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Siedlce - Ojczyzno moja...
z tobą w snach się kołyszę
i na jawie przenikam oczami
szmer mojej Muchawki
słyszę lepiej
kiedy tęsknię do ciebie
spoza granic
Katedro - ostojo nasza
weź tę garść ziemi  
na ręce
podnieś do nieba i poproś
by nie krzywdzono
już więcej
A potem weź serce moje
które o tobie pamięta
schowaj przed niepokojem
w swej ciszy
wieżami spiętej 

Drodzy Siedlczanie, 
Mam wyjątkowy zaszczyt zaprosić Was na doroczne święto naszego Miasta – 
Dni Siedlec, które w tym roku mają wyjątkowy charakter. Obchodzimy bowiem 
470-lecie nadania Siedlcom praw miejskich. To okazja do dumy i godnego 
świętowania przez wszystkich Mieszkańców i Gości, którzy z roku na rok coraz 
liczniej nas odwiedzają.
Każdy z nas ma swój udział w rozwoju naszej małej Ojczyzny, bo jego historię 
tworzą konkretni ludzie. Ich kreatywność, inteligencja i potencjał czynią z Siedlec 
ośrodek promieniujący wysoką kulturą i wyróżniający się aktywnością gospodarczą. 
Niech święto naszego Miasta będzie okazją nie tylko do zabawy, ale i refleksji – 
czym jest dla mnie moja mała Ojczyzna, jak o nią dbam i co jeszcze mogę dla niej 
zrobić?
Jako Gospodarz Miasta życzę Państwu, by tegoroczne Dni Siedlec, przygotowane 
z dbałością o każdego z Was, upłynęły w atmosferze autentycznej radości z bycia 
Wspólnotą. Bo Siedlce to nasz piękny, wspólny dom. Zróbmy wszystko, by 
z radością do niego powracać.

 Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski

 4-5 Repertuar CKiS na wrzesień 

 6-7 Co za miesiąc?  

 9 Dni Siedlec 2017 - program

 10-11 Rozmowy teatralne - 

  Magdalena Waligórska - Lisiecka 

 12-13 Jak wspominają  

  Siedlce nasi goście

 14-15 Gość Sceny 24 -  

  Michał Bajor 

 16-17 Przewodnik Turystyczny

 18-19 Bazar Kulturalny 

 22-23 Relacje  

Wrzesień 2017
Nr 9(41)

 fot. Dariusz Dybciak 

Eugeniusz Kasjanowicz 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
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2 - 3 WRZEŚNIA

wykonanie: Orkiestra Wojskowa w Siedlcach, 
Orkiestra Symfoniczna Miasta Siedlce,  
Chór Miasta Siedlce 
soliści: Justya Kowynia-Rymanowska,  
Patryk Rymanowski, Marcin Sójka,  
Łukasz Jastrzębski 
oraz zaproszeni goście: Chór Ziemi Zamojskiej 
„Contra”, Agnieszka Adamczak-Hutek,  
Natalia Zozula, Piotr Rafałko

3 WRZEŚNIA (niedziela) 
KONCERT

8 WRZEŚNIA (piątek) 
SPEKTAKL

7 WRZEŚNIA (czwartek) 
WERNISAŻ

17 WRZEŚNIA (niedziela) 
SPEKTAKL 

DNI SIEDLEC 2017 
Mojemu Miastu 
NAJPIĘKNIEJSZE  
ARIE ŚWIATA cz. II  

AFTER BEFORE

WIZYTA

AKTUALIZACJE ZAPISU

godz. 19.00 
miejsce: Plac gen. W. Sikorskiego

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce  
choreografia: Maciej Kuźmińśki
wykonanie: Adepci Teatru Tańca Caro

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
godz. 20:00

godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS

WRZESIEŃ 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

XXIV EDYCJA MIĘDZYNARODOWYCH  

DNI Z DORADZTWEM 
ROLNICZYM
od godz. 10:00 
miejsce: Teren Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, 
ul. Jana Pawła II 6

W programie między innymi:
  oferty handlowe i usługowe firm,
  prezentacja rolnictwa ekologicznego, 

gospodarstw agroturystycznych i Grup 
Producentów Rolnych, 

  wystawa zwierząt hodowlanych
  ekspozycja płodów rolnych, kiermasz kwiatów, 

drzew i krzewów ozdobnych i owocowych, 
 kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego,
  prezentacja walorów turystyczno-

krajoznawczych Mazowsza i Podlasia

18 WRZEŚNIA (poniedziałek) 
SPEKTAKLE

Spektakl Martyny Sabak na podstawie dramatu Friedricha 
Dürrenmatta „Wizyta Starszej Pani” realizowany w ramach 
Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce.

