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Nie mierzę się  
z ikoną
[rozmowa z Małgorzatą Foremniak]

W NUMERZE
 s. 8

VADIM BRODSKI s. 10-11ŚWIATOWEJ SŁAWY WIRTUOZ

Marzec 2017
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Muzyka to mój  
największy skarb
[rozmowa z Agnieszką Wilczyńską]

 s. 14-15

Dziękuję Bogu, 
że podsunął mi skrzypce
[rozmowa z Vadimem Brodskim]

 s. 10 - 11



REKLAMA 



Biuletyn Informacji Kulturalnej  MARZEC 2017 | 3

marzec 2017
Nr 3(36)

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 marzec 

 7 Co za miesiąc 

 8   Rozmowy teatralne  

  - z Małgorzatą Foremniak 

 9 Wielcy artyści i ich dzieła 

10-11  Gwiazda miesiąca 

  - Vadim Brodski 

14-15  Gość Sceny 24 - rozmowa  

  z Agnieszką Wilczyńska

 16-17 Mini przewodnik turystyczny

 19 Kartka z kalendarza 

 20-21 Bazar kulturalny

 22-23 Międzynarodowy

  Dzień Teatru

Naprawdę jaka jesteś 
nie wie nikt 
Bo tego nie wiesz 
nawet sama Ty 
W tańczących 
wokół szarych lustrach dni 
Rozbłyska Twój złoty śmiech 
Przerwany w pół czuły gest 
W pamięci składam wciąż 
Pasjans z samych serc 

Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt 
To prawda nie potrzebna wcale mi 
Gdy nie po drodze będzie razem iść 
Uniosę Twój zapach snu 
Rysunek ust, barwę słów 
Niedokończony, jasny portret Twój 

Uniosę go ocalę wszędzie 
Czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz 
Talizman mój, 
zamyśleń nagłych Twych i rzęs 
Obdarowany Tobą miła 
Gdy powiesz do mnie kiedyś: wybacz 
Przez życie pójdę oglądając się wstecz 

Uniosę go ocalę wszędzie.. 

Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt 
To prawda nie potrzebna wcale mi 
Gdy nie po drodze będzie razem iść 
Uniosę Twój zapach snu 
Rysunek ust, barwę słów 
Niedokończony, jasny portret Twój 
 Jonasz Kofta

JEJ PORTRET

MIĘDZYNARODWY DZIEŃ KOBIET

AGNIESZKA OSMÓLSKA-
ILCZUK 
Katolickie Radio Podlasie

Na pierwszy rzut oka, świat 
jest prozą, więc poeci zadanie 
mają trudne. Na rzut oka drugi, 
sporo w nim umowności, 
niedopowiedzeń, porównań, 
wielokropków, zdań urwanych... 
Jeśli poeci stan ten rozumieją, 
to i łatwiej z nim mogą się 
rozprawić. Przetłumaczyć. 
No i bywa, że taki tłumacz 
prozy codziennej - poeta, 
trafi w sedno, rzuci światło, 
perspektywę zmieni. Tylko 
trzeba go czasami w tej prozie 
poszukać. I chcieć posłuchać. 
Czy będzie lepiej? Nie wiem. Ale 
może warto spróbować – każdy 
według miary własnych potrzeb 
rozprawiania się z prozą.

ANNA KASJANIUK 
aktorka Teatru Es

Czytamy poezję, bo jesteśmy 
wrażliwi, bo potrafimy 
odczuwać, bo poza 
potrzebami fizjologicznymi 
i materialnymi mamy jeszcze 
potrzeby duchowe. Poeci są 
naszym sumieniem, które 
nie daje nam spokoju. To, czy 
poeci mogą zmienić świat 
na lepsze zależy przede 
wszystkim od tego na ile 
im pozwolimy ingerować 
w nasze życie. Jak bardzo 
wniknie w nas ich przesłanie? 
Myślę, że nikt nie może 
kategorycznie wykluczyć albo 
stwierdzić wpływu poetów 
na świat. Możemy tylko mieć 
nadzieję, że być może dzięki 
nim jesteśmy trochę lepsi.

CZY POECI MOGĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT NA LEPSZY?
SONDA

URSZULA TOM 
pisarka i dziennikarka

Dobrze, że takie pytanie padło,  
bo  ma szansę ” potrząchnąć” 
ludźmi pióra, by dawali więcej 
ze swego intelektu dla naprawy 
świata. Wielka jest potęga słowa, 
a poeta ma obowiązek rozumieć 
jego silę.  Słowo pisane to nośnik 
informacji, emocji, kształtuje 
świadomość i postawy, 
zachowania. Poeta może 
użyć go do ukazania dobra, 
piękna, przekazania kultury, 
obyczaju, miłości do Ojczyzny 
i języka, przyrody, obrony 
tychże. Poezja – antidotum 
na bełkot, pieniactwo, intrygi, 
manipulowanie, zniewolenie 
pieniądzem, to broń do 
ocalenia godności człowieka 
a w łączności z innymi 
dziedzinami sztuki rośnie w siłę 
ukazując lepszą stronę świata. 

Z okazji Dnia Kobiet  
Drogim Paniom, 
Miłośniczkom Teatru 
wszystkiego 
najpiękniejszego, 
mnóstwa 
artystycznych wrażeń 
i spełnienia marzeń 
- życzą 

Dyrekcja i Pracownicy
Centrum Kultury i Sztuki   
im. A. Meżeryckiego 
Scena Teatralna 
Miasta Siedlce
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2 - 3 MARCA  
SPEKTAKL

8 MARCA (środa) 
DZIEŃ KOBIET W TEATRZE 

2 MARCA (czwartek)

7 MARCA (wtorek) 
SPEKTAKL

ANTYGONA

NA SKRAJU RZECZYWISTOŚCI
WERNISAŻ ANDRZEJA SOŁTYSIUKA

JAK NIE OSZALEĆ Z FACETEM
godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 18:00 
miejsce: Galeria Teatralna CKiS

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

Autor: Robert Brutter,  
Reżyseria: Maciej Wojtyszko 
Obsada: Dorota Chotecka, Anna Iberszer ,  
Beata Olga Kowalska, Dorota Nowakowska,  
Piotr Pręgowski

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

MARZEC 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

8 MARCA (środa) 

 
 

 MIŁOŚĆ 
NIEJEDNO  
MA IMIĘ 
 
godz. 19:00 

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
 
Koncepcja, scenariusz i reżyseria:  
Iwona Maria Orzełowska 
Obsada: Teatr Tańca Caro 

Akcja przedstawienia dzieje się w noc 
sylwestrową, na terminalu lotniska. Pasażerowie 
dowiadują się, że śnieżyca unieruchomiła ich 
na kilka godzin i nie odlecą świętować Nowego 
Roku w ciepłych krajach. W tych niecodziennych 
okolicznościach dzielą się swoimi poglądami 
ujawniając tęsknoty związane z poszukiwaniem 
miłości. Specjalnie na ten wieczór przygotowane 
zostały aranżacje muzyczne, wszystkim dobrze 
znane z Kabaretu Starszych Panów, w interpretacji 
wokalistów Teatru Es. Uosobieniem marzeń 
o miłości będą choreografie w wykonaniu 
zawodowych tancerzy Teatru Tańca Caro. 
Wszystko w pięknej oprawie scenicznej podane 
z pewną dozą humoru i dystansu do tematu, 
a jednocześnie ukazujące piękno ludzkiej duszy 
w stanie „zakochania”.

Billy i Jane są młodym małżeństwem. Niedawno 
przyszła na świat ich córeczka Emily. Podczas gdy 
Jane całkowicie oddaje się macierzyństwu, jej 
mąż Billy przeżywa kryzys odrzucenia i wikła się 
w romans z dużo młodszą trenerką fitnessu. Billy 
całkowicie traci głowę dla atrakcyjnej kochanki, do 
czego przyznaje się swojemu ojcu. William nie jest 
zachwycony postępowaniem syna, ale obiecuje 
dotrzymać tajemnicy. 

„Jak nie oszaleć z facetem” to niezwykle zabawny 
spektakl stworzony na podstawie kultowego 
serialu „Ranczo”, w którym usłyszycie muzyczne 
hity znane z ekranu i nie tylko. To kabaretowa 
opowieść o odwiecznych różnicach między 
kobietami i mężczyznami. Przewrotna, dynamiczna 
i bezkompromisowa walka płci okraszona 
specyficznym humorem, który bawi widzów „Rancza” 
od wielu lat.  Ostro zarysowane, dobrze znane 
postacie: Więcławska, Wezółowa, Hadziukowa, 
Francesca i Pietrek przeszkolą słowem i śpiewem 
wszystkie młodsze i starsze dziewczynki, przekazując 
bezcenną wiedzę jak radzić sobie z tak dziwnym 
„egzemplarzem”, jakim jest tytułowy facet. 

10 MARCA (piątek) 
SPEKTAKL

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

spektakl Teatru Kwadrat
Obsada: Paweł Domagała, Marta Żmuda 
Trzebiatowska, Ewa Kasprzyk, Paweł Wawrzecki

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

MIŁOŚĆ 
NIEJEDNO MA IMIĘ
godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Koncepcja, scenariusz i reżyseria:  
Iwona Maria Orzełowska 
Obsada: Teatr Tańca Caro,  
Teatr Es



Biuletyn Informacji Kulturalnej  MARZEC 2017 | 5

12 MARCA (niedziela) 
SPEKTAKL

14-17 MARCA 
SPEKTAKL

21, 23 MARCA 
SPEKTAKL

17 MARCA (piątek) 
KONCERT

DUSZEK ŚMIECIUSZEK
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

DUSZEK ŚMIECIUSZEK
TEATR SMYKA

DUSZEK ŚMIECIUSZEK
TEATR SMYKA

VADIM BRODSKI
Trio: Bartłomiej Wezner - fortepian,  Jan Wezner  
- perkusja, Antoni Olszewski - kontrabas

godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

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

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

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

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

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

12 MARCA (niedziela) 
 
 
 
 
 
 
 

 DUSZEK  
ŚMIECIUSZEK
 
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

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

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 najnowszej 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?

Partner Projektu:

Światowej sławy wirtuoz skrzypiec. Zwycięzca  
VII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego 
im. Henryka Wieniawskiego. Koncertował 
z wieloma znakomitymi orkiestrami: Filharmonia 
Moskiewska, Filharmonia Petersburska, 
Filharmonia Narodowa w Warszawie, Narodowa 
Orkiestra Symfoniczna Meksyku, London 
Philharmonic Orchestra, Jerozolimska Orkiestra 
Symfoniczna, New Jersey Symphony, Orchestre 
de la Suisse Romande w Genewie. Jest jednym 
z nielicznych skrzypków w historii, którzy mieli 
zaszczyt zagrać na słynnym instrumencie 
Guarneri del Gesù, należącym do Niccolò 
Paganiniego. Na tym właśnie instrumencie 
grał podczas tournée po Włoszech z orkiestrą 
Simfonica di Savona w 1998 roku. W Siedlcach 
muzyk wystąpi z koncertem na skrzypce, 
fortepian, kontrabas i perkusję. Podczas koncertu 
usłyszymy standardy muzyki klasycznej, trochę 
jazzu oraz żarty muzyczne.

20 MARCA (poniedziałek) 
SPEKTAKLE

„BAŚNIE BRACI GRIMM” 
„DYNASTIA MIZIOŁKÓW”
TEATR SMYKA

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

Spektakle edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
w wykonaniu artystów z Teatru Współczesnego 
z Krakowa. 
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24 MARCA (piątek) 
SPEKTAKL

godz. 19:00 
miejsce: Sala Widowiskowa BCK,
ul. Brzeska 41, Biała Podlaska

KANTATA  
NA CZTERY SKRZYDŁA

Scenariusz: Robert Brutter 
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz 
Obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski,  
Robert Protasewicz
Tekst Roberta Bruttera, autora scenariuszy bardzo 
popularnych i znakomitych seriali TVP takich 
jak „Ranczo” i „Rodzina zastępcza”. Kto zna jego 
twórczość wie, że pełna jest opisów naszego 
codziennego życia z jego emocjami, porażkami 
i sukcesami, z nutką autoironii i tego co lubimy 
najbardziej: przesłania, że z każdej beznadziejnej 
sytuacji jest wyjście. Brutter uczy nas zdrowego 
dystansu do siebie i tolerancji do innych. „Kantata” 
jest taką właśnie opowieścią. O dziewczynie, która 
pod wpływem ogromnego poczucia winy, pragnie 
odebrać sobie życie. Lecz oto… pojawiają się 
dwaj aniołowie, którzy usiłują ją od tego zamiaru 
odwieść. Czy im się uda? Nie będziemy zdradzać 
pointy. Musicie to Państwo sami zobaczyć!
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27 MARCA (poniedziałek) 
SPEKTAKL

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

ANTYGONA 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

27 MARCA (poniedziałek) 

 
 

 

 ANTYGONA
 

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
 
reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz 
opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz 
kierownik produkcji: Anna Harke 
obsada: Teatr Es 
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.

