szerokiej publiczności z niełatwym 
i odbiegającym od komercyjnych standardów 
przekazem artystycznym". (źródło: MOK)

sprzedanych płyt. Każdy z jej albumów po-
krył się kilkukrotną platyną. Autorka wielu 
przebojów: "Prowadź mnie", "A to co mam", 
"Wyznanie", "Coś optymistycznego", "Wy-
rzuć ten gniew", "Spowiedź", "Antidotum", 
"To co dobre", "Być tak blisko", "Co może 
przynieść nowy dzień". Obecna na scenie 
muzycznej już 23 lata. 

Choć od wydania pierwszej płyty minęło 
wiele czasu i wiele w jej życiu się wydarzyło, 
to pewne rzeczy pozostały niezmienne: jej 
niecodzienna wrażliwość na dźwięk, miłość 
do muzyki i pasja z jaką je wykonuje. 
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 Śpiewa Pani od dziecka. Już jako ośmio-
latka występowała Pani na deskach Opery 
Poznańskiej, wykonując partie dziecięce 
m.in. w „Tosce” czy „Weselu Figara”. Kto lub 
co przywiodło Panią na wielką scenę?

Jestem poznanianką. A trudno jest spo-
tkać rodowitego poznaniaka, który nie śpie-
wałby w chórze. Przez dwanaście lat byłam 
"Skowronkiem" i to zadecydowało o wybra-
niu mnie do współpracy z Operą Poznań-
ską. Najbardziej podobało mi się wtedy od-
twarzanie ministranta w "Tosce" Pucciniego. 
W chłopięcej peruce z przejęciem śpiewałam 
Te Deum. Do dzisiaj mam gęsią skórkę, gdy 
słucham tego utworu.

 Po maturze ukończyła Pani Studium 
Aktorskie przy Teatrze Wybrzeże w Gdań-
sku. Zaraz potem był debiut teatralny 
w „Weselu” Wyspiańskiego. Pani późniejsze 
role teatralne i �lmowe, a było ich bardzo 
wiele, to również głównie kreacje drama-
tyczne, czerpiące z dzieł największych kla-
syków gatunku. Która z tych ról była dla 
Pani największym wyzwaniem i „kosztowa-
ła” Panią najwięcej emocji? 

Naliczyłam 120 ról mniejszych i większych 
w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, Nowym i Pol-
skim w Poznaniu, w telewizji, we Wrocławskim 
Teatrze Współczesnym i Warszawskim Teatrze 
Na Woli, w Teatrze Muzycznym i Miejskim 
w Gdyni. O wielu już zapomniałam, jednak to, 
co po nich pozostało, to przekonanie, że rola 
główna będąca dużym wyzwaniem, nie musi 
budzić największych emocji. Może wymagać 
po prostu ciężkiej pracy koncepcyjnej. Mate-
riał jest równie ważny, jak towarzystwo, w któ-
rym się pracuje: reżyser, koledzy...

Piaf zyskała mi deszcz nagród i sympatię pu-
bliczności, która nie musi wiedzieć, jak dalece nie 
lubię sztuki Pam Gems. Uważam, że przedstawia 
moją ukochaną pieśniarkę jako prostacką dziew-
czynę, która wyrosła na jędzę. Nie tak wyobraża-
łam sobie moją życiową szansę zagrania tej roli. 
I, na szczęście, udało się mi się dzięki całemu 
zespołowi zagrać to inaczej. Mówiąc o doboro-
wym towarzystwie nie mogę nie wspomnieć, jak 
wiele w moim życiu aktorskim zawdzięczam re-
żyserowi Waldemarowi Śmigasiewiczowi. Każda, 
nawet drobna rola w jego reżyserii, to ogromne 

wyzwanie. W ogóle mogę się pochwalić szczę-
ściem do twórców, z którymi pracuję. Natomiast 
publiczność bywa zmienna. Tak jak mnie po-
kochała za Piaf, tak mnie nienawidzi za Siostrę 
Ratched w "Locie nad kukułczym gniazdem" 
mimo, a może właśnie dlatego, że próbowałam 
bronić tej postaci. I tu doszliśmy do tego, od cze-
go zaczęliśmy - do emocji. Tyle że negatywnych.

 W plebiscycie czytelników Gazety Wy-
borczej „Sztorm roku 2005” na największe 
wydarzenie roku w kategorii Teatr otrzyma-
ła Pani najwięcej głosów właśnie za rolę Piaf 
w spektaklu „Piaf” w reż. Jana Szurmieja. Jak 
doszło do powstania tego przedstawienia?

Na to pytanie najpełniej odpowiedziałby 
ówczesny dyrektor teatru - pan Jacek Bunsch. 
To od niego dowiedziałam się, że odkąd usły-
szał mnie śpiewającą w spektaklu Kabaretu 
Starszych Panów „Niespodziewany koniec 
lata", powziął  postanowienie, by namówić Jana 
Szurmieja na reżyserię sztuki "Piaf ", powierza-
jąc mi rolę tytułową. W ten sposób spektakl 
pojawił się w roku 2005 w repertuarze Teatru 
Miejskiego w Gdyni i pozostał aż do końca se-
zonu 2017. W tym okresie przyznano mi drugi 
"Sztorm Roku" za rolę Tulli Pokrie�e w "Idąc 
rakiem" Guntera Grassa w reżyserii Krzysztofa 
Babickiego, ale to już inna opowieść.

 Proszę odsłonić naszym Czytelnikom 
kulisy przygotowań do roli charyzmatycz-
nej Piaf…

W przygotowaniach nie było niczego nie-
zwykłego. Przeczytałam wszystko, lub prawie 
wszystko, co o Niej napisano. Zrozumiałam, 
jak wiele osób chciało się ogrzać w blasku Jej 
sławy, kosztem przekłamań Jej biogra�i. Zdo-
byłam znakomitą większość nagrań Jej utwo-
rów, dzięki pomocy przyjaciół i obejrzałam, 
a to było najciekawsze, wiele �lmów dokumen-
talnych, prezentujących Piaf podczas koncer-
tów, i występującą w sztuce Cocteau napisanej 
specjalnie dla Niej "Piękny nieczuły". Widzia-
łam �lm fabularny z Jej udziałem "Gwiazda 
bez blasku". Śpiewałam przynajmniej po dzie-
sięć razy dziennie przez trzy miesiące każdy 
utwór z tego spektaklu. I cały czas głowiłam się 
nad tym, jak poprawić tekst Pam Gems, głów-
nie, jakie zaproponować skreślenia. Opisywa-

ROZMOWY TEATRALNE

Kiedy zapada kurtyna, 
czuję dojmującą samotność

ROZMOWA z Dorotą Lulką, aktorką i śpiewaczką,
która wystąpi przed siedlecką publicznością 
w recitalu „Piaf po polsku”
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ROZMOWY TEATRALNE

łam po kilka razy egzemplarz, żeby dowiedzieć 
się, co jeszcze można zagrać poza tekstem. I to 
chyba wszystko.  Acha, jeszcze ciągle płukałam 
gardło, bo na próbach po osiem godzin dzien-
nie gadałam, krzyczałam, chrypiałam lub śpie-
wałam, a w teatrze był remont, pył pokrywał 
niemal całą widownię, scenę i moje gardło.

 Czego dowiedziała się Pani o sobie samej 
zgłębiając życie tej niezwykłej kobiety, o któ-
rym opowiadała w przejmujących pieśniach?  