obsada: Martyna Sabak, Mariusz Lisowski,  
Piotr Jakóbczyk, Sebastian Kwiatek,  
Grzegorz Pudło, Elżbieta Redko,  
Kinga Szymkiewicz, Anna Maria Czajka

Wystawa grafik i rysunków  
Eugeniusza Józefowskiego
Na wystawę składają się dwa cykle prac: 
„Szkicownik Wiesbadeński” będący częścią 
cyklu „Nad-pisane książki”, powstały przy użyciu 
technologii cyfrowej oraz rysunki wykonane 
czarnym tuszem na papierze poddanym 
uprzednio procesowi marmoryzacji. 

3 WRZEŚNIA (niedzila) 

 

MOJEMU MIASTU  
NAJPIĘKNIEJSZE 
ARIE ŚWIATA cz. II
 
godz. 19:00 
miejsce: Plac gen. W. Sikorskiego

Wykonanie: Orkiestra Wojskowa 
w Siedlcach, Orkiestra Symfoniczna 
Miasta Siedlce, Chór Miasta Siedlce 
soliści: Justya Kowynia-Rymanowska,  
Patryk Rymanowski, Marcin Sójka,  
Łukasz Jastrzębski oraz zaproszeni 
goście: Chór Ziemi Zamojskiej „Contra”, 
Agnieszka Adamczak-Hutek,  
Natalia Zozula oraz Piotr Rafałko 
Dyrygent: kpt. Dariusz Kaczmarski 
Prowadzenie: Mariusz Orzełowski

Czy pamiętacie Państwo koncert „Najpiękniejsze 
Arie Świata” z 2009 roku? To był jeden 
z piękniejszych koncertów, który odbył się 
wówczas w Siedlcach. 6 tys. widzów, znakomita 
orkiestra, chór i soliści. Rok później wybrzmiał 
megakoncert inspirowany tym z 2009 r. 
pt.  „Najpiękniejsze Siedleckie”.  Widowisko 
transmitowane było przez TVP Warszawa i po raz 
kolejny oklaskiwane przez prawie 6 tysięcy widzów. 
Pomysłodawcą koncertów był Chór Miasta Siedlce 
i Mariusz Orzełowski, a organizatorem Centrum 
Kultury i Sztuki. Po 7 latach powracamy do tych 
wydarzeń, które cieszyły się ogromnym uznaniem 
i wśród mieszkańców Siedlec i regionu.  
Sponsorem głównym wydarzenia jest PGE 
Polska Grupa Energetyczna.

19-20 WRZEŚNIA  
SPEKTAKL  

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”. 
Partnerem spektaklu jest Zakład Utylizacji Odpadów ZUO

„RÓŻNORODNOŚĆ KULTUR 
MIESZKAŃCÓW EUROPY” 
„JAN X  HISTORIA O BRAKU 
TOLERANCJI, KSENOFOBII  
I KŁAMSTWIE”
godz. 8:30, 10:10, 12:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

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

SPONSOR
GŁÓWNY
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17 WRZEŚNIA (niedziela) 

 

 

 

AFTER BEFORE
 
godz. 16.00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

Choreografia: Maciej Kuźmińśki
Wykonanie: Adepci Teatru Tańca Caro 

 
AFTER BEFORE przedstawia jednostki 
w bezustannym ruchu a jednocześnie 
zawieszone w nieokreślonej przestrzeni. 
Spektakl inspirowany jest aktualną sytuacją 
geopolityczną, która, w odczuciu autora, jest 
namacalnym przykładem doświadczenia 
człowieka XXI wieku w ogóle – poczucia 
niepewności, emigracji, rekonstrukcji 
tożsamości.
Spektakl AFTER BEFORE w choreografii 
Macieja Kuźmińskiego został uhonorowany 
I-szą nagrodą za choreografię na 29. 
Międzynarodowym Festiwalu Współczesnej 
Choreografii ( IMFC ) w Vitebsku, na Białorusi. 
Jest to największa tego typu impreza w tym 
kraju - w tym roku w konkursie wzięły udział 
32 zespoły z 9 krajów - Białorusi, Federacji 
Rosyjskiej, Chin, Ukrainy, Litwy, Mołdawii, 
Szwecji, Estonii oraz Polski. AFTER BEFORE, 
w wykonaniu ośmiorga studentek Wydziału 
Tańca i Choreografii, został stworzony na 
zaproszenie Białoruskiego Państwowego 
Uniwersytetu Kultury i Sztuki. Premiera polska 
spektaklu w obsadzie adeptów Teatru Tańca 
Caro będzie miała miejsce 17 września na 
deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.

Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu 
wrocławskiego Teatru ARTENES

29 WRZEŚNIA (piątek) 
SPEKTAKLE

„MISTRZOWIE RENESANSU”
„POLAK MAŁY”
„MAGIA TEATRU”

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

29 WRZEŚNIA (piątek) 
SPEKTAKL

22 WRZEŚNIA (piątek) 

23 WRZEŚNIA (sobota) 

30 WRZEŚNIA (sobota) 
SPEKTAKL  26 WRZEŚNIA (wtorek) 

SPEKTAKL  

ŚPIEWNIK PAPIESKI
godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 18:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 17:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

wykonanie: artyści Teatru ES, Chór Miasta Siedlce 

Spektakl z okazji Inwestytury Duchownych, 
Dam i Kawalerów Zakonu Rycerskiego 
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. 
Projekt Śpiewnik Papieski to dzieło wyjątkowe, 
powstałe z wdzięczności za pontyfikat Jana 
Pawła II. To 11 utworów z poezją Karola 
Wojtyły, do której muzykę napisał Waldemar 
Koperkiewicz. Spektakl jest przykładem 
szczególnego wyczucia i umiejętności łączenia 
głębi poetyckich fraz z naprawdę dobrą 
muzyką. Przebojowe wykonanie utworów, 
różnorodność aranżacji muzycznych, a także 
oprawa sceniczna budzą wzruszenie, a zarazem 
tęsknotę za światem pontyfikatu Jana Pawła II. 

Wrażliwy, zagubiony, odrzucony i zbity z tropu Juliusz 
wyrusza w zuchwałą podróż - konno i wielbłądem 
przemierza Afrykę i Arabię. Czy podróż ta była 
ucieczką od problemów czy może naturalnym 
etapem dojrzewania młodzieńca zmierzającego 
ku dorosłości? Juliusz goni swoje przeznaczenie 
i ucieka przed swoimi lękami, szuka siebie i gubi  się 
w bezkresnej pustyni. Chcemy zaprosić widzów 
do towarzyszenia nam w tej pustynnej podróży. 
Wyruszmy razem na spotkanie z Juliuszem, zanim 
został okrzyknięty Wieszczem Narodowym!

Spektakl Teatru Animacji z Poznania.  
Żabka wraz z przyjaciółmi pokonuje codziennie 
przeszkody i mierzy się z życiowymi dylematami. 
Świat dookoła jest taki fascynujący!

45 lat temu w podsiedleckiej wsi Chodów została 
zainicjowana działalność Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz. 
Obecnie grupa pracuje w Siedlcach pod patronatem 
Miejskiego Ośrodka Kultury. W tym roku obchodzi 
swój jubileusz nieprzerwanej, blisko półwiecznej 
działalności. Głównym punktem świętowania będą 
dwa koncerty galowe. W prawie trzygodzinnym 
programie artystycznym prezentowanym przez 
„Chodowiaków” znajdą się propozycje artystyczne, 
które gościły na scenie w pierwszych latach działalności 
zespołu oraz całkiem nowe, premierowe programy. 
Wystąpią przedstawiciele wielu pokoleń. Będzie 
można oklaskiwać 3 grupy oldbojów i 2 grupy 
współcześnie stanowiące skład zespołu. Wszystko przy 
akompaniamencie kapeli. Zaproszenia można odbierać 
w sekretariacie MOK od 19.09.2017 r.  

JULIUSZ 
– „INNY” – SŁOWACKIŻABKA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
obsada: Sylwia Zajkowska / Magdalena Dehr
Katarzyna Romańska / Danuta Rej
Marek Cyris / Piotr Grabowski

scenariusz i reżyseria: Małgorzata Głuchowska
obsada: Maciej Czapski, Bartek Magdziarz, 
Dorota Kaczorek

ARTENES

fot. Jakub Wittchen

patron medialny:

Teatr Animacji w Poznaniu 9.09 – 21.10.2017

26.09, godz. 17:00
Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach,
ul. bpa Ignacego Świrskiego 31

ŻABKA
reż.   Fabrizio Montecchi
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45-LECIA ZPIT ZS „CHODOWIACY”  
im. A. Siwkiewicz

KONCERTY Z OKAZJI JUBILEUSZU 
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CO ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2017
1 PAŹDZIERNIKA (niedziela) 
 