29 MARCA (środa) 
VI PRZEGLĄD TEATRÓW PRZEDSZKOLNYCH 

28 MARCA (wtorek) 
SPEKTAKL

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

reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
kierownik produkcji: Anna Harke

opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz

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

reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
kierownik produkcji: Anna Harke

opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz

DZIECIĘCA WIOSNA 
TEATRALNA

ZAJĄCZKOWE NIESPODZIANKI
TEATR SMYKA

godz. 9:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

organizator: Miejskie Przedszkole Nr 27 
z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach 
Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie 
i rozwijanie zainteresowań teatralnych, 
umożliwienie dzieciom zaprezentowania 
swojego talentu oraz popularyzacja teatru wśród 
najmłodszych. Zdolności aktorskie zaprezentują 
dzieci z siedleckich przedszkoli miejskich 
i prywatnych.

Coraz dłuższy dzień, słońce mocniej świeci, a Zima 
nie ma zamiaru odejść... Nie pomagają nawet 
prośby młodej Wiosenki. W końcu słońce topi Zimę 
i pozostaje po niej tylko smutna Marzanna. Dobra 
Wiosenka nie pozwala jej jednak utopić - Marzanna 
ma zostać strachem na wróble. Zajączek rozgłasza 
wszystkim, że nic już Wiośnie nie przeszkodzi 
obsypać kwieciem łąk i drzew. Tymczasem strach 
na wróble, zamiast pilnować pól, razem z krukiem 
chce odnaleźć ziarno, zniszczyć je i przywrócić 
rządy okrutnej Zimy ! Czy uda im się powstrzymać 
Wiosnę? Czy dowiedzą się, gdzie jest ziarno? 
O tym wszystkim opowiada spektakl „Zajączkowe 
niespodzianki’, do którego scenariusz napisał 
Wojciech Banaś, muzykę - Aleksander Musiałowski.

30, 31 MARCA 
SPEKTAKL

ŚWIĘTA WIELKANOCNE  
U SMERFÓW
TEATR SMYKA
godz. 9:00 i 11:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

scenariusz, reżyseria: Iwona Maria Orzełowska 
choreografia: Katarzyna Bondarczuk 
wykonanie: Studio Tańca do Caro Dance

Wielkanoc obchodzona jest od VII w. w niedzielę 
po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Podczas 
oczekiwań na pełnię w wiosce Smerfów, każdy 
Smerf w przybyciu Wiosny, widzi nowe nadzieje 
na spełnienie marzeń. Niedaleko wioski Smerfy 
odnajdują porzucone jajko. Każdy ma inny pomysł co 
z nim zrobić... Farmer chce założyć hodowlę kurcząt. 
Osiłek chce ćwiczyć na jajku podnoszenie ciężarów. 
Malarz chce stworzyć arcydzieło sztuki malarskiej. 
Łasuch pragnie je ugotować i zjeść. Marzyciel marzy, 
że z jajka wykluje się jego wyśniona narzeczona. 
Poeta pisze bajki na temat „wielkości stworzenia”, 
a Smerfetka martwi się, czy aby nie zgubiła jajka 
jakaś nieszczęśliwa mama-kurka. Ważniak stara się 
udowodnić wszystkim, że wie najwięcej o tajemnicy 
jajka bo ma na jajko kosztorys. Zgrywus chce wywinąć 
dowcip i wysadzić jajko, podkłada pod nie deskę, 
z której jajko toczy się w dół strumienia. Podczas tej 
szalonej „Jazdy” jajko pęka, a z niego wykluwa się 
brzydkie kaczątko, które jest rozczarowaniem dla 
wszystkich smerfów... oprócz Papy Smerfa i Smerfetki...

reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
kierownik produkcji: Anna Harke
obsada: Teatr Es
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CO ZA MIESIĄC       KWIECIEŃ 2017

23 KWIETNIA (niedziela) 
 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

SPEKTAKL   
godz. 19:00  

COMFY ZONE 
obsada: Teatr Tańca Caro 

ARCHIPELAGO 
obsada: Teatr Tańca Caro 

godz. 20:00  

TALENT ON THE MOVE 
Spektakl w  wykonaniu studentów Uniwer-
sytetu Artystycznego CODARTS

1 KWIETNIA (sobota) 
 
godz. 18:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 SPEKTAKL

  
KONCERT 
TRZECH TENORÓW   
Zabrzmią największe przeboje opery  
i operetki, przepiękne pieśni neapolitańskie 
i szlagiery literatury skrzypcowej, wspaniałe 
światowe arie największych kompozytorów. 
Publiczność usłyszy m.in.: O sole mio, Grana-
dę, Brunetki blondynki, Arię Barinkaya „Wielka 
sława to żart”, Arię Księcia „La donna é mobile, 
Toast Libiamo. Tego nie można przegapić!

2 KWIETNIA (niedziela) 
 
godz. 16:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
 SPEKTAKL 
  
ŚWIĘTA  
WIELKANOCNE  
U SMERFÓW   
scenariusz, reżyseria:  
Iwona Maria Orzełowska 
choreografia:  
Katarzyna Bondarczuk 
wykonanie:  
Studio Tańca do Caro Dance

5 KWIETNIA (środa) 
 
godz. 9:00, 11:00, 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
SPEKTAKL  

DZIEŃ DRUGI. 
WIELKA SOBOTA   
Spektakl Teatru Es „Dzień Drugi” wg scenariu-
sza i w reżyserii Waldemara Koperkiewicza, 
na motywach książki i audycji radiowych 
„Dzień Drugi. Prawda Jedyna” Grzegorza 
Skwarka. 

6 KWIETNIA (czwartek) 
 
godz. 18:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
KONCERT 
  

CARMEN    
Reżyseria i choreografia:  
Iwona Maria Orzełowska 
Obsada: Teatr Tańca Caro 
 
Spektakl powstał na kanwie  
opery Georgesa Bizeta.

7 KWIETNIA (piątek) 
 
godz. 17:00 i 20:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
SPEKTAKL  

BYĆ JAK ELIZABETH 
TAYLOR  
 
Obsada: Małgorzata Foremniak,  
Paweł Deląg, Sambor Czarnota,  
Martyna Kliszewska 
Spektakl o najsłynniejszej parze 
w dziejach Hollywood, która do dzisiaj 
budzi podziw i fascynuje wielbicieli na 
całym świecie. 
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 Czy zmierzenie się z postacią legendy 
kina, jaką jest Elizabeth Taylor, było dla 
Pani dużym wyzwaniem? Przecież każdy 
z kinomanów nosi w głowie swój obraz tej 
aktorki.
W jednym z wywiadów Elizabeth Taylor po-
wiedziała: „ Moje życie było tak bogate i tak 
obfite w wydarzenia, że mogłabym nim ob-
dzielić wiele kobiet. Jeśli kiedykolwiek ktoś 
miałby zagrać Elizabeth Taylor mogę to zro-
bić tylko ja.” W koncepcji naszego spekta-
klu skupiamy się na intensywności jej życia 
i skrajności przeżyć. Nie  mierzę się z ikoną, 
wielką gwiazdą kina. Moja bohaterka to ko-
bieta niesamowicie wrażliwa, emocjonalna 
i bardzo odważna.
 
 Liz Taylor znana była z charyzmy na 
ekranie i burzliwego życia osobistego, cze-
go dotyka zresztą sztuka. Co było dla Pani 
większą inspiracją w budowaniu roli - elek-
tryzujące role czy dramat kobiety zaanga-
żowanej w związek z równie charyzma-
tycznym partnerem?
 Złożoność tej postaci, jej wyjątkowość od-
daje charakter zdarzeń i sytuacji zapisanych 
w sztuce. Chcieliśmy opowiedzieć nie o roz-
kapryszonej  Elizabeth Taylor, którą owszem 
bywała, ale o delikatnej, pragnącej miłości 
i nieszczęśliwej kobiecie. Proszę pamiętać, 
że Taylor rozpoczęła pracę filmową jako 
dziecko. Całe życie pracowała przed kamerą. 
I choć umiała  być wielką gwiazdą, spełniając 
tym samym oczekiwania widzów i  produ-
centów, to jej osobiste dramaty, przysłaniały 
ten obraz. Zanim poznała Burtona, straciła 
męża, który zginął tragicznie w katastrofie 

samolotowej, chorowała, przechodziła ope-
racje a mimo to potrafiła odnajdywać siłę 
do nowych wyzwań, nowego życia. W naszej 
sztuce spotykamy bohaterkę w trudnym dla 
niej momencie i dla Richarda Burtona. Wal-
ka o związek, próba jego ratowania, stają się 
pretekstem do pokazania szczególnych rela-
cji tej pary i ich uczucia.  
 

 Czy przygotowując się do roli obejrza-
ła Pani (zapewne po raz kolejny!) filmy 
z udziałem Liz Taylor? Która z kreacji ak-
torki jest Pani najbliższa? 
 Oczywiście obejrzałam wiele filmów z jej 
udziałem. Oglądałam wywiady telewizyjne, 
zwłaszcza te, w których występuje razem 
z Richardem Burtonem, a także te później-
sze. Przeczytałam jej biografię, oglądaliśmy 
mnóstwo zdjęć. Niewątpliwie najbliższa mi 
jest jej Oskarowa rola w filmie „Kto sie boi 
Wirginii Woolf ”. To niesamowite, jak zagra-
ła tę postać zwłaszcza, że miała wtedy  35 lat!
 
 Elizabeth Taylor uchodziła za olśnie-
wającą piękność.( Na marginesie - została 
ponoć obdarzona prze naturę podwójną li-
nią rzęs, o alabastrowej cerze i fiołkowych 
oczach nie wspominając). By bohaterka 
była wiarygodna, w jakich proporcjach 
należało oddać  ważną w jej przypadku fi-
zyczność i intrygującą osobowość?  
W mojej charakteryzacji staraliśmy się 
uchwycić ikoniczne cechy jej urody. Przede 
wszystkim czarne włosy, uczesane a’la Tay-
lor i  intensywny makijaż oczu. Akcja sztu-
ki rozgrywa się w latach 60- tych i 70- tych 
między innymi w Nowym Jorku i Londy-
nie. Pojawią się stylizacje z tamtego czasu. 
Elizabeth Taylor miała swój określony styl. 
Kochała biżuterię i piękne kreacje. Wspa-
niałe kostiumy do tego spektaklu przy-
gotował Tomasz Ossoliński, które - mam 
nadzieję - oddadzą charakter tej postaci 
i tamtego czasu.
 Rozmawiała  
 Martyna Kliszewska

ROZMOWA z Małgorzatą Foremniak, aktorką teatralną i filmową

ROZMOWY TEATRALNE

NIE MIERZĘ SIĘ
Z IKONĄ

7 kwietnia 
godz. 17:00 i 20:00

Małgorzatą Foremniak, aktorką teatralną i filmową
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ROZMOWY TEATRALNE

Jednym z najważniejszych źródeł inspiracji 
w sztuce zawsze była… kobieta. A że panowie 
w większości (nie wiedzieć dlaczego), sztuką 
wszelaką się zajmowali, w zasadzie nie ma dzie-
dziny, w której natchnieniem ich twórczości nie 
byłaby płeć piękna. 

W literaturze, w sztukach plastycznych, 
w muzyce. Myślę, że nie bez powodu. Kobiety po 
prostu są synonimem piękna. A przecież sztukę 
artysta tworzy, aby podzielić się z odbiorcą swoją 
wrażliwością na piękno.

Dziś chciałbym przedstawić, a raczej przypo-
mnieć, bo są to malarze powszechnie znani – kil-
ku z nich. Darujemy sobie słynną Mona Lisę Le-
onarda da Vinci, która popularnością dorównuje 
utworowi Ludwiga van Beethovena „Dla Elizy”. 

Chronologicznie zaczynając, jednym z gigan-

tów malarstwa Odrodzenia był wenecjanin Ti-
ziano Vezellio (1485-1576), znany jako Tycjan. 
Malował sceny biblijne, bohaterów antycznych, 
portrety i akty. Te najczęściej przedstawiały bo-
ginię Wenus i Dianę. Ale słynny obraz „Salome 
z obciętą głową Jana Chrzciciela” ukazuje też 
ciemną stronę natury kobiecej. 