Ciągle odkrywam nowe treści w piosen-
kach Piaf.  Może to właśnie zadecydowało 
o powstaniu koncertu "Piaf po polsku". Często 
mówiono mi, że polskie tłumaczenia poma-
gają w pełnym dotarciu utworu do polskiego 
słuchacza. Poszerzam więc stale repertuar. 
Udało mi się nawiązać współpracę z innymi 
tłumaczami i, skutkiem tego, już niedługo 
ukaże się druga płyta "Piaf po polsku".

 „Musimy doświadczać wszystkiego, żeby 
robić rzeczy ważne” – mówiła Piaf na krótko 
przed śmiercią w 1963 roku. „Niczego nie 
żałuję, ani dobra, ani zła…” – powtarzała 
w swym największym przeboju. Sekretar-
ka Piaf i oddana jej przyjaciółka w jednym 
z wywiadów powiedziała, że Edith przedaw-
kowała życie. Czy trzeba przedawkować ży-
cie, by śpiewać tak jak ona?

Sztuka Piaf z pewnością była płacona 
życiem. Całym. Mireille Mathieu lansowana 
jako "druga Piaf " nigdy nie odniosła aż takie-
go sukcesu, mimo iż śpiewała równie dobrze, 
o ile nie lepiej. To zastanawiające.

 
 Jak Pani sądzi, na czym zatem polega feno-
men tej artystki? Dlaczego miliony ludzi na ca-
łym świecie wciąż słuchają piosenek „La Mome 
Piaf” (małego wróbelka) i nucą jej melodie?  

Nie ośmielę się de�niować fenomenu Edith 
Piaf. Była absolutnie wyjątkowa. Wymyka się 
nadal jakiejkolwiek klasy�kacji. Jej piosenki 
brzmią nadal świeżo i przejmująco, zwłaszcza 
na tle muzyki skażonej wirusem seryjności. 
O niej samej powstają �lmy i książki rozchwy-
tywane przez nieprzebrane tłumy. Przychodzi 
mi na myśl dziś nadużywane określenie: cha-
ryzmatyczna osobowość i wielki talent. Chyba 
już pora zrewidować pogląd, że każdy, kto ma 
czas i ochotę, może stworzyć dzieło sztuki.

 „Miłość jest najbardziej nieodzownym 
pokarmem” – twierdziła Edith Piaf, ale 
„przynosi łzy, podobnie jak istnienie”. Czy 
zgadza się Pani ze swoją bohaterką?

Na szczęście w wielu kwestiach nie zga-
dzam się z wielką Edith, co nie przeszkadza 
mi jej podziwiać. Mam nadzieję uniknąć cho-
ciażby niektórych jej błędów.

 Podobne emocje, jak w przypadku spek-
taklu „Piaf”, budzi widowisko muzyczno-ta-
neczne „Tanga argentyńskie”, stworzone przez 
Panią wespół z Milonga Baltica. Za co kocha 
Pani tę „smutną myśl, którą się tańczy”? 

Tango niejedno ma imię, a "Ostatnia nie-
dziela", wielki Piazzola i argentyńska muzy-
ka złamanych serc  - "La Cumparsita",  "El 
choclo" czy "Adios muchachos" z  zabawnym 
polskim tekstem Tomasza Olszewskiego i po 
odświeżającym li�ingu muzyków z zespołu 
Milonga Baltica to, w moim odczuciu, zupeł-
nie inny klimat i inna energia. I za to właśnie 
lubię tango i wspaniałych muzyków z zespołu.

 Lista nagród, które Pani otrzymała za 
osiągnięcia artystyczne, jest doprawdy im-
ponująca. Jak je Pani traktuje? Co jest dla 
Pani największą nagrodą?

Z każdej nagrody cieszę się jak dziecko. 
A najbardziej cenię sobie uściski i gratulacje, 
którymi obdarzył mnie Gunter Grass po obej-
rzeniu spektaklu powstałego na podstawie 
jego prozy "Idąc rakiem" w reżyserii Krzysz-
tofa Babickiego. To naprawdę było przeżycie! 

 Kiedy Pani nie śpiewa, to…  
Kiedy nie śpiewam  - jest super - powiada 

mój mąż. A ja? Kiedy nie śpiewam, to czytam. 
Kiedy nie czytam, to próbuję malować. Kiedy 
nie maluję, to wiercę i znowu jest głośno. 

 Z niecierpliwością czekamy na Pani 
koncert na siedleckiej Scenie Teatral-
nej „Piaf po polsku”, który odbędzie się 7 
czerwca. Proszę powiedzieć o swoich do-
świadczeniach w odbiorze Pani koncertów? 
Jak rodzi się więź z publicznością?

Zagraliśmy ponad 150 koncertów "Piaf po 
polsku" i proszę mi wierzyć, nie było dwóch 
identycznych. Były koncerty w kameralnych 
salach, teatrach, a nawet w hali na 3000 osób. 
Graliśmy koncerty w plenerze przy wtórze żab 
i na Zamku w Malborku. Koncerty-prezenty 
z okazji jubileuszu �rmy i wielki koncert syl-
westrowy. Koncerty dla Polonii w Niemczech 
i w �lharmonii z okazji Dnia Babci. Za każdym 
razem jest inaczej. Może dlatego, że trochę mo-

dy�kujemy formułę, zmieniamy utwory i nar-
rację.  Poza tym bywa, że muzykuje się jak na 
skrzydłach, a innym razem nie jest tak dobrze. 
I trudno ocenić, dlaczego. Klimat każdego 
koncertu budujemy wspólnie z publicznością. 

 Na co dzień jest Pani związana z Te-
atrem Miejskim w Gdyni. W jakiej roli zo-
baczymy Panią w najbliższej przyszłości? 

Teraz pracujemy nad prapremierową sztu-
ką Pawła Huelle "Kursk". Reżyser Krzysztof 
Babicki powierzył mi rolę Nadieżdy - matki 
�zyka pracującego na Kursku, który przeżył 
katastrofę w dziewiątym przedziale, ale nie 
został uratowany, jak kilku innych, z powodu 
decyzji politycznych. Bardzo przeżywam tę 
rolę. Przypominam sobie relacje  o tej tragedii 
sprzed lat i nie mogę spać, jak wtedy.... Sztukę 
będziemy grać na Darze Pomorza.

 „Kiedy śpiewasz, wydaje się, że po raz 
ostatni rozdzierasz duszę” pisał w intymnym 
liście do Piaf poeta Jean Cocteau, autor tek-
stów do kilku jej piosenek. Pani też tak śpie-
wa... Co Pani czuje, kiedy zapada kurtyna? 

Jest coś, o czym nie miałam pojęcia przed 
graniem roli Piaf w teatrze. To dojmująca 
samotność po zakończeniu spektaklu. Nie 
umiem tego lepiej określić, ale po "zapadnięciu 
kurtyny" zupełnie nie wiem, co ze sobą zrobić.  
Nie umiem po tym spektaklu być sama.

 Jak Pani sądzi, czy sztuka może odmie-
nić nasze życie?

Moje życie zostało odmienione przez 
spektakl w reżyserii Janusza Nyczaka "Czer-
wony kogut leci wprost do nieba". Jako lice-
alistka obejrzałam tę sztukę w Teatrze No-
wym w Poznaniu wiele razy i zamiast zdawać 
na medycynę, tak jak to miałam w planie, 
wybrałam teatr. 