SPEKTAKL 
godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

JULIUSZ – „INNY” – SŁOWACKI
Scenariusz i reżyseria: Małgorzata Głuchowska 
Obsada: Maciej Czapski, Bartek Magdziarz, Dorota Kaczorek 
Wrażliwy, zagubiony, odrzucony i zbity z tropu Juliusz wyrusza w zuchwałą podróż - konno i wielbłądem prze-
mierza Afrykę i Arabię. Czy podróż ta była ucieczką od problemów czy może naturalnym etapem dojrzewania 
młodzieńca zmierzającego ku dorosłości? Juliusz goni swoje przeznaczenie i ucieka przed swoimi lękami, 
szuka siebie i gubi  się w bezkresnej pustyni. Chcemy zaprosić widzów do towarzyszenia nam w tej pustynnej 
podróży. Wyruszmy razem na spotkanie z Juliuszem, zanim został okrzyknięty Wieszczem Narodowym!

8 PAŹDZIERNIKA (niedziela) 
 
SPEKTAKL 
godz. 16:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

MAŁA KSIĘŻNICZKA 
reżyseria, choreografia: Iwona Maria Orzełowska  
obsada: Teatr Tańca Caro  
Wzruszająca historia małej Sary uczęszczającej do szkoły, na pensję z internatem. Gdy tata Sary, właściciel 
kopalni diamentów, zastaje 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 prze-
trwać ciężki czas tęsknoty za rodzicami.

6 PAŹDZIERNIKA (piątek) 
 

KONCERT 
godz. 19:00 

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

OD KOFTY... DO KORCZA
Premiera najnowszej płyty Michała Bajora 

Na repertuar jubileuszowego zestawu złożą się najważniejsze utwory w muzycznym życiu wybitnego 
wokalisty - te o których wydanie od lat proszą fani, i do których jednocześnie On sam ma szczególny 

sentyment. Nagrane i zaaranżowane na nowo, przefiltrowane przez Jego dzisiejszą dojrzałość, wrażliwość 
oraz świadomość emocjonalną i interpretacyjną, mogą z powodzeniem stanowić rodzaj klamry dla 

artystycznej drogi Bajora. 

12 PAŹDZIERNIKA (czwartek) 
 

SPEKTAKL 
godz. 17:00 i 20:00 

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

INAUGURACJA VI OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU TEATRÓW „SZTUKA PLUS KOMERCJA” 

LUDZIE INTELIGENTNI 
Reżyseria: Olaf Lubaszenko 

Obsada: Izabela Kuna, Magdalena Boczarska, Magldalena Stużyńska,  
Rafał Królikowski, Bartłomiej Topa 

Nie ma nudnych związków. Są tylko mało kreatywni partnerzy. Na szczęście bohaterowie sztuki Fayeta 
to ludzie inteligentni, dlatego, kiedy ich związek wkracza w nieciekawą fazę dojrzałej harmonii, potrafią 

znaleźć sposób na wyjście z impasu. 
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13 PAŹDZIERNIKA (piątek) 
 
SPEKTAKL 
godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

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. 

21 PAŹDZIERNIKA (sobota) 
 
SPEKTAKL 
godz. 16:00 i 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW „SZTUKA PLUS KOMERCJA” 

NIKT NIE JEST DOSKONAŁY 
Obsada: Magdalena Waligórska, Wojciech Błach, Marta Chodorowska, Zdzisław Wardejn 
To komedia, która bawi, śmieszy i nigdy się nie starzeje. W Wielkiej Brytanii, Australii i całej Europie tekst 
Simona Williamsa „Nikt nie jest doskonały” został uznany za klasykę komedii romantycznej. Autor wpadł na 
pomysł scenariusza, po rozmowie z własną agentką, która na wieść, że planuje napisać komedię romantyczną 
skonstatowała: ależ faceci nie piszą romansów!. I tak na przekór tej opinii autor stworzył postać Leona.

20 PAŹDZIERNIKA (piątek) 
 

KABARET 
godz. 19:30 

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE  
PIOTR BAŁTROCZYK - MĘŻCZYZNA Z KIJOWYM PESELEM  

Piotr Bałtroczyk - Mężczyzna z kijowym peselem 
Bałtroczyk twierdzi, że początek jest ważny, być może nawet ważniejszy od końca. Choć dobrze, gdy koniec 

jest równie miły jak początek. Zatem ważne, by dobrze zacząć. Bałtroczyk zaczyna niebanalnie od:”  
Dobry wieczór Państwu, nazywam się Piotr Bałtroczyk i jestem atrakcją. A Wy jesteście dla mnie atrakcją,  

bez Was czułbym się jak w domu, samotny i niepotrzebny ‚’. 