No cóż, jak w życiu. 
Jako że przed nami Dzień Kobiet, skupimy się 

jednak na jasnej stronie ich natury. Auguste Reno-
ir (1841-1919) – impresjonista. Mówi się, że nikt 
tak pięknie nie ukazywał koloru kobiecej skóry. 
Miał na to swój sposób. Używał różu w połączeniu 
z błękitem. Nadawało to jego pracom ton pewnej 
delikatności, mimo że panie miały figury dość 
obfite. „Kochanego ciała nigdy dość” - jak mówi 
przysłowie.

Kolejnym malarzem, którego kobiety bardzo 
inspirowały, był Amadeo Modigliani (1884-1920). 
Malarz urodzony we Włoszech, w dość dobrze sy-
tuowanej mieszczańskiej rodzinie. Jako młodzie-
niec interesował się poezją, filozofią, sztukami pla-
stycznymi i mimo że rodzice planowali dla niego 
inną karierę, pozwolili mu na wyjazd do Francji, 
gdzie zamierzał studiować malarstwo. Był słabego 
zdrowia, a intensywne życie w Paryżu, pełne ab-
syntu, wina i innych używek, doprowadziło go do 
przedwczesnej śmierci w wieku 35 lat. Zmarł jako 
nędzarz i artysta niespełniony. Dopiero po śmier-
ci jego obrazy znalazły nabywców i dziś osiągają 
niebotyczne ceny. Towarzyszką życia, modelką 
i muzą Modiglianiego była Jeanne Hébuterne. 
Dzień po śmierci artysty popełniła samobójstwo 
wyskakując z 5 piętra domu, w którym wspólnie 
mieszkali. Jednak nie do końca umarła, żyć będzie 
w obrazach artysty. Modigliani malował głównie 
pełne uczucia i erotyzmu akty, których pokazać 
nam tu nie wypada, ale portrety to już tak. 

A na koniec – piękny bukiet kwiatów od mi-
strza Renoira dla wszystkich Pań od wszystkich 
panów z naszego Teatru. Waldemar Koperkiewicz

WIELCY ARTYŚCI I ICH DZIEŁA

Kobieta jak malowanie

Auguste Renoir | Kobieta z wachlarzem Auguste Renoir | Kwiaty w wazonie

Auguste Renoir | Taniec w mieście

Tiziano Vecellio | Salome z obciętą głową Jana Chrzciciela

Modigliani | Dziewczynka z warkoczami

Modigliani | Portret Jeanne Hebuterne
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 Maestro, jest Pan bardzo zapracowany. 
Jedynie podczas jazdy pociągiem ma Pan 
chwilę na rozmowę…

To prawda. Zdarza się dość często, że tyl-
ko wtedy mam chwilę na konwersację, co nie 
znaczy, że wciąż pracuję (śmiech). Akurat 
teraz zmierzam do Rzymu, po lewej stronie 
majaczy Wezuwiusz, za niedługo Monte Cas-
sino, za oknem piękna zima… Bardzo lubię 
podróżować pociągami, mam wtedy czas, by 
poczytać książkę albo kontemplować pejzaż 
za oknem. Powspominać… 

 Powspominajmy zatem… Pamięta Pan 
moment, kiedy po raz pierwszy trzymał 
w rękach „czarodziejskie pudełko”, jak 
określił skrzypce Konstanty Ildefons Gał-
czyński?

To piękne określenie, ale w oczach 
3-4-letniego dziecka to było raczej wielkie 
czarodziejskie pudło i wyglądało jak kon-
trabas. Te skrzypce należały do mojego ojca, 
który namiętnie na nich grał, ale nie wycho-
dziło mu to najlepiej, dlatego w wieku 13-14 
lat starałem sie nie bywać w domu, gdy oj-
ciec ćwiczył.

 Ale w Pana rodzinie byli słynni skrzyp-
kowie, chociażby Adolf Brodski, który za-
słynął jako pierwszy wykonawca koncertu 
Czajkowskiego. Czy to pod jego wpływem 

zapragnął Pan kształcić się muzycznie?
Faktycznie Adolf Brodski był moim dale-

kim krewnym, ale nie miałem okazji go nigdy 
poznać. Umarł w 1929 roku. To, że zostałem 
skrzypkiem, to był przypadek. Moja mama 
bardzo chciała, bym grał na fortepianie, ale 
lekcja gry na tym instrumencie kosztowa-
ła 6 rubli i 20 kopiejek, czyli równowartość 
sześciu kilogramów mięsa (wtedy wszystko 
przeliczało się na mięso). Naszej rodziny nie 
stać było na taki wydatek. Mama nie dawa-

ła za wygraną i zapytała dyrektorkę szkoły 
muzycznej, czy są tańsze lekcje na innych 
instrumentach. Ta zaczęła wyliczać: trąbka 
– rubel trzydzieści, perkusja – półtora rubla, 
kontrabas – rubel dziewięćdziesiąt. I na ko-
niec: skrzypce – dwa ruble dziewięćdziesiąt. 
Mama się zgodziła. Kiedy tylko wróciła do 
domu, poklepała mnie po pleckach i powie-

działa: „Vadimku, od dzisiaj będziesz grał na 
skrzypcach”. I gram już przeszło 60 lat… 

 Pod skrzydłami jakich wirtuozów po-
bierał Pan pierwsze nauki?

Moimi pierwszymi nauczycielami nie 
byli wcale wybitni ludzie. Przez siedem 
lat uczył mnie agronom, uroczy człowiek, 
ale w ogóle nie potrafił grać. Zawsze przez 
10 minut stroił skrzypce, ale niczego przy 
mnie nigdy nie zagrał. Kiedy miałem 12 lat 
chyba nabrał kompleksów i zdał sobie spra-
wę, że może mi doradzać jedynie moralnie, 
bo w grze na skrzypcach był daleko w tyle 
za mną. Z wybitnych wirtuozów, chociaż 
nie lubię tego słowa, wymienię Davida Oj-
stracha.

 Dlaczego nie lubi Pan określenia „wirtuoz”?
Jest ogromna masa współczesnych 

skrzypków, którzy uważają, że im więcej nut 
zagrają w ciągu minuty, tym większe wraże-
nie zrobią na publiczności. Prześcigają się 
więc w tej „wirtuozerii” niczym zawodowi 
sportowcy. Mój ojciec zawsze mówił: „Nie 
biegaj, śpiewaj na skrzypcach”. Ambitne 
dziecko wówczas się buntowało: jak to, co 
stary będzie mi mówił, ja wiem swoje. Po 
latach przyznaję, że ojciec miał rację. I tego 
uczę moich studentów: „Nie biegajcie, śpie-
wajcie na skrzypcach”. 

GWIAZDA MIESIĄCA

Mama poklepała 
mnie po pleckach 
i powiedziała: „Vadimku, 
od dzisiaj będziesz grał 
na skrzypcach”. I gram już 
przeszło 60 lat… 

DZIĘKUJĘ BOGU,
ŻE PODSUNĄŁ MI SKRZYPCE

Vadimem Brodskim, 
światowej sławy 
polskim skrzypkiem 
pochodzącym z Kijowa

ROZMOWA Z
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GWIAZDA MIESIĄCA

 W wieku 11 lat wystąpił Pan jako so-
lista z Filharmonią Kijowską. Potem już 
było jak z górki… Wygrywał Pan wszyst-
kie konkursy skrzypcowe, m.in. w 1977 
roku został Pan zwycięzcą VII Międzyna-
rodowego Konkursu Skrzypcowego im. 
Henryka Wieniawskiego. Czy muzyka nie 
odebrała Panu dzieciństwa?

W sumie nie. Wręcz przeciwnie, bardzo 
mi pomogła. Wychowywałem się w Kijowie 
na tzw. chuligańskim podwórku. Większość 
moich kumpli z czasów dzieciństwa popadła 
w alkoholizm albo skończyła w więzieniu. 
Trzeba dziękować Bogu za to, że podsunął 
mi skrzypce… 

Poza tym, muszę się Pani przyznać, że 
mało brakowało, a zostałbym zawodowym 
ping-pongistą. Do 16 roku życia profesjo-
nalnie zajmowałem się tym sportem. Któ-
regoś dnia trener przyszedł do mojej mamy 
i oświadczył: „Vadim musi skończyć z tymi 
skrzypcami, bo za mało czasu poświęca pin-
g-pongowi, a to jest jego przyszłość”. Moja 
mama dyplomatycznym, spokojnym to-
nem, odpowiedziała mu: „Towarzyszu tre-
nerze, dajmy Vadimkowi skończyć jeszcze 
ten jeden rok nauki w szkole muzycznej, 
a potem się zobaczy”. Na szczęście nie rzuci-
łem skrzypiec, tylko sport. Chociaż miałem 
z niego niezłe pieniądze. Podczas zawodów 
ping-ponga dostawałem 3 ruble diety dzien-
nie, podczas gdy miesięczna wypłata mojego 
taty wynosiła sto rubli. Wszystkie pieniądze 
oddawałem rodzicom, dla których był to po-
ważny zastrzyk finansowy w ich chwiejnym 
budżecie domowym.

 W latach 70. w Kijowie trudno było 
rozwinąć skrzydła… Co było dla Pana naj-
bardziej uciążliwe w tym czasie? Jak sys-
tem się z Panem „obchodził”?

Dużo ciepłego nie mogę powiedzieć na 
temat tego systemu. Odebrał mi on pięć 
najlepszych lat mojego życia. Wtedy, kie-
dy byłem w szczytowej formie artystycznej, 
tryskałem energią, otwierały się przede mną 
wspaniałe perspektywy… Po wygraniu VII 
Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowe-
go im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu 
w 1977 roku posypały się propozycje kon-
certów w prestiżowych salach koncertowych 
całej Europy. Przyjaciele w Polsce radzili mi, 
bym skorzystał z tych propozycji na gorąco, 
odbył europejskie tournee, a potem wrócił 
do Kijowa. Ale ja chciałem odwiedzić mo-
ich rodziców, pochwalić się nagrodą! I wró-
ciłem. Ależ byłem naiwny… Okazało się, że 
podczas mojego pobytu w Polsce w związku 
z Konkursem Wieniawskiego deptali mi po 
piętach „opiekunowie”z KGB. Jeden z nich 
napisał na mnie donos, że politycznie nie 
byłem na odpowiednim poziomie i na pięć 
lat zatrzymano mi paszport. Byłem tzw. nie-
wyjezdnoj. By z czegoś żyć, grałem akompa-
niując różnym śpiewakom na Syberii. Bar-
dzo wesoło wspominam ten czas, chociaż do 

śmiechu nie było… System był bardzo blisko 
tego, by mnie zniszczyć jako człowieka i jako 
muzyka.

 Jak to się stało, że znalazł się Pan w Pol-
sce i zakorzenił się tutaj na długie lata? 
Wszak ma Pan polskie obywatelstwo… Po-
maga Panu ono czy przeszkadza w między-
narodowej karierze?

Podczas wspomnianego Konkursu Wie-
niawskiego poznałem uroczą dziewczynę 
z Pagartu – agencji, która organizowała 
koncerty zagranicznym muzykom w Polsce. 
Ożeniłem się z nią i w 1981 roku przeprowa-
dziłem z Kijowa do Warszawy. Jak się okaza-
ło, trafiłem z rynny pod deszcz, bo trzy mie-
siące potem wprowadzono stan wojenny... 
Kilka lat później otrzymałem polskie obywa-
telstwo. Ani mi ono pomaga ani przeszkadza 
w karierze. Co prawda niektórzy organizato-
rzy koncertów piszą, że jestem Ukraińcem, 
inni, że Rosjaninem (czasami się snobują 
na rosyjskich nazwiskach). Dementuję te 
wszystkie rzeczy, czasami w trakcie koncer-
tów. Czuję się Polakiem i moją ojczyzną jest 
Polska. 

 Teraz mieszka Pan we Włoszech. Jak 
mniemam, wymarzonym miejscu dla arty-
stów. Tam jest Pana dom i rodzina. Jak się 
Panu udaje łączyć niezwykle intensywne 
życie zawodowe z życiem rodzinnym?

Tak, mam dom w Rzymie i dwoje dzie-
ci, ale bardzo często też bywam w Polsce. Na 
szczęście udaje mi się być muzykiem i oj-
cem rodziny, moje dzieci również kształcą 
się w tym kierunku, więc rozumieją, że czas 
muzyka mierzy się inną miarą. 