 Dziękuję bardzo za rozmowę
 Monika Mikołajczuk
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Dawna nazwa wsi to Duplewice o etymologii wywodzącej się od 
praindoeuropejskiego „du”, co znaczy podwójny. Do tej pory miesz-
kańcy dzielą ją na Małą Wieś północną i Dużą Wieś na południu. 
Trzecią dzielnicę stanowi teren dawnego folwarku Natolin, którego 
pozostałością jest zespół dworsko-parkowy i grunty o nazwie Pola 
Dworskie. Na południe od wsi usytuowana jest kolonia o nazwie Po-
draczynie, stanowiąca odrębne sołectwo. To tutaj 27 V 1944 r. wybu-
chła na polu Eugeniusza Maliszewskiego jedna z rakiet V-2, testowa-
nych na Podlasiu przez armię III Rzeszy.

Znana i udokumentowana historia miejscowości sięga czasów śre-
dniowiecza, gdy teren ten objęty był walkami o hegemonię na tere-
nach pogranicza osadnictwa wschodniego i zachodniego (głównie 
z Mazowsza). w 2 poł. XIII i w XIV wieku proces osadniczy nad Liw-
cem i Bugiem został zahamowany w wyniku długotrwałych walk. 
Ziemie niszczone były przez najazdy Jaćwingów, Rusinów, Mazow-
szan i Litwinów. Dopiero koniec wojen z Litwą w XIV w. umożliwił 
zasiedlanie ziemi drohickiej. Mapa osadnicza z tego czasu jest czytel-
na i zachowana do chwili obecnej. 

W 1390 r. ziemię drohicką dostał jako lenno od króla Władysła-
wa Jagiełły książę mazowiecki Janusz I. Przeniósł na jej lewobrzeżną 
część wiele rodzin rycerskich z tzw. Starego Mazowsza. Z tego czasu, 
z 1401 r. znany jest przywilej nadany rycerzowi Pretorowi z Brze-
zia na wieś Korczew. Książę Janusz I władał tą ziemią dosyć krótko, 
więc procesu osiedleńczego nie zdążył rozwinąć. Kontynuował go od 
około 1405 r. brat jego żony, wielki książę litewski Witold. Chętnie 
zatrudniał polskich rycerzy dysponujących zachodnim uzbrojeniem 
i mających doświadczenia wojenne. Za zasługi otrzymywali nadania 
ziemskie. Jego działalność kontynuował brat, ks. Zygmunt Kiejstuto-
wicz i od 1440 r. książę mazowiecki Bolesław IV oraz po nim od 1444 
r. wielki książę litewski Kazimierz Jagiellończyk.

Duplewice istniały już w 1479 r. Należały do rodziny Grotów herbu 
Rawicz, właścicieli Tokar. Od 1452 r. datuje się obecność w Tokarach 
protoplasty rodu, rycerza o imieniu Grot, który pełnił urząd wojskie-
go drohickiego. Był więc zastępcą kasztelana do spraw wojskowych. 
Jego obowiązkiem było zapewnienie porządku w powiecie podczas 
wypraw wojennych. Na ten urząd wybierano zwykle mężczyzn w po-
deszłym wieku o nienagannej reputacji.

Następna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1570 r. Wówczas 
nazwę Duplowicze zapisano w lustracji nowoutworzonego  woje-
wództwa podlaskiego po włączeniu tego obszaru do Korony.

W XIX w. folwark Duplewice wchodził w skład dóbr łysowskich. 
Właścicielem majątku Łysów i Duplewice był Jakub Dobrzyński. 
Jego córka, Natalia (1858-1907) stała się główną bohaterką wątku 
miłosnego "Dzienników tom odnaleziony" Stefana Żeromskiego. Od 
jej imienia pochodzi nazwa majątku Natolin, którego była współwła-

DO DĄBROWY W GMINIE PRZESMYKI 
NAJŁATWIEJ TRAFIĆ, JADĄC Z KORCZEWA 
W KIERUNKU ŁOSIC. JEST TO SĄSIEDNIA 
WIEŚ, LEŻĄCA W DOLINIE KOŁODZIEJKI. 
MIEJSCOWOŚCI WOKÓŁ MAJĄ POCHODZENIE 
RYCERSKIE I SZLACHECKIE, JAK M.IN. 
WSPOMNIANY KORCZEW, PRZESMYKI, 
ISTNIEJĄCE OD 1438 R. KALISKI I RACZYNY CZY 
KILKA WSI Z NAZWĄ KAMIANKI.

MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

DĄBROWA   
i Muzeum Ziemiaństwa
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ścicielką wraz z mężem Michałem Fayttem (1850-1912), dziedzicem także 
Patkowa Ruskiego. Stefan Żeromski pracował jako guwerner w Łysowie 
od 2 XII 1889 do 17 VIII 1890 r. Przygotowywał do egzaminów do gim-
nazjum w Kielcach Adasia Rzążewskiego. Po wyjeździe pisarza z Podlasia 
Duplewice wyłączono z dóbr Łysów, co nastąpiło w 1895 r. Można więc 
przyjąć z całą pewnością, że pisarz bywał w Duplewicach.

W lokalnej tradycji wspomina się nauczyciela Jana Dąbrowskiego, 
któremu młodzi ludzie nie chcieli ze wstydu przyznać się, że mieszkali 
w Duplewicach. Dlatego był inicjatorem zmiany nazwy na Dąbrowę. Fakt 
ten ma potwierdzenie w Obwieszczeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
Felicjana Sławoja Składkowskiego z dn. 17 X 1930 r. 

Z majątku Natolin ocalał do naszych czasów zespół dworsko-par-
kowy z o�cyną i stawem. Zabudowania folwarku znajdujące się na ko-
lonii Podraczynie rozebrano w latach 50. XX w., natomiast czworaki 
naprzeciw dworu stały tu jeszcze w latach 90. Usytuowanie budynków, 
także tych nieistniejących, zbudowanych z drewna, możemy poznać 
dzięki planom majątku przechowywanym w Archiwum Państwowym 
w Siedlcach. Wspomina je także wnuk ostatniego właściciela do re-
formy rolnej, Ignacego Fonberga, także Ignacy, który spędził lata II 
wojny światowej w Dąbrowie. Był jeszcze dzieckiem, ale w pamięci za-
chował dużo szczegółów, pomocnych w zbadaniu życia codziennego 
podlaskiego dworu w realiach okupacyjnych. Pamięta m.in. zabawne 
zdarzenie, utratę piłki, gdy w 1944 r. stacjonowali na terenie majątku 
niemieccy czołgiści.

Ja bawiłem się piłką. Przyszedł jeden z żołnierzy i zrobił taki gest, żeby do 
niego rzucić. Więc do niego rzuciłem. Potem on do mnie. Potem ja do niego 
rzuciłem i on wziął piłkę, i poszedł. Ja mówię: Oddaj mi piłkę! On na to: 
Potem, potem! Potem ci żołnierze grali moją piłką w siatkówkę parę dni i już 
nie dostałem jej nigdy z powrotem.

Pamięta też, że w czasie okupacji Niemcy spędzali młodych mieszkań-
ców wsi przed dwór i tutaj ogłaszali listę wytypowanych osób do wywie-
zienia na przymusowe roboty do Rzeszy. Próbowali wywieźć także starsze 
siostry Elżbiety Saczuk, która pracowała po wojnie w tym dworze jako na-
uczycielka. W tym czasie mieściła się w nim szkoła podstawowa, a jej mąż 
Tadeusz był kierownikiem i następnie dyrektorem tej placówki. Młode 
kobiety nie dały się złapać. Za każdym razem podczas wizyty okupantów 
w Dąbrowie, pracowały na polach Ignacego Fonberga. Jemu zawdzięczały 
możliwość pozostania w domu, dzięki takiemu zabiegowi.