27 PAŹDZIERNIKA (piątek) 
 

SPEKTAKL 
godz. 19:00 

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

CUDOWNA TERAPIA 
autor: Daniel Glattauer; przekład: Marek Szalsza 

obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski, Robert Protasewicz; kierownik produkcji: Anna Harke 
Kryzys małżeński - mówi to Państwu coś? Rzucanie talerzami lub ciche dni, dąsy i rozpaczliwa chęć ucieczki. 

W takim stanie ducha poznajemy Joannę i Valentina - głównych bohaterów sztuki Daniela Glattauera pt. 
„Cudowna terapia”. Czy decydując się na terapię małżeńską, aczkolwiek bez żadnej wiary w jej powodzenie, 

niejako dla świętego spokoju, doświadczą cudu i uratują swoje małżeństwo? Świetnie napisana komedia, gra-
na przez znanych już Państwu z „Kantaty na cztery skrzydła”, aktorów, niewątpliwie wprawi Was w znakomity 

humor. Koniecznie trzeba przyjść ze swoją drugą połową! P
R

E
M

I
E

R
A

!
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Mam sentyment do Siedlec
 Jak to się stało, że słynny warszawski 
okulista, Profesor Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego, twórca i właściciel 
renomowanego ośrodka okulistycznego 
w stolicy, uruchamia jego filię w Siedlcach. 

Pozytywnie zareagowałem na propo-
zycję uruchomienia filii naszego Centrum 
w Siedlcach przede wszystkim z powodu 
sentymentu, który mam dla Siedlec. Mój 
stryjeczny brat Józef Ryszard Szaflik, wybitny 
historyk Ruchu Ludowego, Profesor Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Prorektor tej Uczel-
ni był współorganizatorem i wykładowcą 
pierwszej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
w Siedlcach. 

Pamiętałem jego serdeczność dla Miasta 
i najlepsze opinie o jego mieszkańcach. 

 Jakie zadania stawia sobie siedlecka filia. 
Nasza siedlecka poradnia realizuje oku-

listyczne zadania, można powiedzieć, dwu-
płaszczyznowo. 

Świetnie wyposażona w najnowszy sprzęt 
udziela porad w zakresie diagnostyki i lecze-
nia wszystkich schorzeń okulistycznych (na 
wysokim poziomie) oraz organizuje konsul-
tacje naszych specjalistów z ośrodka war-
szawskiego i umożliwia kwalifikowanie cho-
rych do wszystkich zabiegów operacyjnych 
wykonywanych w Centrum warszawskim. 

 Jakie to zabiegi i kto w Siedlcach konsul-
tuje pacjentów? 

Dr hab. n. med. Justyna Izdebska konsultu-
je schorzenia przedniego odcinka oka, rogówki, 
soczewki i kwalifikuje pacjentów do zabiegów 
chirurgii laserowej wad wzroku, leczenia chirur-
gicznego stożka rogówki (x – linking i pierścienie 
rogówki).  Dr n. med. Wojciech Kołodziejczyk 
konsultuje i kwalifikuje pacjentów do operacji za-
ćmy i jaskry. Dr n. med. Anna Borucka i dr Marta 
Kita–Mosek konsultują pacjentów ze schorzenia-
mi siatkówki i ciała szklistego, w tym AMD (zwy-
rodnienie plamki związane z wiekiem i cukrzy-
cowych zmianach okulistycznych).  Ja również 
raz w miesiącu konsultuję w Siedlcach. 

 Czy zabiegi wykonywane są w Siedlcach?
Zabiegi wykonywane są w naszym Cen-

trum w Warszawie przy ulicy Dolańskiego 2. 
Wszystkie zabiegi wykonywane są w trybie am-
bulatoryjnym, tzn. pacjent po zabiegu tego sa-
mego dnia wraca do Siedlec, jednak cały proces 
kwalifikacji, przygotowania pacjenta i opieka 
pooperacyjna odbywają się w Siedlcach. To po-
zwala na zminimalizowanie problemów cho-
rych (nie ma konieczności wielokrotnych przy-
jazdów do Warszawy), równocześnie można 
korzystać z sal pooperacyjnych wyposażonych 
w sprzęt najwyższej klasy i personel o dużym 
doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach.

 Jakim sprzętem dysponuje poradnia 
w Siedlcach?