 Gra Pan na skrzypcach, które mają 270 
lat. Jakie to uczucie grać na instrumencie, 
w którym zawierają się pasje i marzenia 
wielu pokoleń wirtuozów skrzypiec?

Rzeczywiście mam dobre skrzypce 
o pięknym brzmieniu. Trudno mi odpowie-
dzieć na to pytanie, bo to, co czuję, grając na 
moich skrzypcach, nie da się wypowiedzieć 
słowami. Niezależnie od tego, na jakiej sce-
nie gram i dla jakiej publiczności, muzyka 
wprowadza mnie w trans...

 „Krzyże w życiu pełnią podobną rolę 
jak krzyżyki w muzyce: podwyższają”. Zga-
dza się Pan z autorem tych słów, Ludwi-
giem van Beethovenem?

Nie do końca rozumiem słowa Beetho-
vena. Kiedyś też myślałem, że przeszkody 
życiowe mnie wzmocnią a nie zabiją. Nie-
prawda. Im mniej nieszczęść, tym lepiej dla 
psychiki i zdrowia. Teraz dopiero zaczy-
nam rozumieć, że zbyt dużo miałem tych 
krzyżyków w życiu – starczyłoby ich na stu 
skrzypków… 

 Kiedy Pan nie gra, to… 
Mam bardzo mało wolnego czasu, ale 

jeśli pojawi się taka chwila, to sięgam po 
książkę. Uwielbiam czytać, głównie o historii 
starożytnego Rzymu, ale też o historii Rosji. 

 17 marca będziemy mieli wielką przy-
jemność i zaszczyt gościć Pana w Siedlcach. 
Występuje Pan na co dzień w największych 
filharmoniach świata, tym bardziej jeste-
śmy dumni ze spotkania z Panem. Zdradzi 
Pan rąbka tajemnicy, jakiego repertuaru 
wysłuchamy tego wieczora?

Organizatorzy koncertu – muszę pod-
kreślić ich wielką otwartość i profesjonalizm 
– poprosili mnie o program szczególny - po-
łączenie klasyki z odrobiną lżejszej muzyki. 
Będzie więc i Beethowen, i Schubert, i trochę 
jazzu, żarty muzyczne, ale też kilka piosenek 
z repertuaru Beatlesów. Taka słodka mie-
szanka (śmiech). 

 Ciągnie Pana na Wschód? 
Tak, oczywiście. Bywam w Kijowie i kon-

certuję tam raz na trzy lata. To bardzo pięk-
ne miasto, które kojarzy mi się z młodością. 
Teraz rozumiem, jak bardzo byłem wówczas 
szczęśliwy, mimo że żyłem w opresyjnym 
systemie, który niszczył każdą indywidual-
ność. Tak, tęsknię za moją młodością…

 „Ucha nadstawiam, słucham jak gra. 
Muzyka we mnie – w muzyce ja” – śpiewa 
Anna Maria Jopek w piosence „Ale jestem”. 
To podobnie jak Pan. Jaką polską muzyką 
zachwyca się Vadim Brodski? 

Jeśli chodzi o współczesną muzykę kla-
syczną, to na pierwszym miejscu stawiam 
Krzysztofa Pendereckiego. Ogromnie mnie 
cieszy nagroda Grammy, którą zdobył kilka 
tygodni temu za muzykę chóralną. Z tzw. 
muzyki popularnej niezwykle sobie cenię 
twórczość Seweryna Krajewskiego. Bardzo 
lubię też Jacka Cygana i Agnieszkę Osiecką. 
Parę wspaniałych piosenek napisał mój kole-
ga Zbigniew Wodecki.

 Nazywa Pan skrzypce miłością swojego 
życia. Ile kosztuje Pana wierność tej miłości?

Kocham skrzypce, od nich wszystko się 
zaczęło i dzięki nim istnieję naprawdę.

 Dziękuję bardzo za rozmowę
 Monika Mikołajczuk

Komunizm odebrał mi pięć 
najlepszych lat mojego 
życia. Wtedy, kiedy byłem 
w szczytowej formie 
artystycznej, tryskałem 
energią, otwierały się 
przede mną wspaniałe 
perspektywy…
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Konto: Bank Spółdzielczy w Siedlcach

Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama” ma status organizacji pożytku publicznego. W związku z ustawą z 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy z podatników ma możliwość przekazania 1% swojego 
rocznego podatku na rzecz organizacji posiadającej taki status. Gorąco prosimy Państwa o skorzystanie z tej możliwości i zasilenie 
konta naszego stowarzyszenia. Liczymy na wsparcie finansowe tych wszystkich, którym bliska jest nasza działalność na rzecz kultury. 
Zapewniamy, że uzyskane środki zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie zatrudnia 
pracowników etatowych, a opiera się wyłącznie na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.

Z wyrazami szacunku
Prezes Ewa Talacha-Koperkiewicz

Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „BRAMA”, 08-110 Siedlce, ul. Głucha 1-5, tel. 0 604 104 518
KRS 0000 141 882                              NIP 821-233-15-62
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WYSTAWA MALARSTWA  
MACIEJA FALKIEWICZA  

Muzeum Regionalne w Siedlcach
17 lutego - 26 marca

Tego wydarzenia nie wolno przegapić – 
ponad sto obrazów artysty w  odrestaurowa-
nych wnętrzach Muzeum Regionalnego w Sie-
dlcach robi imponujące wrażenie. Ekspozycja 
ma charakter retrospekcji, składają się nań ob-
razy sprzed kilkudziesięciu lat, jak i najnowsze 
płótna artysty, a także dzieła wypożyczone od 
kolekcjonerów.

7 MARCA, SALA PODLASIE 
KONCERT  

STANISŁAWY CELIŃSKIEJ 
„ATRAMENTOWA”

Stanisława Celińska – aktorka i piosen-
karka, przez wielu krytyków okrzyknięta 
polską Cesarią Evorą. Wspólnie z wybitnym 
muzykiem Maciejem Muraszko dla swo-
ich wiernych słuchaczy przygotowała płytę 
„Atramentowa”, do której słowa piosenek 
stworzyli m.in Wojciech Młynarski i Muniek 
Staszczyk. Po ukazaniu się płyta „Atramen-
towa” szybko zyskała sympatię słuchaczy, by 
w końcu zdobyć status „Platynowej Płyty”.

 (Zródło: MOK)

KONCERT ZESPOŁU  
HAPPYSAD + GOŚĆ: JEZIORA 

19 marca, Sala Podlasie

Happysad jedzie w trasę z nowymi pio-
senkami. Premiera płyty Ciało Obce odbyła 
się 10 lutego, a trasa promująca ten krążek, 
obejmująca osiemnaście miast, zaczęła się 
już tydzień później.

O nowym materiale muzycy mówią: „Je-
steśmy sekstetem. Cała płyta to energia sześciu 
osób, z których każda miała realny wpływ na 
jej kształt, ale także na atmosferę podczas kom-
ponowania materiału i jego nagrywania. Dzie-
liliśmy się inspiracjami, pomysłami, ale także 
problemami i nastrojami. Wszystko, co jest na 
tej płycie, jest nasze, wspólne. Pewnie dlatego 
mamy nieodparte wrażenie, że jest to najbar-
dziej eklektyczna, szalona, nieskrępowana, ale 
dalej bardzo szczera, płyta w naszym dorobku”.

Zespół nie zapomni też o starszych 
utworach. Oprócz tych z płyty Ciało Obce, 
na pewno zaproponuje zestaw piosenek bar-
dzo dobrze znanych fanom.

W tym roku przed koncertem Happysad 
wystąpi zespół Jeziora. (Źródło:MOK) 

POWITANIE WIOSNY 
W DĄBROWIE
 19 marca 2017 r.

PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach

 Zgłoszenia przyjmuje Oddział PTTK 
„Podlasie” w Siedlcach w Centrum Informa-
cji Turystycznej, ul. Pułaskiego 7, tel.  535 068 
593 do dnia 14 marca 2017 r.  włącznie. 

Program Rajdu:
19 marca 2017 r.(niedziela) 
10:15 – zbiórka uczestników  przy Centrum 
Informacji Turystycznej, ul. Pułaskiego 7
10:30 – wyjazd na trasę Siedlce – Chodów 
– Bielany – Patrykozy -Korczew - Dąbrowa
10:30 – 15:00 program krajoznawczy (zwie-
dzanie miejscowości na trasie)
15:00 – 17:00 warsztaty haftowania kartek 
świątecznych, zwiedzenie
Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, 
konkursy: na  najładniejszą kartkę świątecz-
ną, krajoznawczy (z wiedzy o przebytej tra-
sie), piosenki
17:00 – ognisko z pieczeniem kiełbasek kon-
kurs piosenki turystycznej      
18:00 – ogłoszenie wyników konkursu, wrę-
czenie nagród i dyplomów przy wielkanoc-
nym stole
19:30 –wyjazd  do Siedlec

WARSZTATY PISANKARSKIE 
30 i 31 marca 

Muzeum Regionalne w Siedlccach

 KONKURS EDUKACYJNY 
ARCHIWUM PAŃSTWOWE 

W SIEDLCACH
„Z RODZINNEJ SZUFLADY„

Archiwum Państwowe w Siedlcach za-
prasza do udziału w Konkursie edukacyj-
nym „Z rodzinnej szuflady”

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i mło-
dzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych 
oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Za-
daniem uczestników konkursu jest wykonanie 
dowolną techniką plastyczną lub multimedial-
ną pracy ilustrującej lub dokumentującej histo-
rię rodziny. Prace należy dostarczyć do 26 maja 
2017 roku na adres: Archiwum Państwowe 
w Siedlcach, ul. T. Kościuszki 7, 08 –110 Siedlce.

Uroczyste wręczenie nagród oraz otwar-
cie pokonkursowej wystawy nastąpi 9 czerwca 
2017 r. w siedzibie Archiwum Państwowego 
w Siedlcach .Szczegółowych informacji do-
tyczących konkursu udziela Beata Troć: tel. 
256322574, email: kwerendy@siedlce.ap.gov.pl

GDYBYM MIAŁ DWIE DUSZE...”
Konkurs na pracę plastyczną zwią-

zaną z sylwetką i twórczością św. Brata 
Alberta

Konkurs jest związany z ogłoszeniem przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2017 ro-
kiem Adama Chmielowskiego - wielkiego pol-
skiego artysty, patrioty i świętego. Tytuł „Gdy-
bym miał dwie dusze…” odzwierciedla życiowe 
rozterki i dylematy Chmielowskiego, a jedno-
cześnie intryguje i rozbudza wyobraźnię. 

Zapraszamy młodzież szkół ponadgim-
nazjalnych z województwa mazowieckiego do 
działań twórczych w dziedzinie grafiki, rysun-
ku i fotografii i do wzięcia udziału w konkursie. 
Prace można nadsyłać do 31 marca 2017 roku. 
Więcej informacji w regulaminie konkursu: 
www.uph.edu.pl

KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
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GOŚĆ SCENY 24

 I znów zawitała Pani w nasze strony… 
Do tej pory mieliśmy możliwość podziwiać 
Pani kunszt podczas siedleckich festiwali 
jazzowych, tym razem poprowadziła Pani 
warsztaty wokalne w Łochowie dla akto-
rów Teatru Es, działającego przy Centrum 
Kultury i Sztuki. Jakie to było spotkanie 
i jak je Pani zapamięta?

 Festiwale jazzowe w Siedlcach, koncerty 
w sali Centrum Kultury czy - tak jak ostatnio 
- w Brofakturze, to za każdym razem spotka-
nie ze wspaniałą publicznością.

 Tegoroczne warsztaty w Łochowie to 
nie było moje pierwsze spotkanie z Teatrem 
Es. Z dyrektorem CKiS - Waldemarem Ko-
perkiewiczem i młodymi artystami rozpo-
częłam współpracę ponad 12 lat temu. Na 
przestrzeni tych lat spotykaliśmy się na zi-
mowych i letnich warsztatach, na których 
z przyjemnością i radością obserwuję, jak 
nowe pokolenia młodych wrażliwych arty-
stów rozwijają swój potencjał, otwierają się 
emocjonalnie, nabierają pewności siebie.

Radośni, kreatywni, wrażliwi, zdyscy-
plinowani, z ogromnym zapałem do pracy 
młodzi ludzie pod artystycznymi skrzydłami 
Waldka Koperkiewicza wystawiają niezli-
czoną ilość spektakli z genialną oprawą mu-
zyczną, kostiumami i scenografią.