Teraz w budynku dworu mieści się ekspozycja Muzeum Ziemiaństwa, 
a w odbudowanej również o�cynie, jego część administracyjno-wysta-
wienniczo-konferencyjna. Obok rozciąga się staw oraz park z zachowa-
nymi alejami: lipową, dębową i grabową. W parku urządzono warzyw-
nik i wzniesiono kilka obiektów nawiązujących do dawnego charakteru 
założenia jako przedsiębiorstwa rodzinnego samowystarczalnego gospo-
darczo: wędzarnię, spichlerz, gołębnik, drewutnię i budynek na pojazdy 
konne. Dzięki uprzejmości Jerzego Krawczyka mamy też pasiekę, przypo-
minającą dworski ogród, który w tym miejscu funkcjonował. 

Oprócz Muzeum Ziemiaństwa polecam Czytelnikom spacer po wsi 
m.in. z drewnianą zabudową. W Dąbrowie znajduje się najładniejszy 
dom drewniany w powiecie siedleckim. Na prywatnej posesji w pół-
nocnej części wsi stoi pomnik będący jednocześnie mogiłą poległego 
14 VIII 1920 r. Jana Konarskiego, bohatera wojny polsko-bolszewickiej. 
Podczas spaceru warto zwrócić uwagę na niezwykle malowniczą pasie-
kę i urokliwe kapliczki. Niejedna ciekawostka jest jeszcze do odkrycia, 
jak np. pochodzenie lokalnych nazw różnych miejsc na polach wokół 
wsi: Duplówka, Półwłoczki, Włóki, Naddawki, Zabiń czy Cegielnia. 
O ich pochodzeniu możemy dowiedzieć się nie tylko z dawnych pla-
nów, ale i od starszych mieszkańców. Korzystajmy z okazji, bowiem 
pokolenie pamiętające czasy wojenne czy sprzed wojny odchodzi na 
naszych oczach. To są ostatnie chwile, by się dowiedzieć choćby szcze-
gółów o mieszkańcach dworu w Dąbrowie. Co o nich napiszemy, nasi 
następcy będą mogli kiedyś poczytać.

Z najlepszymi życzeniami dla braci muzealnej od autora i redakcji „Sce-
ny24” z okazji uroczystości Dnia Muzealnika województwa mazowieckie-
go, organizowanych w tym roku w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.

     Sławomir Kordaczuk (fotogra�e autora).
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 Pamięta Pani ten moment, kiedy pomy-
ślała Pani o aktorstwie jako sposobie na życie?

Nie dalej jak wczoraj właśnie sobie o tym 
pomyślałam, występując na scenie Teatru Po-
wszechnego im. Jana Kochanowskiego w Rado-
miu, skąd pochodzę, z gościnnym spektaklem 
Teatru Capitol „Przekręt (nie)doskonały”. Po 
przedstawieniu podchodzili do mnie znajomi 
z dawnych czasów, których zupełnie nie rozpo-
znałam. Ostatnio widzieliśmy się 35 lat temu… 
Pamiętam, jak będąc nastolatką przychodziłam 
na spektakle do tego teatru. Jakie to było ważne 
dla mnie wydarzenie. Z wypiekami na twarzy 
i buzią otwartą z zachwytu oglądałam „Żołnie-
rza królowej Madagaskaru” i to chyba wówczas 
zaświtała mi w głowie myśl, by zostać aktorką, 
królować na scenie i budzić podobne emocje 
wśród publiczności. To nie była jakaś fanabe-
ria. Już w przedszkolu lubiłam występować 
w różnych teatrzykach, a potem na szkolnych 
akademiach, więc zadatki na aktorkę miałam 
(śmiech). Moja mama zawsze twierdziła, że na 
pewno będę wykonywała jakiś artystyczny za-
wód. Miałam doskonały słuch, z powodzeniem 
zdałam do szkoły muzycznej do klasy skrzy-
piec. Do szkoły baletowej też się dostałam, ale 
nie kontynuowałam nauki, bo mama nie wy-
obrażała sobie, żebym mieszkała w internacie. 
Kiedy zdałam maturę, mama chciała dla mnie 
stabilnego zawodu, ale już było za późno.  

 Jest Pani absolwentką łódzkiej „Filmów-
ki”. Z jakimi nadziejami opuszczała Pani 
mury tej uczelni?

Młodzi aktorzy zawsze opuszczają mury 
uczelni z wielkimi nadziejami, oczywiście życie 
to wery�kuje i to bardzo szybko. Trochę inaczej 
to wygląda w przypadku absolwentów szko-
ły warszawskiej czy krakowskiej, którzy mają 
większe możliwości zatrudnienia się w teatrze. 
Ja kończyłam studia w Łodzi i nie było mi tak 
łatwo zaangażować się gdzieś na stałe. Cza-

sem ktoś kogoś poleci, a niekiedy trzeba mieć 
po prostu szczęście, by gdzieś się zaczepić. Jest 
mnóstwo aktorów, którzy są fantastyczni, a nie 
pracują w teatrze i bywa też odwrotnie. Takie 
jest życie. Tak więc moje nadzieje po ukończe-
niu studiów były ogromne. Chyba najtrudniej-
sze były lata tuż po opuszczeniu murów uczelni 
– nie miałam angażu, trzeba było sobie radzić 
samemu. Musiałam udowodnić, że jestem do-
bra. Wpływ na to miało z pewnością moje wy-
chowanie, które pozwoliło mi iść odpowiedzial-
nie w dorosłość. Nie byłam rozpieszczana przez 
rodziców. Znałam kindersztubę. Kiedy patrzę 

dzisiaj na moją córkę czy na inne dzieci, któ-
rych rodzice zmiatają im spod nóg najmniejszy 
pyłek, myślę, że nie jest to wychowawcze. Może 
trzeba wcześniej dać im szansę zmierzenia się 
z życiem, choć z bólem serca, ale chyba tak. 

 Co Pani pomogło trzymać się obranej 
drogi?

Kieruję się w życiu prawdą oraz wiarą i nigdy 
się nie zawiodłam. Zawsze, kiedy zbaczam z dro-
gi, wcześniej czy później dostaję po tyłku. Wy-
pracowałam sobie swoje własne prawidła, które 
pomagają mi na co dzień funkcjonować. Na 
przykład, kiedy jestem zmęczona i nie nadążam 
z obowiązkami, powtarzam za Scarlett O’Harą: 
„Nie mogę już o tym teraz myśleć. Jeśli choć 
przez chwilę jeszcze będę się nad tym zastana-
wiać, to zwariuję. Pomyślę o tym jutro”. Bardzo 
dużo nauczyłam się od innych ludzi, może nawet 
więcej, niż wyniosłam z domu. Kiedyś miałam 
kłopoty zdrowotne i bardzo się tym denerwo-
wałam. Znajoma mi wówczas podpowiedziała:  
martw się etapami. I to bardzo mi  pomogło.  

 Na dużym ekranie zadebiutowała Pani 
w „Pożegnaniu z Marią”. Potem było kilka 
ról z repertuaru równie dramatycznego, ale 
Pani nazwisko kojarzy się głównie z kome-
diami. Co o tym zadecydowało?