Mogę powiedzieć z pełnym przeko-
naniem, że filia w Siedlcach dysponuje 
kompletnym, najnowszym sprzętem dia-
gnostycznym, co pozwala na przeprowa-
dzenie wszystkich badań okulistycznych 
i kwalifikacji do zabiegów okulistycznych. 
Mamy nowoczesny perymetr firmy Hum-
phrey, aparaty USG firmy Quantel Medical, 
najnowsze OCT z pakietem jaskrowym, 
angiografię fluoresceinową i angio OCT, 
autorefraktometr z topografem oraz pa-
chymetr z oceną śródbłonka rogówki fir-
my TOPCON, sprzęt do badań zakażenia 
nużeńcem i inne urządzenia i aparaty. Cały 
ten sprzęt jest na stałe w Siedlcach, a per-
sonel potrafi optymalnie z niego korzystać.  
 Dziękuję za rozmowę Bożena Turemko-Tomkiel

tel. 25 631 29 73
ul. Aleksandrowska 4

www.aleksandrowska.pl

REHABILITACJA

dr Zbigniew Pawlak
specjalista medycyny bólu

tel. 25 631 29 73

Rozmowa z prof.dr hab. n. med. Jerzym Szaflikiem, specjalistą w zakresie chorób oczu

REKLAMA 
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 W lipcu urodziła Pani synka, Piotrusia, 
swoje pierwsze dziecko. Jak zmienił się Pani 
świat?
Bardzo się zmienił. Organizacyjnie stanął na 
głowie (śmiech). Ale to wszystko nie ma zna-
czenia. Oboje z mężem Mateuszem czujemy 
ogromną miłość do Piotrusia i radość z jego 
pojawienia się na świecie. Nie da się tego ująć 
w słowa… 

 Równo rok temu w Rzymie wzięła Pani 
ślub i to był ślub jak z bajki… Godny księż-
niczki, jak komentowali zdjęcia świeżo upie-
czonych małżonków fani. W romantycznym 
anturażu starożytnego miasta zaprzysiężenie 
wzajemnej miłości musiało być wyjątkowe…
To prawda. Miałam ślub jak z bajki. Wszystko 
tego dnia nam sprzyjało: pogoda, goście, klimat 
magicznego miejsca, jakim jest Rzym. Znaliśmy 
to miasto wcześniej z wakacyjnych podróży, 
a poza tym siostra mojego męża tam studiuje. 
Zdążyliśmy się w nim zakochać i właśnie tutaj 
powiedzieć sobie sakramentalne tak. Każdemu 
polecam taki ślub jako alternatywę dla polskich 
ceremonii. Obiecaliśmy sobie wówczas, że każ-
dą rocznicę będziemy celebrować w innym 
miejscu świata. W tym roku raczej to się nie 
uda, bo nasz maluszek jeszcze nie jest gotowy 
do dalekich podróży.

 Wracajmy zatem na ziemię… Zanim pod-
jęła Pani studia w krakowskiej szkole teatral-
nej (filia we Wrocławiu), zagrała Pani u Ro-
mana Polańskiego czy w serialach „Klan” oraz 
„Na dobre i na złe”. I choć były to epizodyczne 
role, wciągnęły Panią  w świat filmu. Jak doj-
rzewało w Pani marzenie o aktorstwie?
Marzyłam o aktorstwie od bardzo dawna i przez 
całą edukację w liceum przygotowywałam 
się do tego zawodu. Brałam udział w licznych 
warsztatach teatralnych, m.in. w Instytucie im. 
Jerzego  Grotowskiego we Wrocławiu, związa-
na byłam z kilkoma grupami teatralnymi. Wie-
działam, że to jest moja pasja i mój cel. Wcze-

śniej był jeden kluczowy moment w moim 
życiu, kiedy to marzenie o aktorstwie się do-
pełniło. Kiedy miałam 15 lat, bardzo poważ-
nie zachorowałam. Trafiłam do szpitala, gdzie 
walczyłam o życie. Wtedy naprawdę bałam się 
śmierci. Zdałam sobie sprawę z tego, że mogę 
odjeść w momencie, kiedy tak naprawdę jeszcze 
nie zaczęłam żyć. Nie wiem, jak to życie smaku-
je. Wymyśliłam sobie wówczas, że zawód aktora 
pozwoli mi w przyszłości mocniej doświadczać 
życia, dotykać je z każdej strony, po prostu żyć 
bardziej. 
 Kiedy Bóg chce kogoś ukarać, to spełnia 
jego marzenia – głosi popularna maksyma. 
Jak było w Pani przypadku?
Nigdy nie żałowałam swojego wyboru i nadal 
twierdzę, że to bardzo ciekawa profesja, która 

daje wiele możliwości. I choć wiążą się z nią 
skrajne emocje, warto było. Na pewno w tym 
zawodzie nie ma mowy o nudzie. Dostaję wiele 
propozycji, dzięki którym mam możliwość nie-

ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA z Magdaleną Waligórską-Lisiecką, aktorką teatralną i telewizyjną

MAM DŁUG
WDZIĘCZNOŚCI
WOBEC ŻYCIA

W MOIM ZAWODZIE 
BARDZO WAŻNA 
JEST UMIEJĘTNOŚĆ 
ZACHOWANIA PRO-
PORCJI, ODNALEZIE-
NIA SIĘ W RZECZYWI-
STYM ŚWIECIE. KIEDY 
STYKAMY SIĘ Z PRAWDZI-
WYM NIESZCZĘŚCIEM IN-
NYCH, DOCIERA DO NAS, 
CO SAMI OTRZYMALIŚMY 
OD LOSU.
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jako testowania siebie, konfrontacji z własnymi 
ograniczeniami, diametralnie różnymi wciele-
niami na scenie. Mam ogromny szacunek do 
teatru, który ofiarował mi wiele szans.

 Niewątpliwie największą popularność 
przyniosła Pani rola Wioletki w  „Ranczu”. 
W jakich okolicznościach znalazła się Pani 
w obsadzie tego kultowego już serialu?
No cóż… Zostałam zaproszona na casting do 
zupełnie innej postaci, a mianowicie miałam 
zagrać córkę wójta. Jednak, choć byłam bardzo 
młoda, nie wyglądałam na nastolatkę, o jaką 
chodziło reżyserowi. I choć zagrałam dobrze, 
rolę tę dostała Marta Chodorowska. Poproszo-
no mnie, bym przyszła po raz kolejny – tym 
razem szukano odtwórczyni roli Lucy. I znów 
obeszłam się smakiem. W końcu powiedzia-
no mi, że nie ma dla mnie roli w tym serialu. 

Dopiero, kiedy powstawał siódmy odcinek 
„Rancza”, zadzwonił reżyser i zapropono-

wał mi epizodyczną rolę barmanki Wioletki, 
która z czasem stała się pełnoprawną boha-
terką i przyniosła mi dużą popularność.

 Co się Pani w Wioletce najbardziej podo-
ba? Czego mogą się od niej nauczyć Polki?
Na pewno mój stosunek do Wioletki zmieniał 
się przez te wszystkie lata – bo 10 lat występo-
wała w serialu to kawałek życia. Kiedy dostałam 
tę rolę, trochę byłam zszokowana stylem bycia 
mojej bohaterki, jej wyzywającym strojem, epa-
towaniem seksapilem, uwodzeniem wdziękami. 
Trochę to trwało, zanim się przestawiłam. Ale 
to też była dla mnie nauka – zrozumiałam, że 
tak naprawdę seksapil to nasza kobieca broń. 
W tym kontekście Polki, które są naprawdę 
pięknymi kobietami, powinny skupiać się nie 

na swoich mankamentach, często wydu-
manych, a podkreślać atuty swojego 

ciała. Nie ukrywać, a pokazywać, 
oczywiście w rozsądnej dawce 

(śmiech). 

 P o p u l a r n o ś ć 
ma także ciem-

ne strony – nie 
czuje się Pani 
zaszufladko-
wana przez 
Wioletkę?

Mogłabym się 
tak czuć, gdyby nie 

moja bardzo inten-
sywna praca w teatrze. 

Wiem, że potrafię za-
grać bardzo różnorodne 

role. Jedną z nich jest po-
stać Harriet w komedii „Nikt 

nie jest doskonały”, którą sie-
dlczanie będą mieli okazję obej-

rzeć w październiku na siedleckiej 
Scenie Teatralnej. Moja bohaterka jest 

typem bizneswomen, która doskonale 
radzi sobie z pieniędzmi, nie ma natomiast 

szczęścia w miłości. Więcej nie zdradzę…

 Lubi Pani siebie oglądać na ekranie?
Tak, bo dzięki temu wiem, co zrobiłam nie tak, 
co można było zagrać lepiej. 