Przy tegorocznych warsztatach po raz ko-
lejny współpracowałam z Anną Harke i Ro-
bertem Protasewiczem. Niezastąpiona Ania 
Harke - kierownik produkcji wielu spekta-

kli, autorka całego mnóstwa kostiumów. Nie 
ma dla niej rzeczy niemożliwych:-) Kobieta 
z ogromnym zapałem i świetnym kontaktem 
z młodzieżą. Roberta Protasewicza pozna-

łam na jednych z pierwszych warsztatów 
z Teatrem Es - miał wówczas jakieś szesna-
ście, może siedemnaście lat:-). Obecnie to 
kierownik artystyczny zespołu, reżyser spek-
takli, autor muzyki do wielu z nich. Świetnie 
nam się pracuje - już na innej płaszczyźnie:-)
Czekam na letnie warsztaty!

 Od wielu lat wykłada Pani śpiew na 
Wydziale Jazzu w Zespole Państwowych 
Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopi-
na w Warszawie. Co Pani najbardziej ceni 
w pracy pedagogicznej? Czego się Pani 
uczy od swoich podopiecznych?

Moją pracę pedagogiczną rozpoczęłam 
w 1998 od razu po ukończeniu studiów. To 
już kawał czasu! Myślę, że najbardziej cenię 
sobie kontakt z ludźmi. Śpiewanie to nie tyl-
ko emisja głosu. Głos - śpiew to człowiek, to 
emocje - często głęboko skrywane czy przy-
gaszone. To jest sedno śpiewania i to staram 
się pobudzić w moich uczniach. Uwrażliwiać 
ich nie tylko na dźwięk, ale przede wszyst-
kim na słowo i często powtarzam, że każde 
słowo ma swoją temperaturę, kolor, gęstość 
i fakturę.

Przez te lata mojej pracy pedagogicznej 
poznałam mnóstwo ludzi, od których wiele 
się nauczyłam. Uczniowie motywują mnie 

 Życie to ciągły rozwój, 
to poznawanie siebie, 
to doświadczenia, 
przeżycia, emocje, które 
odzwierciedlają się 
w muzyce, nadają barwę 
głosowi. Chęć i odwaga 
dzielenia się z publicznością 
swoimi emocjami to 
podstawa bycia na scenie 
prawdziwym.

Muzyka 
to mój 
największy 
skarb

ROZMOWA z

Agnieszką Wilczyńską,
wokalistką jazzową, 
laureatką Fryderyka
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GOŚĆ SCENY 24

do kreatywności, bo przecież nie ma jedne-
go szablonu dla wszystkich. Zasady emisji 
są jednoznaczne, ale do każdego problemu 
emisyjnego trzeba podejść indywidualnie. 
Od kilku lat współpracuję z podopiecznymi 
Fundacji „Przyjaciele”, czyli z osobami nie-
widomymi, osobami z lekkim porażeniem 
kończyn, osobami na wózku. Ta praca jest 
szczególnie wymagająca. 

 W którym momencie swojego życia po-
stawiła Pani na jazz – kto zaszczepił w Pani 
miłość do tej muzyki?

Szczerze mówiąc wahałam się między ja-
zzem a śpiewem klasycznym. W szkole mu-
zycznej wraz z kolegami założyliśmy zespół 
jazzowy. Wspólnie stawialiśmy pierwsze 
kroki. Postawiłam na jazz podejmując decy-
zję o zdawaniu na studia na jedyny wówczas 
wydział jazzu w Polsce - Wydział Jazzu i Mu-
zyki Rozrywkowej w Katowicach. Na rok 
przyjętych zostało 11 osób, w tym oprócz in-
strumentalistów i aranżerów jedna wokalist-
ka, czyli ja:-) Czasem warto zagrać va bank.

 Która z gwiazd światowego jazzu skra-
dła Pani serce? 

O matko! Jest ich całe mnóstwo! Muszę 
wymienić dwie osoby.... Moimi pierwszymi 
fascynacjami byli: Chet Baker - genialny trę-
bacz i wokalista. Pisałam o nim pracę ma-
gisterską. Druga to Shirley Horn - pianistka 
i wokalistka. Moi geniusze!

 Tuż po ukończeniu (z wyróżnieniem) 
studiów posypały się na Panią pierwsze na-
grody. Jak Pani sobie z tym „poradziła”? czy 
nagrody Panią mobilizują?

Nagrody czy wyróżnienia, które otrzy-
małam, są dla mnie bardzo cenne. Tuż po 
ukończeniu studiów wzięłam udział w Mię-
dzynarodowym Konkursie Wokalistów Ja-
zzowych w Zamościu i zdobyłam pierwszą 
nagrodę. Szczerze mówiąc, wówczas nie wie-
rzyłam do końca w swoje możliwości i szan-
se. Ta nagroda była dla mnie niespodzian-
ką - uczyłam się z niej cieszyć:-). Sukcesy, 
nagrody mobilizują mnie do dalszej pracy, 
nowych wyzwań, które z coraz większym 
apetytem podejmuję. Ostatnio mój apetyt 
podsyciła statuetka Fryderyka, którą otrzy-
małam w ubiegłym roku za moją płytę „Tutaj 
mieszkam”.

 Jak Pani wspomina pracę nad tym al-
bumem?

Za „Tutaj mieszkam” wzięłam odpowie-
dzialność od początku do końca. To są teksty 
napisane specjalnie dla mnie przez Wojcie-
cha Młynarskiego. To są kompozycje specjal-
nie na tę płytę napisane przez Włodzimierza 
Nahornego, Włodzimierza Korcza. Jednym 
utworem obdarował mnie Jerzy Duduś Ma-
tuszkiewicz oraz Andrzej Jagodziński, który 
też zaaranżował sześć utworów, pozostałe 
Michał Tokaj.

To pierwsza solowa płyta, pod którą się 
mogę podpisać od początku do końca łącz-
nie z pracą nad okładką. Płyta długo powsta-
wała. Podczas pierwszych sesji towarzyszył 
mi w studio Wojciech Młynarski i udzielał 
drobnych uwag. Do nagrywania wokali 
podchodziłam dwa razy na przestrzeni pra-
wie dwóch lat (to był dość trudny dla mnie 
czas). Pracowałam pod czujnym uchem Pio-
tra Semczuka, w jego Studio Realizacji Myśli 
Twórczych.

 Mam zaszczyt, być na liście artystów, dla 
których Wojciech Młynarski napisał teksty: 
Hanna Banaszak, Ewa Bem, Andrzej Dą-
browski, Andrzej Zaucha, Irena Santor. Cała 
plejada gwiazd, które podziwiałam i podzi-
wiam. Te teksty to mój skarb, którym mogę 
się dzielić ze słuchaczami.

 Wojciech Młynarski nazwał muzykę z tej 
płyty „uszlachetnionym popem”. Czy należy 
ją traktować jako odskocznię od jazzu? 

Nie do końca. Są to utwory z tekstem za-
aranżowane na sekcję rytmiczną, sekcję dętą 
i kwartet smyczkowy przez muzyków jazzo-
wych i utrzymane w stylistyce jazzu. Jest tu 
ballada, samba, swing, a nawet tango.

 To niejedyny album w Pani dorobku – 
„Pogadaj ze mną” oraz „Krzysztof Kome-
da” wkrótce po premierze pokryły się zło-
tem… Jak te płyty wzbogaciły Pani wiedzę 
o samej sobie?

Do tej pory wzięłam udział w nagraniu 
wielu płyt. Pierwsza płyta z moim udziałem, 
to było CD do książki mojego wspaniałego 
profesora ze studiów Andrzeja Schmidta. 
Wzięłam udział w nagraniach jeszcze jako 
studentka. Od tego czasu upłynęło ponad 

20 lat. Życie to ciągły rozwój, to poznawanie 
siebie, to doświadczenia, przeżycia, emocje, 
które odzwierciedlają się w muzyce, nadają 
barwę głosowi. Chęć i odwaga dzielenia się 
z publicznością swoimi emocjami to pod-
stawa bycia na scenie prawdziwym. Tego się 
uczę. Śpiewanie daje mi coraz większą ra-
dość i wolność.

 Współpracuje Pani z najwybitniejszy-
mi muzykami polskiej sceny jazzowej, jak 

chociażby z Andrzejem Jagodzińskim, 
Włodzimierzem Nahornym, Henrykiem 
Miśkiewiczem czy Janem Ptaszynem 
Wróblewskim. Co, według Pani, jest pod-
stawą tego muzycznego dialogu, który 
buduje harmonijne dzieło w postaci kon-
certu czy płyty?

Jak widać różnica wieku nie ma tu żad-
nego znaczenia. Sztuka nie uznaje takich 
podziałów. Podstawą muzycznej współpracy 
- dialogu scenicznego jest na pewno dobry 
kontakt ludzi poza sceną. To jest podstawa. 
Ja mam taki przywilej i przyjemność od wie-
lu lat współpracować z wymienionymi przez 
Panią muzykami. Na początku mojej drogi 
artystycznej otoczyli mnie opieką i obdarzyli 
zaufaniem. Wiele się od nich uczę.

 W 2013 zagrała Pani w Teatrze Pol-
skim w spektaklu „Listy na wyczerpanym 
papierze”, wcielając się w postać Agniesz-
ki Osieckiej. Jak wyglądało to scenicznie 
spotkanie z autorką „Okularników”? Czy 
dzięki temu, stała się ona Pani bliższa czy 
wręcz odwrotnie, bardziej nieodgadniona?

Odkryłam w sobie niesamowitą radość 
bycia na scenie jako aktorka. Z moją przy-
jaciółką, reżyserką Leną Frankiewicz, wpa-
dłyśmy na pomysł, żeby wystawić „Listy na 
wyczerpanym papierze”, czyli koresponden-
cję Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybo-
ry, która powstała podczas ich burzliwego 
romansu. Powstał spektakl muzyczny, wy-
stępowała w nim też niebywale utalento-
wana Lidia Sadowa. Poznałyśmy się pierw-
szy raz na pierwszych warsztatach Teatru 
ES w Mierzwicach. Przed laty ja uczyłam 
ją śpiewać, a teraz Lidka podpowiadała mi 
w kwestiach aktorstwa. Jeszcze aktorzy Ra-
fał Królikowski, Paweł Ciołkosz. Grała sek-
cja jazzowa. W całą historię były wplecione 
piosenki, które były doskonałym komenta-
rzem sytuacji, emocji, nastrojów. Graliśmy 
spektakl przez dwa sezony w Teatrze Pol-
skim w Warszawie. Cieszył się on ogromną 
popularnością, a ja ze spektaklu na spektakl 
czułam się coraz bardziej pewna na scenie. 
Coraz bardziej potrafiłam zrozumieć emocje 
Agnieszki Osieckiej, jej sposób na obronę 
przed miłością. Niektóre spektakle były nie-
bywale poruszające. Teatr to dla mnie nie-
samowita przestrzeń, w której poczułam się 
jak „u siebie”. Mam apetyt na jeszcze.

 Czego nie byłaby Pani w stanie poświę-
cić dla muzyki?

Bycie artystą-muzykiem, koncerty, pró-
by, nagrania a jednocześnie prowadzenie 
domu, wychowywanie dzieci (w moim przy-
padku jednego) to niełatwe połączenie. Co-
raz bardziej zakochuję się w muzyce. Moja 
Córka to mój największy skarb. Choć nie 
wyobrażam sobie życia bez bycia na scenie...
to dla niej poświęciłabym wszystko.

 Dziękuję bardzo za rozmowę
 Monika Mikołajczuk

Przez te lata mojej pracy 
pedagogicznej poznałam 
mnóstwo ludzi, od których 
wiele się nauczyłam. 
Uczniowie motywują mnie 
do kreatywności, bo przecież 
nie ma jednego szablonu dla 
wszystkich. 
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Dwór w Mężeninie stanowi obecnie własność prywatną. Nie-
dawno poddano go częściowemu remontowi. Obiekt ma nieco-
dzienny kształt. Korpus główny, piętrowy z drewnianą nadbudów-
ką, przykryty jest dachem pulpitowym. Taki dach niespotykany 
jest w architekturze podlaskich siedzib ziemiańskich. Dwór ma 
parterowe aneksy po obu stronach. Ozdobę fasady stanowi ryzalit 
z arkadowym wejściem na parterze. Na piętrze ryzalitu powtórzo-
no arkadowy rytm loggii. Do dworu prowadzi zabytkowa brama, 
a wokół rozciąga się park z pomnikowymi drzewami.