Myślę, że moja osobowość. Kocham ludzi 
i uwielbiam ich rozśmieszać. Zaczęło się od 
roli Danuty Norkowej w „Miodowych latach” 
– serial podbił serca widzów. Dość wspomnieć, 
że po dwudziestu latach od jego powstania 

ROZMOWY TEATRALNE

Kiedy jestem zmęczona i nie 
nadążam z obowiązkami, 
powtarzam za Scarlett 
O’Harą: „Nie mogę już o tym 
teraz myśleć. Jeśli choć przez 
chwilę jeszcze będę się nad 
tym zastanawiać, to zwariuję. 
Pomyślę o tym jutro”

Kieruję się w życiu 
prawdą i wiarą
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znów mamy 2,5-milinionową widownię, co 
jest prawdziwym ewenementem. To była rów-
nież dla mnie wspaniała przygoda. Mało kto 
wie, że jednocześnie grałam na planie „Trzy-
nastego posterunku”. Wtedy reżyserzy uznali, 
że jestem dobra w komedii, i tak zostało do 
dzisiaj, chociaż nie stronię od dramatycznego 
repertuaru i marzę o tym, by się jeszcze o mnie 
upomniał. Owszem, bardzo lubię grać w ko-
mediach, widzieć uśmiech na twarzach ludzi, 
którzy odrywają się w tym momencie od swo-
ich codziennych zmartwień, stresów i lęku. 
Komedia służy zbiorowej terapii śmiechem. 
I biorę w tym udział, jak potra�ę najlepiej. 

 Przez dziesięć lat wcielała się Pani w po-
stać Krystyny Więcławskiej na planie ulu-
bionego serialu Polaków „Ranczo”. To szmat 
czasu. Tęskni Pani za Więcławską?

To był bardzo fajny czas, pracowałam ze 
świetną ekipą, ale życie płynie dalej. Uważam 
rozdział „Rancza” za zamknięty. Gdybym 
tęskniła za Więcławską, nie poszłabym ani 
o krok do przodu, a w ciągu ostatniego roku, 
kiedy już nie powstają kolejne odcinki do tego 
serialu, w moim życiu zawodowym zadziało 
się bardzo dużo dobrego. 

 Jak Pani sądzi, dlaczego Polacy tak ko-
chają „Ranczo” i jego bohaterów? 

To zasługa znakomitego scenariusza i reży-
sera, ale przede wszystkim ten serial jest praw-
dziwy. „Ranczo” niejednokrotnie wyprzedzało 
życie. Pamiętam taki odcinek, w którym Wię-
cławska i Duda walczyli o głosy wyborców. Na 
Urzędzie Gminy w Wilkowyjach wisiał duży 
baner z napisem: „Głosujcie na Dudę”. Akurat 
w tym czasie w Polsce odbywały się wybory pre-
zydenckie, w których startował Andrzej Duda, 
obecna głowa Państwa. Na etapie powstawania 
scenariusza nikt nie mógł przewidzieć, że może 
się coś takiego zdarzyć. Oczywiście trzeba było 
przesunąć emisję tego odcinka, by nie być posą-
dzonym o agitację. Takich zabawnych sytuacji, 
które przeplatały się z realnym życiem, było na 
planie „Rancza” całkiem sporo. 

 Serial doczekał się kontynuacji w posta-
ci spektakli teatralnych. Jeden z nich „Jak 
nie oszaleć z facetem” prezentowany był na 
siedleckiej scenie z udziałem serialowych 
aktorów. Widzom tak bardzo się podobał, 
że w czerwcu odbędą się dwa kolejne przed-
stawienia…  

Bardzo nas to cieszy. To spektakl z przy-
mrużeniem oka, opowiadający o stereotypach 
na temat mężczyzn i kobiet, wzajemnych rela-
cji obu płci, różnicach w postrzeganiu świata. 
Nikt nie ma prawa się obrazić, bo każdy z nas 
znajdzie w nim cząstkę siebie. To jest bardzo 
fajne, że możemy się pośmiać sami z siebie 
i spojrzeć na życie z dystansu, którego na co 
dzień bardzo nam brakuje.    
 Jak Pani sobie radzi z popularnością, to 
musi być męczące…

Nie odczuwam tego, a jeśli już, to bardzo 

miło. Należę do tej grupy aktorów, którzy są 
lubiani. Mój mąż, Radosław Pazura, także. 
Jako para jesteśmy odbierani bardzo pięknie. 
Ludzie okazują nam szacunek, bo od 28 lat 
nadal jesteśmy rodziną. W dzisiejszych cza-
sach małżeństwo z dużym stażem budzi zdzi-
wienie, a może nawet irytację. Bo media lubią 

się żywić skandalem a nie normalnością. Ja po 
prostu nie umiałabym żyć inaczej. Kocham 
rodzinę i dzieci, to daje mi stabilną podstawę 
w życiu. Nigdy nie poświęciłabym rodziny dla 
aktorstwa. Gdyby ktoś mi powiedział, że mam 
zaczynać od zera, to zrobiłabym to, byle tylko 
chronić rodzinę, małżeństwo i nasze dziecko. 
Zdrowie i rodzina są najważniejsze. Owszem, 
pieniądze też, bo dzięki nim łatwiej się żyje, 
ale nie wolno się 
zatracić, stracić 
z oczu celu, ja-
kim jest dobro 
najbliższych. Ja 
tego bardzo pil-
nuję. Te wszyst-
kie miraże, 
obietnice łatwe-
go szczęścia, są 
bardzo złudne, 
potem trudno 
się pozbierać. 
Poskładać w ca-
łość te wszystkie 
kawałeczki, na 
które się rozpa-
dliśmy w pogoni 
za szczęściem… 

 Spędza Pani 
bardzo dużo 
czasu na scenie 
i na planie �lmo-
wym. Rodzina 
się nie buntuje?

J e s t e ś m y 
aktorskim mał-
żeństwem, więc 
staramy się tak 
planować nasz 
czas, by dzielić 
się obowiązka-
mi wobec naszej 
ukochanej córki 
Klary, a jedno-
cześnie nie stra-
cić z oczu siebie.

 Zawsze mówi Pani o Klarze z wielką mi-
łością. Jak macierzyństwo Panią zmieniło?

O, absolutnie mnie zmieniło. Po uro-
dzeniu Klary stałam się kompletnie innym 
człowiekiem. Jestem pełna miłości do niej, 
ale to inny rodzaj uczucia niż do mężczyzny. 
Każda matka to potwierdzi.  Klara jest ja-
snym punktem w naszym życiu. Dzięki niej 
wiemy, po co żyjemy. Choć ma dopiero 11 
lat, nauczyła mnie bardzo wiele: spokoju, 
uważności, cierpliwości, pogody… I uczy 
każdego dnia.

 Chciałaby Pani, by poszła w Pani ślady?
W ogóle nie zastanawiam się nad tym, 

co Klara będzie robić w przyszłości. Zdaje-
my sobie sprawę z tego, że choć kochamy ją 
ponad życie, stworzyliśmy ją dla świata a nie 
dla siebie. I w pewnym momencie ona pójdzie 
swoją drogą, a my pozwolimy jej odejść. Naj-
ważniejsze jest dla nas to, by była szczęśliwa, 
gdziekolwiek będzie i kochała swój zawód, 
jakikolwiek wybierze, tak jak ja kocham swój. 
By życie niosło ją jak na skrzydłach, jak mnie 
niesie dzięki niej.

 Dziękuję bardzo za rozmowę
 Monika Mikołajczuk

Bardzo lubię grać 
w komediach, widzieć 
uśmiech na twarzach 
ludzi, którzy odrywają się 
w tym momencie od swoich 
codziennych zmartwień, 
stresów i lęku.

21 czerwca, godz. 20:00
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Tym razem, ze względu na dzieło do 
którego obejrzenia chcę Państwa zachęcić, 
przechodzimy od razu do rzeczy i bez zbęd-
nych wstępów zajmujemy się �lmem. A jest to 
najświeższe dzieło  Asghara Farhadi zaty-
tułowane „Klient”. Film zdobył w tym roku 
nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej, 
czyli Oscara, w kategorii najlepszy �lm nie-
anglojęzyczny. Jest to zresztą drugi już Oscar 
tego twórcy; pamiętacie zapewne Państwo 
głośny �lm „Rozstanie”, który w 2012 roku 
w wyścigu po nagrodę Akademii w pobitym 
polu zostawił głośne dzieło Agnieszki Holland 
„W ciemności”. Czyżby Farhadi stawał się 
etatowym zdobywcą Oscarów? Zobaczymy, 
chociaż muszę powiedzieć, że gdzieś w tle 
tegorocznego wyboru  Akademii przewija się, 

jak to się często dzieje, sytuacja polityczna. 
Otóż jakiś czas temu obecny prezydent Sta-
nów Zjednoczonych wprowadził ograniczenia 
wjazdu do USA dla obywateli niektórych 
krajów. Konsekwencją tegoż było nie tylko za-
mieszanie polityczne, ale również i społeczne; 
w proteście reżyser „Klienta”  nie przyjechał 
na galę rozdania nagród. Ale zostawmy już 
kontekst polityczny i zajmijmy się sztuką. 

Farhadi przyzwyczaił nas do kina moc-
nego, zaangażowanego i społecznego. Swoje 
�lmy konstruuje wg wzoru A. Hitchcocka; na 
początku trzęsienie ziemi, a potem… napięcie 
rośnie. I to, co od wielu lat „wyprawia” Farhadi 
jest olśnieniem, zdumiewającym zjawiskiem 
nie zdarzającym się często w światowej sztuce. 
Reżyser ma niezwykłą łatwość opowiadania 
prostych zdawałoby się historii w sposób tak 
przejmujący i sugestywny, że widz często 
zastanawia się, czy aby opowiadana historia nie 
jest o nim właśnie! I nic tu nie ma do rzeczy 
miejsce, tj. szerokość geogra�czna, pod którą 
żyją jej bohaterowie; tu Iran społeczeństwo 
zamknięte, dla nas egzotyczne, z realiami nijak 
nie przystającymi do naszych. Po raz kolej-
ny  zatem zachwycamy się opowieścią o nas 
wszystkich; Polakach, Rosjanach, Włochach, 
Hiszpanach, Amerykanach czy Hindusach! 

Jest to historia młodego małżeństwa ar-
tystów – aktorów, którzy przez splot okolicz-

ności stają się o�arami przemocy i nie bardzo 
potra�ą sobie z nią poradzić. Nagle wszystko 
to, co dotychczas wydawało się nierealne, 
wręcz obce, staje się codziennością. Nie bez 
znaczenia w tej historii jest fakt, że nasi boha-
terowie wystawiają w swoim teatrze „Śmierć 
Komiwojażera” Arthura Millera, bo podobnie 
jak w tym klasycznym już dramacie za fasadą 
poprawności obyczajowej ukryta jest zupełnie 
inna rzeczywistość. 

Emad (Shabab Hoseini) i Rana (Taraneh 
Alidoosti) zmuszeni sytuacją wprowadzają się 
do mieszkania, które wcześniej zamieszkiwała 
pani do towarzystwa. Oni o tym nie wiedzą. 
W mieszkaniu zastają nawet jej rzeczy, ale 
że jest to lokal z polecenia znajomego, nie 
przejmują się tym. Pewnego dnia wydarza 
się tragedia; Rana zostaje napadnięta w tym 
mieszkaniu, pobita i najprawdopodobniej 
zgwałcona. I tu zaczyna się właściwa opowieść 
o relacjach dwojga bliskich sobie zdawałoby 
się, ludzi. Bohaterowie nie mogą pójść na 
policję, bo to wywołałoby kolejne kłopoty. 
Emad postanawia więc wziąć sprawy w swoje 
ręce i dowiedzieć się, kto to zrobił, jakie mo-
tywy nim kierowały, kim jest napastnik. Po tej 
decyzji my, widzowie wkraczamy w intymny, 
wewnętrzny świat dwojga ludzi. Obserwujemy 
to, co na zewnątrz jest niewidoczne. Dość po-
wiedzieć, że pod koniec seansu gęstość powie-

Za fasadą 
doskonałości 
codziennej

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

OCZY SZEROKO OTWARTE

BAZAR KULTURALNY

W kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Siedl-
cach znajduje się ikona fundacyjno–wotywna 
z 1678 roku. Składa się z dwóch części: górnej 
z przedstawieniem fundatorów pod krzyżem, 
oraz dolnej z podpisem fundacyjnym.

Scena Ukrzyżowania z fundatorami jest 
przedstawiona w klasyczny sposób. W central-
nej części kompozycji widnieje Chrystus na 
krzyżu, odziany tylko w perizonium, z aureolą 
krzyżową i titulusem napisanym za pomocą 
cyrylicy. Pod krzyżem symetrycznie klęczy 
rodzina fundatorów, czyli para małżonków 
z czwórką dzieci. Rodzice ubrani są w brązowe 
szaty, kobieta posiada welon na głowie. Dzieci 
(dwóch chłopców i dwie dziewczynki) posiada-
ją białe szaty, krzyżyki nad trójką z nich ozna-
czają, że w czasie wykonywania malowidła już 
nie żyły. Scena rozgrywa się na tle nieba.

Dolna część ikony to przedstawiony na 
czarnym tle napis wykonany cyrylicą. Ks Mi-
chał Janocha, analizując ikonę, podał taką 
propozycję przekładu: „W roku 1678 powstał 
był ten dom Boży poświęcony Zwiastowaniu 
Najświętszej Bogurodzicy i Soboru Świętego 

Archanioła Chrystusowego Michała 
i świętego Dominika za panowania 
prawowiernego Króla Jana III i za Jego 
Miłości Najjaśniejszego Księcia Wiel-
moży Benedykta na Gliniku Glińskie-
go biskupa włodzimierskiego i brze-
skiego i w obecności miłościwych 
wielmożnych państwa, Jego Miłości 
pana Jana Karola Kopcia wojewody 
połockiego starosty brzeskiego i wiel-
możnej i miłościwej panny Lukrecji 
Marii hrabianki Strozzi Kopciowej 
kasztelanowej trockiej. I za pilnym 
staraniem i kosztem Trochima Zacho-
rowicza młynarza woskrzenickiego 
i żony jego…”.

Tekst mówi, że ikona powstała 
w czasach króla Jana III Sobieskiego, 
za rządów unickiego biskupa włodzimiersko-
-brzeskiego Benedykta Glińskiego. Starosta Jan 
Karol Kopeć i jego żona Maria Lukrecja Strozzi 
w 1678 roku brali udział w poświęceniu cerkwi 
w Woskrzenicach, co upamiętnia ten napis. Na-
tomiast fundatorem świątyni i tej ikony był Tro-

chim Zachorowicz, przedstawiony wraz z rodziną 
w górnej części kompozycji. Ikona ta jest bardzo 
dobrym przykładem sztuki prowincjonalnej, po-
wstałej w miejscu przenikania się kultury polskiej 
i ruskiej. Inskrypcja natomiast stanowi niebywałe 
świadectwo pobożności oraz pamiątkę dawnych 
czasów związanych z konkretnymi osobami.

Ikona
Trochima Zachora

DO OBEJRZENIA

KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL
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trza w sali kinowej staje się nie do zniesienia; 
chcemy natychmiast �nału opowieści!