 Nie tylko kształt tego budynku jest niezwykły. Niemniej 
unikatowa jest jego historia. Początek sensacyjnego rozdziału 
dziejów tego domu łączy się z Józefem Piłsudskim i polskimi 
teozofami.  Teozofia (boża mądrość), jako światopogląd 
filozoficzno-religijny, został stworzony w 1875 r. przez Rosjan-
kę Helenę Bławatską (1832-1891) w Nowym Jorku. Zgodnie z tą 
doktryną dzięki wiedzy zdobytej przez medytacje i wizje, możli-
wy jest kontakt człowieka z Absolutem w wędrówce dusz (inkar-
nacja). System ten wpłynął na charakter wolnomularstwa. Polskie 
Towarzystwo Teozoficzne powstało 15 stycznia 1920 r. Głównym 
celem towarzystwa było stworzenie zawiązku wszechświatowego 
braterstwa bez różnicy rasy, narodowości, płci i wyznania.

Otóż swego czasu do lóż masońskich wstąpiło sporo piłsudczy-
ków z najwyższego szczebla, m.in. Bogusław Miedziński, Walery 

MĘŻENIN TO WIEŚ POŁOŻONA NA WSCHODNIM SKRAJU 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO (GMINA PLATERÓW 
W POWIECIE ŁOSICKIM). HISTORIA MIEJSCOWOŚCI SIĘGA 
PRZEŁOMU XIV/XV WIEKU. MIESZKAŃCY ZNAJDUJĄ 
NA POLACH, W ŻWIROWNI CZY W BUGU PRZEDMIOTY 
ILUSTRUJĄCE JEJ BOGATE DZIEJE Z OKRESU DAWNEGO 
OSADNICTWA LUB CZASÓW NAM BLIŻSZYCH. ISTNIAŁA 
TU NIEGDYŚ PRZYSTAŃ I PUNKT PRZEŁADUNKU 
ZBOŻA. STĄD WIĘKSZA ILOŚĆ PAMIĄTEK W ZIEMI NIŻ 
W INNYCH MIEJSCACH. TUTAJ WYŁOWIONO W WODZIE 
KILKA LAT TEMU CZASZKĘ TURA I ZNAJDUJE SIĘ 
SZCZĄTKI PO WYBUCHACH NIEMIECKICH RAKIET V-2 
Z WIOSNY 1944 ROKU. OBECNIE WIEŚ MA CHARAKTER 
OSADY LETNISKOWEJ, ZNANEJ TAKŻE SIEDLCZANOM, 
BUDUJĄCYM TU SWE LETNIE DOMKI. W LESIE PRZY 
WYJEŹDZIE NA PLATERÓW USYPANO TAJEMNICZY KOPIEC 
O WYJĄTKOWYM KSZTAŁCIE. W POBLIŻU ZNAJDUJE SIĘ 
STARA DREWNIANA SZKOŁA. ALE MĘŻENIN ZNANY JEST 
PRZEDE WSZYSTKIM Z ISTNIENIA TU DWORU. NIE JEST 
TO OBIEKT PIĘKNY, JEDNAK INTERESUJĄCY POPRZEZ 
NASYCENIE HISTORIAMI POZOSTAWIONYMI PRZEZ LUDZI 
ZNANYCH W CAŁEJ POLSCE. Z NIEJEDNYM WĄTKIEM 
SENSACYJNYM WŁĄCZNIE.

MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

MĘŻENIN 
nadbużańskie
sensacje
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Sławek, Adam Koc, Bolesław Wieniawa-Dłu-
goszowski. Choć ten ostatni należał do gru-
py, która tylko „masońsko się bałamuciła”.

 Komendant sam do masonerii nie nale-
żał. Polecił wstąpić do niej ludziom ze swego 
otoczenia, gdyż rozumiał, że trzeba wiedzieć, 
co się w tych środowiskach dzieje. Liczył na 
to, że przynależność Polski do światowej ma-
sonerii może wpłynąć na poparcie w rokowa-
niach pokojowych.

 Po 1926 r. Józef Piłsudski zażądał wy-
stąpienia swych podwładnych z masonerii. 
Uważał, że Polska jest na tyle silna, iż nie 
musi podlegać wpływom międzynarodo-
wym. Większość, zwłaszcza wojskowych, 
uległa wtedy uśpieniu. Z powyższego wy-
nika, że Józef Piłsudski, tak jak i jego zwo-
lennicy, traktował wolnomularstwo instru-
mentalnie.

 Nie wnikał w życie osobiste swych pod-
komendnych. Popierał jednak teozofów 
i w pierwszych latach po przewrocie majo-
wym wykorzystywał organizacje masońskie 
do swych gier politycznych. Zwracał baczną 
uwagę, aby te stowarzyszenia nie były uza-
leżnione od międzynarodowych centrów 
decyzyjnych.

Podobno inspiracja zakupu dworu i parku 
w Mężeninie wyszła od samego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. Ten fakt spójnie 
by się wiązał z zasługami, jakie teozofowie 
wnieśli w pomoc ofiarodawcy podczas za-
machu majowego.

Zaczęło się od 1924 r., gdy dwór został 
wydzierżawiony na dwa miesiące na kolonie 
letnie dla członków Polskiego Towarzystwa 
Teozoficznego. Po kilku sezonach prowa-
dzenia akcji wakacyjnej, obiekt zakupiono 
na własność. W ten sposób powstał prężnie 
działający ośrodek.

Zaskakujący okazał się sposób nabycia 
majętności. Otóż z Aleksandrą Piłsudską 
współpracowała w Towarzystwie Popierania 

Kolonii Letnich i w kooperatywie budowla-
nej „Nasz Dom” Maria Podwysocka. Mar-
szałkowa przekazała jej znaczną sumę pie-
niędzy, którą rozdzielono wśród teozofów. Ci 
złożyli poszczególne kwoty do wspólnej kasy 
i utworzyli Spółdzielnię Kultury Rolnej i Ko-
lonii Letnich, przemianowaną wkrótce na 
Towarzystwo Miłośników Uroczyska „Mę-
żenin” (spotyka się także nazwę Spółdzielnia 
Przyjaciół Uroczyska Mężenin).

Zakupiono dwór z parkiem i częścią grun-
tu o pow. ok. 50 ha. Parterową siedzibę od-
nowiono i w latach 1933-1936 dobudowa-
no piętro. Na parterze urządzono dużą salę 
z przeznaczeniem na zebrania. Prawdopo-
dobnie w jednym z pomieszczeń piętra odby-
wały się nabożeństwa wyznawców kościoła 
liberalnokatolickiego, który został oficjalnie 
zarejestrowany w Polsce. Nie ma tylko prawa 
prowadzenia ksiąg metrykalnych. 

W parku wzniesiono pawilony z pokojami 
gościnnymi dla letników i chatki trzcinowe 
dla teozofów. W lasku olchowym od strony 

Bugu urządzono „święty gaj” teozofów. Za-
częto uprawiać duży ogród warzywny, gdyż 
dla teozofów i letników prowadzono jarską 
kuchnię. Po pewnym czasie szałasy przebu-
dowano w trwalszej technologii, ze słomy 
moczonej w glinie.

Spółdzielnią zarządzała i na co dzień go-
spodarzyła w majątku Halina Krzyżanowska, 
Wielki Kanclerz Zgromadzenia Narodowego 
Zakonu „Prawo Człowieka”. Natomiast duszę 

wszelkich poczynań stanowili: pisarka Wan-
da Dynowska i gen. Michał Tokarzewski-Ka-
raszewicz. Prowadzili pogadanki i dyskusje 
na tematy ezoteryczne, jak również społecz-
ne i polityczne. W większości zajęć mogły 
uczestniczyć także osoby, które przyjechały 
tylko na letni wypoczynek.

Bywał tutaj także Janusz Korczak (Henryk 
Goldszmit), wolnomularz inicjowany w Loży 
„Gwiazda Morza”. W latach 1912-1942 pro-
wadził w Warszawie Dom Sierot dla dzieci 
żydowskich. Przebywając w Mężeninie nie 
interesował się dziećmi ze wsi. Obserwo-
wał zachowania tylko tych dzieci, z którymi 
przyjeżdżał na letnisko i dzieci innych letni-
ków. Prowadził badania i konsultował z mło-
dzieżą fragmenty swej twórczości pisarskiej. 
Mieszkał i tworzył w pomieszczeniu na pię-
trze (dwa skrajne okna po prawej stronie 
w elewacji frontowej). 

                 
   Sławomir Kordaczuk

 (zdjęcia współczesne autora)

MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY
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REKLAMA 

Trawniki dekoracyjne, boiska, kwietne 
łąki… Trawę można spotkać w prawie każ-
dym ogrodzie. Według niektórych źródeł 
chodzenie boso po trawie daje nawet 15 
różnych korzyści. Redukcja stresu, relaks 
dla stóp, a nawet poprawa wzroku to tylko 
niektóre z nich. Wiosna jest już naprawdę 
blisko, warto więc zadbać o trawnik, żeby 
w sezonie móc z niego w pełni korzystać. 
Pierwszym wiosennym zabiegiem jest 
usunięcie z trawnika starych, obumarłych 
źdźbeł i resztek liści (wertykulacja) oraz 
nacięcie darni (areacja). Przy bardzo małej 
powierzchni wystarczy użyć ręcznego na-
rzędzia przypominającego grabie. Jeśli jed-
na nasz trawnik jest nieco większy warto 
kupić lub wypożyczyć większy elektryczny 
albo spalinowy wertykulator. Maszyna taka 
wyglądem przypomina kosiarkę, a jej małe 

nożyki oczyszczają i nacinają darń. Taki za-
bieg wykonujemy wiosną tylko raz. 
Następnym krokiem jest nawożenie. W za-
leżności od naszych potrzeb i preferencji 
możemy wybrać jeden z wielu dostępnych 
nawozów, na przykład w pełni naturalny, 
sztuczny lub o przedłużonym działaniu. 
Warto w tej kwestii zasięgnąć porady sprze-
dawcy w centrum ogrodniczym. Po nawo-
żeniu trawnik musi zostać dobrze podlany. 
Efekt naszej pracy będzie widoczny już po 
kilku dniach i  pewnością łatwo będzie oce-
nić, że wysiłek się opłacał. Potem musimy 
już tylko dbać o nawadnianie i regularnie 
strzyc nasz zielony dywan. I oczywiście 
często chodzić boso po trawie…

 Jakub Kowalewski
 Ogrody Podlaskie Centrum Ogrodnicze

TRAWNIKI DEKORACYJNE, BOISKA, 
KWIETNE ŁĄKI… 

Trawniki dekoracyjne, boiska, kwietne 
łąki… Trawę można spotkać w prawie każ-
dym ogrodzie. Według niektórych źródeł 
chodzenie boso po trawie daje nawet 15 
różnych korzyści. Redukcja stresu, relaks 
dla stóp, a nawet poprawa wzroku to tylko 
niektóre z nich. Wiosna jest już naprawdę 
blisko, warto więc zadbać o trawnik, żeby 
w sezonie móc z niego w pełni korzystać. 
Pierwszym wiosennym zabiegiem jest 
usunięcie z trawnika starych, obumarłych 
źdźbeł i resztek liści (wertykulacja) oraz 
nacięcie darni (areacja). Przy bardzo małej 
powierzchni wystarczy użyć ręcznego na-
rzędzia przypominającego grabie. Jeśli jed-
na nasz trawnik jest nieco większy warto 
kupić lub wypożyczyć większy elektryczny 
albo spalinowy wertykulator. Maszyna taka 
wyglądem przypomina kosiarkę, a jej małe 

nożyki oczyszczają i nacinają darń. Taki za-
bieg wykonujemy wiosną tylko raz. 
Następnym krokiem jest nawożenie. W za-
leżności od naszych potrzeb i preferencji 
możemy wybrać jeden z wielu dostępnych 
nawozów, na przykład w pełni naturalny, 
sztuczny lub o przedłużonym działaniu. 
Warto w tej kwestii zasięgnąć porady sprze-
dawcy w centrum ogrodniczym. Po nawo-
żeniu trawnik musi zostać dobrze podlany. 
Efekt naszej pracy będzie widoczny już po 
kilku dniach i  pewnością łatwo będzie oce-
nić, że wysiłek się opłacał. Potem musimy 
już tylko dbać o nawadnianie i regularnie 
strzyc nasz zielony dywan. I oczywiście 
często chodzić boso po trawie…

 Jakub Kowalewski
 Ogrody Podlaskie Centrum Ogrodnicze
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych1

23 Międzynarodowy Dzień Meteorologii

Międzynarodowy Dzień Kobiet8

Początek astronomicznej wiosny20
Światowy Dzień Wody22

Międzynarodowy Dzień Poezji21

Międzynarodowy Dzień 
Praw Konsumenta

21

Dzień Mężczyzn10

Międzynarodowy Dzień Pisarzy3

Marzec

Międzynarodowy Dzień Teatru27

Dzień Teściowej5

Międzynarodowy Dzień Pisarzy



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

Moi drodzy! Tym razem zacznę nieco 
inaczej niż zwykle, bo mam nieodpartą potrzebę 
podzielenia się z Wami pewnymi spostrzeże-
niami poczynionymi w ostatnich dniach. A że 
dotyczą one kina jako instytucji, postanowiłem 
zrobić to tu i teraz. 