Po ochłonięciu ze zdumieniem konstatu-
jemy, że mimo oddalenia geogra�cznego to 
jest to historia szalenie aktualna tu i teraz .Tak 
naprawdę opowiada o naszej codzienności, 
o kruchości związków w obliczu tragedii, 

o kryzysie męskości i nieumiejętności porozu-
miewania się. Ale to także �lm o wybaczaniu, 
wyrozumiałości i współczuciu, o bezsilności 
wobec przemocy i braku umiejętności racjo-
nalnego i skutecznego radzenia sobie z nią. 

Zastanawiacie się zapewne, skąd nagle 
gdzieś tam, w zamkniętym Iranie pojawiają 
się takie dzieła? Ja mam swoją teorię na tę 
okoliczność; oprócz nieprzeciętnego talen-
tu reżysera, co jest oczywiste, jest to wynik 
szeregu ograniczeń kulturowych, społecznych 
i prawnych obowiązujących w społeczeń-
stwach zamkniętych i wyznaniowych. Proszę 
sobie tylko przypomnieć Polską Szkołę Filmo-
wą – ona również powstała w ciężkich warun-
kach społeczno-politycznych. Taka sytuacja 
zmusza twórcę do kreatywności, do poszu-
kiwania niebezpośrednich środków wyrazu, 
docierania do odbiorcy tak, aby opowiedzieć 
mu swoją historię  i w sposób jednoznaczny, 
choć zawoalowany jak najcelniej przekazać 
wszystkie emocje. Trzeba obejść obowiązujące 
w danym kraju zasady i ograniczenia. Jest to, 
jak się okazuje, sytuacja niezwykle twórcza. 
I tak, moim skromnym zdaniem, dzieje się 
teraz min. w Iranie.

Reasumując - warto zobaczyć ten �lm, bo 
być może jest on o Was, o Nas? Może dzięki 
niemu nabierzemy dystansu do naszej „do-
skonałości codziennej”? 

Andriej Płatonow jest 
dziś stawiany obok Tołsto-
ja, Czechowa, Szołochowa 
czy Bułhakowa. Ale gdy 
powstawały jego książki – wywrotowe, ponuro 
prześmiewcze, obnażające absurd aparatu władzy 
i dogmatów – nie mogły się odbić szerokim echem. 
Sam Stalin doprowadził do zakazu ich publikacji. 
Z tego powodu ukończony w 1930 roku Dół po 
raz pierwszy ukazał się w druku dopiero w emi-
gracyjnym czasopiśmie niemal trzydzieści lat póź-
niej, a do tego czasu powieść była znana wyłącznie 
z odpisów. Adam Pomorski sięgnął do uważanej za 
najwiarygodniejszą wersji powieści wydanej przez 
Rosyjską Akademię Nauk w 2000 roku.

Dół to antyutopijna opowieść o budowie 
domu, który ma się stać fundamentem świetlanej 
przyszłości. Budowa zatrzymuje się jednak na eta-
pie dziury w ziemi, wizja lepszego jutra rozpada się 
i umiera, a kopacze zaczynają dostrzegać bezsens 
swoich działań. Karykaturalny obraz świata zala-
nego ideologią planu pięcioletniego, kolektywizacji 
oraz bełkot nowomowy zostają doprowadzone do 
absurdu. Płatonow obnażona okrucieństwo syste-
mu, który miał być zbawieniem dla mas, i podkre-
śla groteskowość kolejnych pomysłów władzy.

 Wydawnictwo Czarne, kwiecień 2017

Dół
Andriej Płatonow

DO POCZYTANIA-

Reżyseria: Asghar Farhadi
Obsada:  Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti 

Mina Sadati, Mehdi Koushki

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

Urodził się w 1960 r. w Świniarach, gdzie 
ukończył szkołę podstawową. W 1979 r. zdał 
maturę w Liceum Zawodowym w Siedlcach 
o pro�lu mechanik obróbki skrawaniem. 
W 2008 r. ukończył studia na Wydziale Hu-
manistycznym o pro�lu pedagogika z plastyką 
na Akademii Podlaskiej (obecnie Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy) w Siedlcach. 
Trzy lata później obronił dyplom z malarstwa 
na krakowskiej ASP w pracowni prof. Teresy 
Kotkowskiej-Rzepeckiej, zaś aneks z tkaniny 
artystycznej- u prof. Małgorzaty Buczek-Śle-
dzińskiej. Członek Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Obecnie doktorant drugiego roku 
studiów III stopnia w Instytucie Nauk Społecz-
nych i Bezpieczeństwa na Wydziale Humani-
stycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przy-
rodniczego w Siedlcach. 
Uczestniczył w wielu plenerach malarskich 
w Polsce i za granicą, m.in. na Litwie, Ukrainie 
i Słowacji. Wielokrotne podróże po Azji i wy-
konane tam zdjęcia zaowocowały wystawami 
fotogra�i, prezentowanymi w siedleckim Mu-
zeum Regionalnym, Sokołowskim Ośrodku 
Kultury, w Pałacu Chopinowskim w Sannikach 
oraz w Ostrołęckim Centrum Kultury. Arty-
sta brał udział w licznych wystawach w Polsce 
i poza jej granicami. Mieszka i tworzy w Soko-
łowie Podlaskim.

MICHAŁ GODLEWSKI

WYSTAWA 

PRZESTRZEŃ
ZAMIEJSKA

KWIECIEN-MAJ  2017
GALERIA TEATRALNA CKiS
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„Dzień Drugi. Wielka Sobota” Teatru Es 
wg scenariusza i w reżyserii Waldema-

ra Koperkiewicza to przedstawienie, które od 
2012 roku wystawiane jest na deskach Sceny 
Teatralnej Miasta Siedlce w okresie Wielkiego 
Postu. Spektakl na motywach książki i audycji 
radiowych „Dzień Drugi. Prawda Jedyna” Grze-
gorza Skwarka ukazuje przemyślenia współcze-
snego człowieka na temat wiary i miejsca Jezusa 
w naszym codziennym życiu. Współczesny ję-
zyk narracji, stylem przypominający reportaże 
z miejsc akcji sprawia, że widz może odnosić 
wrażenie, że czas między śmiercią Chrystusa 
a Zmartwychwstaniem stanął w miejscu, a od-
radza się w każdy Wielki Tydzień. W spekta-

klu możemy podziwiać niepowtarzalny śpiew 
Ani Brody, która przy akompaniamencie Jacka 
Mielcarka (duduk), wykonuje unikatowe pieśni 
wielkopostne z XVI i XVII wieku. W obsadzie 
występują aktorzy Teatru Es - Anna Kasjaniuk, 
Paweł Skolimowski, Robert Protasewicz, Maciej 
Czapski i Paweł Kryszczuk. 

Po ośmiu latach od premiery na deski Sceny Te-
atralnej Miasta Siedlce powrócił spektakl "Car-
men" na kanwie opery Georges'a Bizeta w wy-
konaniu aktorów i tancerzy Teatru Tańca Caro. 
Reżyserem i choreografem sztuki jest Iwona 
Maria Orzełowska. W główne role wcielają się: 
Margarita Kanevskaia, Natalia Jóźwiak, Seba-
stian Piotrowicz, Jakub Piotrowicz i Jakub Cho-
cholski. Spektakl był wielokrotnie wystawiany 
na terenie całej Polski - na deskach renomowa-
nych teatrów i ośrodków kulturalnych

Rekolekcje w teatrze

Carmen powróciła

RELACJE

Niezapomniane Ballady Leonarda Cohena 
w nowych przekładach Romana Kołakow-

skiego w niedzielę, 30 kwietnia, wybrzmiały na 
Scenie Teatralnej Miasta Siedlce. "Słynny Niebie-
ski Prochowiec" to nowoczesny spektakl multi-
medialny z niezwykłymi, barwnymi projekcjami 
opartymi na malarstwie Katarzyny Kulpy, wpro-
wadzającymi widza w świat wielkiego mistrza 
ballady Leonarda Cohena. Wszystkie ballady za-

brzmiały w zupełnie nowych, prapremierowych 
przekładach odkrywających przed widzami nie-
zwykłą metaforykę Leonarda Cohena, w której 
amerykańska otwartość i bezkompromisowość 
mieszały się z zachowawczą tradycją wschodnio-
-europejską, a religia judaistyczna z chrześcijań-
stwem i kontemplacją buddyjską. Spektakl zapo-
wiada podwójny album CD „Słynny Niebieski 
Prochowiec” Teatru Piosenki

28 kwietnia, uroczystym koncertem jubile-
uszowym, Orkiestra Wojskowa w Siedlcach 

uczciła 70-lecie swojego istnienia. Muzykom na 
Scenie Teatralnej Miasta Siedlce towarzyszył Chór 
Miasta Siedlce oraz soliści Justyna Kowynia-Ry-
manowska, Agnieszka Adamczak, Natalia Koper-
kiewicz, Ewa Siembida, Magdalena Białorucka, 

Małgorzata Boć, Zbyszko Tuchołka, Marcin Sójka, 
Patryk Rymanowski i Robert Protasewicz. Pod-
czas występu artyści dali popis swoich umiejęt-
ności, prezentując szeroki repertuar: od utworów 
klasycznych po szlagiery zespołu Queen. 
Koncert poprzedziła część o�cjalna, podczas 
której członkom Orkiestry wręczono medale 
i nagrody. Z rąk Prezydenta Miasta Siedlce Woj-
ciecha Kudelskiego, kapitan Dariusz Kaczmar-

ski otrzymał odznakę Zasłużony dla Kultury 
Polskiej, nadaną przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Trzej muzycy: kpt. Da-
riusz Kaczmarski, st. chor. Przemysław Hryn-
cewicz i chor. Krzysztof Chmielewski otrzymali 
Odznaki Honorowe Wojsk Lądowych. Z kolei 
mł. chor. Daniel Firlej został wyróżniony nada-
niem tytułu honorowego: Zasłużony Żołnierz 
RP z Odznaką w Trzecim Stopniu. 

Słynny Niebieski Prochowiec

Grają już 70 lat
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W dniach 21-23 kwietnia odbyły się doroczne warsztaty i przesłucha-
nia Uniwersytetu CODARTS. To już IV edycja wspólnego projektu 
Teatru Tańca Caro i Uniwersytetu Artystycznego realizowanego przez 
Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta 
Siedlce. Na zajęciach pojawili się najlepsi tancerze ze szkół baletowych 
z całej Polski, artyści i tancerze z całej Europy i świata m.in. z Japonii, 
Argentyny, Korei Południowej, Słowenii, Włoch, Portugalii, Finlandii, 
Czech, Słowacji, Litwy oraz z renomowanej uczelni �e Ailey School 
w Nowym Yorku.
Tegoroczny projekt poszerzony został o formułę festiwalu tanecz-
nego i przebiegał pod nazwą: I Międzynarodowy Spontaniczny Fe-
stiwal Tańca Współczesnego i Jazzowego. W festiwalu udział wzięli 
miłośnicy tańca z Polski i Europy w kilku w kategoriach tanecznych 
i przedziałach wiekowych. Międzynarodowe jury w składzie: Keith-
-Derrick Randolph - (USA) Ballet, Neel Verdoorn – (Holandia), Mo-
dern Dance Technique, Lóránd Zachár – (Węgry), Floor Technique, 
Maria �ot – (Włochy), Ballet, Grzegorz Puchalski – (Georgia Dan-
cer) - Deutsche Nationale Oper Berlin, Beata Gulati - Bollywood-Hol-
lywood, UPH Siedlce -  wyłoniło do �nału  najbardziej uzdolnionych 
tancerzy. Finałowa 14 zaprezentowała się w niedzielę 23 kwietnia 
o godz. 19, a zwycięzcami tego �nału, z równoważnymi nagroda-
mi w wysokości 500 zł zostali Guseppe Conte, Marcelina Ratyńska.
Zwieńczeniem projektu był spektakl „Talent on �e Move”, w obsadzie 
studentów trzeciego roku Codarts oraz fragmenty spektaklu „Comfy 
Zone” w wykonaniu tancerzy Teatru Tańca Caro, w choreogra�i Jaku-
ba Mędrzyckiego.
Pomysłodawcą i inicjatorem współpracy z  holenderskim Uniwersyte-
tem Artystycznym Codarts jest pani Iwona Maria Orzełowska.

Prestiżowe warsztaty taneczne 
w Siedlcach
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Wyklęty 

NOVEKINO SIEDLCE
ul. Wiszniewskiego 4

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

siedlce@novekino.pl

NOVEKINO SIEDLCE 
PoLECA 

REKLAMA 
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W niedzielę, 9 kwietnia, w Kościele 
Świętego Antoniego w Białej Pod-

laskiej wybrzmiało Stabat Mater G.B. Per-
golesiego. Dzieło wykonali: Chór Miasta 
Siedlce, Kameraliści Opery i Filharmonii 

Podlaskiej w Białymstoku oraz solistki: 
Barbara Żarnowiecka - sopran i Justyna Ko-
wynia-Rymanowska - alt. Koncertem, który 
upamiętnił 7. rocznicę Katastrofy Smoleń-
skiej, zadyrygował Mariusz Orzełowski.

Stabat Mater G.B. Pergolesiego ukazuje 
mękę i śmierć Zbawiciela z perspektywy 
cierpienia jego Matki. Najczęściej wydawa-
ny w wieku XVIII utwór, najpopularniejsze 
Stabat Mater trzech ostatnich stuleci i naj-
sławniejsze dzieło przedwcześnie zmarłego 
geniusza,  które po śmierci autora, ekscy-
towało i poruszało wyobraźnię odbiorców.

Spektakl o najsłynniejszej parze w dziejach 
Hollywood 7 kwietnia dwukrotnie gościł na de-
skach siedleckiej Sceny Teatralnej. Wielkie emo-
cje, namiętność, dowcip i wzruszenie to wszyst-
ko znalazło się w sztuce wyreżyserowanej przez 

Jakuba Przebindowskiego. Autor podjął 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 ekskluzyw-
nych tkanin, a także kryształowych elementów 
i biżuterii, oddają klimat epoki i niezwykłość 
bohaterów dramatu. W role główne wcielili się 
Małgorzata Foremniak i Paweł Deląg.

Stabat Mater G.B. Pergolesiego

Być jak
Elizabeth Taylor
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JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR
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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 
Redakcja: Dział Promocji i Mediów
e-mail: promocja@ckis.siedlce.pl
fot. Maria Mazurkiewicz, Janusz Mazurek 
Opracowanie gra�czne Marek Błaszczyk
Na okładce tancerze Teatru Tańca Caro: Karolina Bartoń i Szymon Hawryszko
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.

M P K
SIEDLCE

CENTRUM 

MUZYCZNE

PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

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

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI CKIS PREZENTOWANE SĄ W AUTORSKICH AUDYCJACH:

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



21 czerwca, godz. 20:00

Rezerwacje i bilety: 
Punkt Informacji Kulturalnej CKiS, tel. 25 794 31 89, 

08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31

C E N T R U M  K U L T U R Y  I  S Z T U K I  I M .  A .  M E Ż E R Y C K I E G O
S C E N A  T E A T R A L N A  M I A S T A  S I E D L C E

KUP  BILET

www.ckis.siedlce.pl