 Mój ostatni pobyt w kinie skończył się 
dużym zniesmaczeniem, a nawet złością. 
I muszę powiedzieć, że tak silne emocje nie 
dotyczyły oglądanego filmu, bo te wybieram 
raczej świadomie, ale zachowania widzów i po 
części obsługi kina. Otóż podczas wprowadzenia 
do jednego z cykli filmowych, kiedy już w sali 
powinni siedzieć w swoich fotelach wszyscy 
widzowie, a prelegent wprowadzał w temat, 
zaczęło się dziwne poruszenie; pojawili się 
spóźnieni widzowie z popcornem, colą i innymi 
zapychaczami. Na moje znaki, żeby poczekali 
z zajmowaniem miejsc, a więc chodzeniem po 
sali do końca wprowadzenia, patrzyli na mnie 
jak na Raroga! A przecież czymś niezwykłym, 

dziwadłem  raczej nie jestem! Ale zaraz, zapłacili 
przecież za bilet, nakupili jedzenia i teraz nie 
mogą wejść, jak chcą i kiedy chcą do sali kino-
wej? No chyba to żart, kpina! To klient, w tym 
wypadku widz, jest Panem, to on tu nadaje ton, 
co wolno, a co nie. I nic to, że ktoś poświęcił 
swój czas na przygotowanie się do spotkania 
z widzami i nic to, że znakomita większość 
współoglądaczy, w tym ja, siedziała grzecznie 
w fotelach i o zgrozo z zainteresowaniem słucha-
ła merytorycznego wprowadzenia; to on z pop-
cornem w ręku, przychodzący  na seans z godz. 
19.00 wchodzę w glorii chwały do sali o 19.10. 
Dlaczego? Bo mi wolno, bo mam bilet, bo 
wydałem pieniądze i żądam! A gdzie szacunek 
do innych, gdzie zasady, gdzie ludzka przyzwo-
itość? Ja tego nie wiem, nie rozumiem! I teraz 
jeszcze kamyczek do ogródka obsługi; dawniej 
w kinach jednosalowych, a nawet w multiplek-
sach, nie do pomyślenia byłaby sytuacja, aby 
w trakcie prelekcji ktoś przeszkadzał wchodząc 
do sali kinowej po czasie. Obsługa dbała o to, 
by nie przeszkadzać prowadzącemu, ale przede 
wszystkim innym widzom. Można było zająć 
miejsce, ale po prelekcji, w czasie reklam, a przed 
właściwą projekcją. Jak widać pewien regres, 
by nie powiedzieć upadek obyczajów, dotyka 
wszystkich. Po części taki regres, zmiana, by nie 
powiedzieć pewne zatracenie dawnych ideałów, 
dotyczy filmu, o którym tym razem postano-
wiłem Państwu opowiedzieć i zaprosić do jego 
obejrzenia w kinie. Przyjrzyjmy się zatem naj-

nowszemu dziełu Danny’ego Boyle’a, remaekowi 
słynnego przed laty „Trainspotting”. Zajmujemy 
więc fotel kinowy, oczywiście o czasie i zaczyna-
my! Przed nami „T2 Trainspotting”. 

Jak wszyscy chyba pamiętamy „Trains-
potting” to film kultowy. Przede wszystkim to 
był krzyk pokolenia młodzieży lat 90., protest, 
wręcz bunt przeciwko mainstreamowi, przeciw-
ko zastałym zasadom, przeciwko ustalonemu 
skostniałemu porządkowi rzeczy. Był to film 
niezwykle nowoczesny, wyzwolony, buntowniczy 
taki, z którego treścią wielu młodych wówczas 
ludzi utożsamiało się. Wspaniałe role Evana 
McGregora, Jonny’ego Lee Millera i Roberta 
Carlyle’a pamiętamy do dzisiaj ba, identyfikuje-
my się z nimi do teraz. Wszyscy spodziewaliśmy 
się, że po sukcesie artystycznym i finansowym, 
jaki odniósł, realizacja dalszej części jest tylko 
kwestią czasu i to raczej tego bliższego niż dalsze-
go. Okazało się jednak, że musieliśmy poczekać 
bagatela 20 lat! I cóż zostało z dawnego buntu, 
jakimi problemami teraz żyjemy, przeciwko cze-
mu buntujemy się? Scenariusz oparto na książce 
pt. „Porno” autorstwa Irvina Welsh’a, a całość 
nie jest może tak zwariowana jak pierwowzór, 
jednak jest dostatecznie dynamiczna i zaska-
kująca, by poświęcić temu obrazowi czas. Co 
prawda konstatujemy w pewnej chwili, że nasi 
ulubieńcy poddali po części temu wszystkiemu, 
z czym walczyli, przeciwko czemu się bunto-
wali i jakby nieco trochę wtopili się w istniejący 
porządek rzeczy, jednak zwariowanie i część 

Konwenanse 
JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

OCZY SZEROKO OTWARTE

BAZAR KULTURALNY

Obraz „Św. Anna nauczająca Marię” po-
chodzi z końca XVIII wieku. W centrum kom-
pozycji znajduje się św. Anna przedstawiona 
jako stara kobieta, ze zmarszczkami na twa-
rzy. Ubrana jest w niebieską suknię, a jej gło-
wę okrywa luźna szara chusta, która opada na 
ramiona. W lewej ręce trzyma otwartą księgę, 
prawą ręką natomiast obejmuje czytającą tekst 
Marię. Przyszła matka Chrystusa jest tu przed-
stawiona jako dziewczynka w czerwonej sukni 
i z długimi jasnymi włosami. Trzyma ręce zło-
żone w geście modlitwy i wpatruje się w tekst 
otwartej księgi. Kompozycja przedstawiona 
jest w medalionie, umieszczonym w pięknej, 
profilowanej i złoconej ramie.

Scena nauczania Marii przez św. Annę nie 
jest zaczerpnięta ani z Biblii, ani z apokryfów. 
Te ostatnie podają, że Maria w wieku 3 lat 
została oddana na służbę do świątyni jerozo-
limskiej. Uważano też, że nie potrzebuje na-
uki, gdyż jako wybranka jest oświecona przez 
Ducha Świętego i napełniona Bożą mądrością. 
Jednak takie przedstawienia pojawiają się już 
w okresie wczesnego chrześcijaństwa jako pró-

ba zobrazowania dzieciństwa 
Marii, tak jak i małego Jezusa, co 
ma miejsce właśnie w apokry-
fach. Temat „Nauczania Marii 
przez św. Annę” rozpowszech-
nia się wraz z kultem św. Anny, 
szczególnie w okresie wypraw 
krzyżowych. 

Najbardziej popularnym 
przedstawieniem jest ukazywa-
nie Anny w centrum kompozy-
cji, co widzimy na naszym ob-
razie. Obok stoi Maria czytająca 
księgę, często towarzyszy im św. 
Joachim, a także wyłaniający się 
z obłoków Bóg Ojciec w towa-
rzystwie aniołów. Nasza kom-
pozycja jest zredukowana do 
dwóch podstawowych osób. Najważniejszym 
elementem tego tematu jest moment czytania 
przez Marię podanego tekstu. W wielu przed-
stawieniach jest umieszczony fragment z pro-
roctwa Izajasza: Oto Panna pocznie i porodzi 
Syna i nazwie go imieniem Emanuel (Iz 7, 14). 

Św. Ambroży uważał, że właśnie ten fragment 
został pokazany Marii w dzieciństwie. Anna 
miała przygotować córkę do tego, że będzie 
pełniła wielką rolę w zbawczym planie Boga. 
Stąd to wydarzenie można nazwać „przed 
zwiastowaniem”.

Nauczanie Maryi

DO OBEJRZENIA

KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL
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Andrzej Sołtysiuk – ur. w 1945 r. w Białymstoku. 
W 1965 r. ukończył Państwowe Liceum Technik Pla-
stycznych w Supraślu i rozpoczął studia w Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W roku 1971 
otrzymał tytuł magistra sztuki na Wydziale Malar-
stwa, Grafiki i Rzeźby ze specjalnością – rzeźba. 
Jest artystą swobodnie poruszającym się w różnych 
dyscyplinach sztuki. W swoich dziełach jest wyra-
zicielem myśli współczesnego człowieka, jego prze-
żyć, dążeń i oczekiwań. Jego dzieła wykazują ścisły 
związek z naturą i  potwierdzają, że wszystkie formy 
zawarte  w pejzażu są dla artysty niewyczerpanym 
źródłem pomysłów. Myślą przewodnią twórczo-
ści A. Sołtysiuka  jest wszystko to, co się dzieje „Na 
skraju rzeczywistości”, a przede wszystkim człowiek 
zagubiony i zdezorientowany w natłoku szumu cy-
wilizacyjnego, którego nie jest w stanie ogarnąć  ani 
za nim nadążyć. Z tego powodu potrzebuje innego 
spojrzenia na świat wokół siebie i czasu na  odrobinę 
refleksji. 
W 2008 r. odznaczony przez Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego medalem „Gloria 
Artis”. W roku 2012 za pracę twórczą wyróż-
niony „Laurą” – nagrodą powiatu mińskiego.                                                                                
W 2013 odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospo-
litej  Polskiej „Medalem Złotym za Długoletnią Służ-
bę”. W 2016 nagrodzony przez Prezydenta Miasta 
Siedlce za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej „Wawrzynem Siedleckim”.

ANDRZEJ SOŁTYSIUK 

BAZAR KULTURALNY

buntu pozostała. Mimo to  żar często wydaje się 
nam przygasły, a hasła padające z ekranu mało 
przekonujące, jak choćby wtedy, kiedy bohate-
rowie mówią o mediach społecznościowych czy 
o imigrantach, ale myślę sobie, że może to być 
efekt zamierzony, może o to twórcom filmu cho-
dziło? Wszyscy przecież dojrzewamy, zmieniamy 
się, nasze priorytety ewoluują, dostosowujemy 
się w końcu do swoich potrzeb i rzeczywistości 

nas otaczającej. Nie możemy przecież całe życie 
się buntować przeciw wszystkiemu i wszystkim. 
W pewnym wieku mamy już niejakie instrumen-
ty i środki wpływania na rzeczywistość; możemy 
ją w pewnym sensie kształtować i kontrolować!

Mimo różnych myśli, jakie przychodzą mi 
do głowy a’ propos tego filmu, zalecam jego 
obejrzenie. Jestem przekonany, że każdy z Was 
odnajdzie w nim coś dla siebie. Każdy odczyta 
jego przesłanie inaczej i na pewno nie będzie 
się nudził. Całość jest znakomicie zrealizowana, 
reżyser to przecież Danny Boyle, marka sama 
w sobie, tu tylko potwierdzający swoją klasę, no 
i oczywiście fantastyczne role główne szczególnie 
Evana McGregora i Johnny’egoLee Millera – to 
prawdziwe perełki. A że film jest inny, może 
bardziej ugrzeczniony niż pierwowzór? Cóż, taka 
jest prawda o naszych czasach. Sytuacja boha-
terów filmu jako żywo przypomina tę opisaną 
przeze mnie na początku tego artykułu. Wszyst-
ko zmierza trochę nie w tym kierunku w jakim 
powinno. Idziemy na łatwiznę, stajemy się kon-
formistami, przestajemy dbać o jakość, poddając 
się bylejakości.  Wiem, że nie wszyscy tacy są , bo 
są też zapewne i ci trzymający się twardo swoich 
zasad i ci pogodzeni ze zmianami, jakie sami 
przeszli, są też i wieczni buntownicy wymykający 
się konwenansom, ale mający wyczucie sytuacji 
i miejsca. Przecież jedno drugiemu nie przeczy!

Idźcie więc dawni i może dzisiejsi buntowni-
cy do kina, bądźcie na czas z szacunku dla sztuki 
i innych i bawcie się dobrze, bo to film o Was!

Poznaj pasjonujący por-
tret Swietłany Alliłujewy – 
córki Józefa Stalina

Jesteś córką Stalina. Jesteś 
więc martwa za życia. Twoje życie dobiegło już 
końca. Nie żyjesz własnym życiem ani żadnym 
innym. Istniejesz tylko jako dodatek do pewnego 
nazwiska. Swietłana Alliłujewa

Stalin kochał tylko ją. Ta miłość jednak nie 
mogła przynieść nikomu szczęścia. Choć Swi-
etłana dorastała w złotej klatce kremlowskich 
pałaców i traktowano ją jak księżniczkę, jej losy 
naznaczone były tragedią. Osaczona przez ojca 
i totalitarny system, musiała podporządkować 
swoje życie regułom okrutnego reżimu. Jej mat-
ka popełniła samobójstwo, ukochany trafił do 
gułagu, członkowie rodziny i przyjaciele znikali 
w tajemniczych okolicznościach. Chociaż pra-
gnęła tylko miłości i akceptacji, po kolei traciła 
tych, których kochała. Uporczywie szukając wła-
snego miejsca w świecie, postanowiła poświęcić 
wszystko, by uwolnić się od widma Stalina.

Rosemary Sullivan przedstawia pasjonują-
cy portret Swietłany Alliłujewej: kobiety, która 
by walczyć o swoje szczęście, przeciwstawiła się 
najpotężniejszemu człowiekowi świata – wła-
snemu ojcu. Wydawnictwo znak, luty 2017

Córka Stalina
Rosemary Sullivan 

DO POCZYTANIA-

Reżyseria: Danny Boyle
Obsada:  Evan McGregor i Johnny Lee Miller
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ŚWIĘTO TEATRU

Tradycyjnie co roku w Międzynarodowy Dzień Teatru wygłaszane 
jest orędzie przygotowane przez wybitną osobistość świata teatru. 
Przesłanie dotyczy kondycji sztuki dramatycznej oraz sytuacji poli-
tycznej na świecie. Jest ono tłumaczone na ponad 20 języków, a jego 
odczytanie transmitują największe stacje radiowe i telewizyjne.

W 2016 roku o napisanie orędzia poproszono rosyjskiego reżysera 
teatralnego i pedagoga Anatolija Wasiljewa. Międzynarodowemu 
orędziu, które 27 marca odczytywane jest na scenach wielu teatrów, 
towarzyszą również lokalne przesłania. Dla polskich twórców przy-
gotowała je Anna Augustynowicz.

ORĘDZIE Z OKAZJI 
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TEATRU 2016

Czy potrzebny nam teatr?
Pytają tysiące rozczarowanych teatrem profesjonalistów i miliony 
zmęczonych nim ludzi.

Do czego on nam potrzebny?
W czasach, kiedy scena jest tak nieistotna w porównaniu z placami 
miast i przestrzeniami państw, na których rozgrywają się prawdzi-
we tragedie z życia wzięte.

Czym on jest dla nas?
Pozłacanymi balkonami, aksamitnymi fotelami, brudnymi kulisa-
mi, wymęczonymi głosami czy na odwrót – czarnym pudełkiem, 
zachlapanym brudem i krwią z masą wściekłych, kłębiących się, 
nagich ciał.

Co on nam może powiedzieć?
Wszystko!

Teatr może powiedzieć wszystko!
O tym jak bogowie mieszkają w niebiosach, i o tym jak więźniowie 
tracą siły w jaskiniach, o tym jak namiętność uwzniośla, i o tym 
jak miłość niszczy, i o tym jak dobry człowiek nie jest potrzebny, 
i o tym jak oszustwo króluje, i o tym jak ludzie mieszkają w do-
mach, a dzieci – w obozach dla uchodźców, i o tym jak się wraca na 
pustynię, i o tym jak rozstać się z ukochanym, teatr może opowie-
dzieć o wszystkim.

Teatr był i zostanie z nami na zawsze.
A szczególnie teraz, w ciągu ostatnich pięćdziesięciu-siedemdzie-

sięciu lat jest wyjątkowo potrzebny. Dlatego, że wśród wszystkich 
sztuk publicznych tylko teatr jest – z ust do ust, z oczu do oczu, 
z rąk do rąk, i od ciała ku ciału. Niepotrzebny mu jest pośrednik 
między człowiekiem a człowiekiem – to przezroczysta strona świa-
ta, ani południe, ani północ, ani wschód, ani zachód – to świat sam 
w sobie, świecący ze wszystkich czterech stron, natychmiast rozpo-
znawalny przez każdego człowieka – wroga czy przyjaciela.

Teatr powinien być różnorodny.
I wśród różnorodności i odmienności form – archaiczne formy 
teatru będą potrzebne najbardziej. Teatru form rytualnych nie 
powinno się konfrontować z teatrem cywilizowanych narodów. 
Kultura świecka degeneruje się, prostota bycia i sens spotkania za-
mieniane są przez „informację kulturową”.

Teatr otwarty. Wejście bezpłatne.
Do diabła z gadżetami i komputerami – idźcie do teatru, zajmujcie 
miejsca na parterze i na balkonach, wsłuchajcie się w słowa i przyj-
rzyjcie się uważnie żywym obrazom – przed wami teatr, nie lekce-
ważcie go i nie przepuśćcie w swoim zagonionym życiu.

Teatr potrzebny jest w każdej formie.
I tylko jedna forma teatru nie jest potrzebna – jest nią teatr gier 
politycznych, teatr politycznych pułapek, teatr polityków, teatr po-
lityki. Teatr codziennego terroru – osobistego i zbiorowego, teatr 
trupów i teatr krwi na placach i ulicach, w stolicach i na prowincji, 
między religiami i etnosami.
 Anatolij Wasiliew

ORĘDZIE DO POLSKIEGO ŚRODOWISKA TEATRALNEGO

Róbmy teatr: sztuka teatru to chwila, która pozwala przyłapać czło-
wieka na autentyczności – pomiędzy jego intencją i pragmatyzmem 
gracza. 
Moment, kiedy można ujrzeć ludzką twarz, zanim rozpłynie się 
w swoim wykreowanym wizerunku.

Żaden człowiek na świecie nie chce pozostać nikim. Pragnie imie-
nia, roli. Wyraża własne pragnienia i tęsknoty w grze – zdobywa 
uznanie, potwierdzenie własnej wartości. Gra staje się jego żywio-
łem. Stwarza sobie partnerów i przeciwników, rozpoznaje przyja-
ciół i wrogów. Człowiek potrzebuje grać, bo tylko tak może uza-
sadnić własny sens. Buduje swoją rolę, wchodzi w relację z ludźmi, 
wiąże się ze światem.

TO ŚWIĘTO USTANOWIONE Z INICJATYWY MIĘDZYNARODOWEGO 
INSTYTUTU TEATRALNEGO W 1961 R. DLA UPAMIĘTNIENIA 
OTWARCIA W PARYŻU (27 MARCA 1957 R.) 
TEATRU NARODÓW – FESTIWALU, NA KTÓRYM SPOTKAŁY SIĘ
ZESPOŁY Z OBU STRON „ŻELAZNEJ KURTYNY”.

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ TEATRU
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ŚWIĘTO TEATRU AFORYZMY

Jeśli dwóch ludzi rozmawia, a reszta słucha ich 
rozmowy – to już jest teatr.
 Gustaw Holoubek

Moim domem było i jest moje dzieło.
Obraz, spektakl, teatr, scena.
 Tadeusz Kantor

Świat jest teatrem, aktorami ludzie,
Którzy kolejno wchodzą i znikają.
 William Shakespeare 

Świat podobny jest do amatorskiego teatru; więc 
nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról pierw-
szych, a odrzucać podrzędne…
 Bolesław Prus, Lalka

Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą.
 Novalis

Teatr mój widzę ogromny.
 Stanisław Wyspiański 

Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz;
Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada;
Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra
Przy otwartych i zamkniętych drzwiach.
To jest gra!
 Edward Stachura

W filmie premiera oznacza, że wszystko jest skoń-
czone, możesz już tylko usiąść w fotelu  
i patrzeć. A w teatrze to dopiero początek.
 Jonathan Carroll

Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż 
tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, 
jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, 
i jakimi są.
 Tove Jansson

Tylko niewielu ludzi, którzy cierpią na kaszel, 
idzie do lekarza. Większość idzie do teatru.
 Alec Guinness

Wszystko bowiem, co przesadzone, przeciwne 
jest zamiarowi teatru, którego przeznaczeniem, 
jak dawniej tak i teraz, było i jest służyć niejako 
za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne 
jej rysy, żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku 
postać ich i piętno.
 William Shakespeare, Hamlet

Gra, w której chcąc nie chcąc uczestniczy-
my, toczy się o wolność. Kiedy wolność 
staje się igraszką, widowisko przestaje być 
bezpieczne. 
Rzeczywistość polityczna funduje spekta-
kle, które przestają być obliczalne, jakby jej 
aktorzy zapomnieli, że przestrzeń gry jest 
prawdziwa. Może wchłonąć wszystkich jego 
aktorów wraz ze sceną.

Społeczeństwo spektaklu gubi kierunek, za-
tracając siebie w grze dla gry. 
Z powodu pragnień, dla urzeczywistnienia 
własnych chceń, grę o wolność zamieniamy 
w granie wolnością.  Żeby wygrać, potra-
fimy w trakcie rozgrywki zmieniać reguły. 
Dopiero co burzyliśmy granice i mury, dziś 
– w masce tolerancji – stawiamy je na nowo, 
jakbyśmy wyciągali na scenę stare dekora-
cje. Świat przybiera rozmiary nachalnie 
teatralnej formy, uruchamianej przez me-
chanizm starych marionetek w nowych ko-
stiumach.

Tracimy z oczu horyzont.

Wracamy do iluzji.

Ta forma, pomimo że dobrze ją znamy, ge-
neruje lęk. Zmiana reguł podczas gry, brak 
szacunku dla jej praw usuwa grunt spod 
nóg. Scenę, która jest płaszczyzną równo-
ległą i na której wszyscy jesteśmy jak roz-
bitkowie na tratwie, zamienia w równię 
pochyłą.

Zadanie teatru, „którego przeznaczeniem 
tak dawniej jak i dziś, było i jest służyć 
niejako za zwierciadło naturze, pokazywać 
cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, 
a światu i duchowi wieku postać ich i pięt-
no” – wcale się nie zmieniło. Sztuka zdolna 
jest przenikać przez mury autorytaryzmu, 
poprzez granice ideologii i wyznania. Jest 
zdolna przywrócić sens słowom ukra-
dzionym na potrzeby propagandy. Zdjąć 
uśmiech z maski hipokryzji, by bez pogardy 
spojrzeć drugiemu człowiekowi w twarz.

„Musimy coś zrobić, co by od nas zależa-
ło…” – artysta świadczy dziełem, jest wol-
ny. Samodzielnie powołuje i odpowiada za 
stworzony na scenie sens. Jest sobą u siebie. 
Róbmy teatr! Tego nam życzę.
 Anna Augustynowicz

27 marca, godz. 19:00

SPEKTAKL Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TEATRU
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Orędzie na rok 2017 opublikowane zostanie 
27 marca na stronie www.ckis.siedlce.pl
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Miło nam poinformować, że zwyciężczynią konkursu 
plastycznego na plakat do spektaklu „Duszek Śmieciuszek” 
została Wiktoria Metera, uczennica klasy III b SP nr 11 im. 
Jana Pawła II w Siedlcach (wychowawczyni: Teodora Woź-
niak). Rysunek dziewczynki został wyłoniony spośród 269 
nadesłanych do nas prac i pięknie wkomponował się w gra-
fikę plakatu „Duszek Śmieciuszek”, którego premiera już  
12 marca o godz. 16:00 na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce.

KONKURS

REKLAMA 

ARMS UP!
Siłownia z pasją

Adres:
ul. Jana Pawła II 6

Czynne:
7 dni w tygodniu
6:00 – 21:30

Koszt pojedyńczych zajęć:
30 zł / 45 min.

Park Wodny
Siedlce

Pływasz? Ćwiczysz? Dbasz o Siebie?
Do nas przychodzisz bez portfela.

Wystarczy Siedlecka Karta Sportowa.

Rezerwacje:
tel.: 25 643 33 33 wew. 305
e-mail: idolek@parkwodny.siedlce.pl

wtorki / 17 30

   czwartki / 18 30 wtorki / 18 30

   czwartki / 17 30
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JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR

REKLAMA 
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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
logotypy CKiS oraz Grup Artystycznych:
Ireneusz Parzyszek, Tomasz Janeczko, Marek Błaszczyk
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;