Wróćmy do ciemnego oblicza rozpoznawalno-
ści. Jak Pani sobie radzi z hejtem w internecie?
To jest skomplikowany problem. Aktorzy od 
wieków konfrontowali się z opinią na swój te-
mat. W przeszłości widzowie wyrażali ją wcale 
nie mniej subtelnie niż dzisiaj. Hejt wpisany jest 
w ten zawód. Czytam różne rzeczy na mój temat 
w internecie, ale już tak ich nie przeżywam jak 
kiedyś. Nie odbiera mi to dobrego snu. Istnie-
ję dla widza i muszę liczyć się z jego zdaniem. 
W potoku złośliwości i zwyczajnego chamstwa 
znajduję też wiele bardzo pozytywnych opinii.

 Oprócz pracy w teatrze i na planie filmo-
wym znajduje Pani czas dla innych. Na nie-
dawnej gali Diamentów Kobiecości odebrała 
Pani statuetkę za działalność charytatywną. 
Czy zgadza się Pani z tym, że dobro, podaro-
wane bliźniemu, do nas powraca?
Tak, zdecydowanie. Tak naprawdę nie należy 
wyczekiwać tego momentu, kiedy dobro po-
wróci, bo najważniejsze jest to, że się ono staje, 
tu i teraz. I że dotyka konkretnego człowieka. 
W moim zawodzie bardzo ważna jest umie-
jętność zachowania proporcji, odnalezienia 
się w rzeczywistym świecie. Kiedy stykamy się 
z prawdziwym nieszczęściem innych, dociera do 
nas, co sami otrzymaliśmy od losu. Takie zejście 
na ziemię działa oczyszczająco. Mam szczęście 
od lat współpracować z Fundacją Anny Dymnej 
– to, w jaki sposób pochyla się ona nad drugim 
człowiekiem jest wielką lekcją pokory, szlachet-
ności i miłości. W tym kontekście mogę o sobie 

powiedzieć, że bardzo dużo dostałam od życia. 
Jestem szczęściarą, która ma do spłacenia dług.

 Bardzo dba Pani o ciało i kondycję fizycz-
ną. Jak udaje się Pani zachować właściwe pro-
porcje, by nie zatracić się w dążeniu do ideału?  
Traktuję swoje ciało jako narzędzie, które ze 
względu na mój zawód musi być sprawne. Na 
planie filmowym czy też w teatrze musimy być 
przygotowani na różne sytuacje, wymagające 
od nas refleksu i sprawności fizycznej. Z drugiej 
strony presja, dyktowana przez media, a doty-
cząca wyglądu, jest przerażająca. Prowadzę za-
jęcia z młodymi ludźmi, którzy przygotowują 
się do zawodu aktora i widzę, jak bardzo młode 
dziewczyny skupiają się na wyglądzie, a nie na 
tym, co mają w głowie. 

 Praca, a teraz opieka nad dzieckiem, wy-
pełniają Pani czas po brzegi, ale nie rezygnuje 
Pani ze swojej pasji….
Od lat kolekcjonuję porcelanę i mam nadzieję, że 
kiedyś sama będę tworzyć tak piękne rzeczy. Bar-
dzo interesuję się historią porcelany, dużo czytam 
na ten temat, jeśli pojawia się  okazja, to zwiedzam 
wystawy jej poświęcone. „Niczego mi proszę 
pana tak nie żal jak porcelany” – pisał Czesław 
Miłosz w „Piosence o porcelanie”. Myślę, że to 
zainteresowanie zrodziło się z umiłowania piękna 
i delikatności, których wcieleniem jest porcelana.   

 Kiedy Pani odpoczywa to też zapewne 
z filiżanką dobrej herbaty z porcelanowej za-
stawy…
Oczywiście. I z dobrą książką. Lubię takie ulot-
ne chwile, kiedy mogę w ciszy celebrować mi-
gawki codzienności, zachwycać się kruchym, 
a przez to może doskonałym,  pięknem rzeczy, 
chwil, słów…

 O jakiej przyszłości marzy Pani dla swoje-
go dziecka?
Jak każda mama pragnę, by było zdrowe 
i dobrze się rozwijało. Dopiero kiedy urodziłam 
Piotrusia zdałam sobie sprawę z tego, co znaczy 
strach. Strach o to maleńkie życie… W każdej 
sekundzie... Mam nadzieję, że nasz syn kiedyś 
wybierze taką drogę życia, która da mu szczę-
ście i spełnienie. I że jego obecność na tym 
świecie będzie światłem dla innych. Oby tylko 
nie zainteresował się sportami ekstremalnymi 
(śmiech).
Dziękuję bardzo za rozmowę
 Monika Mikołajczuk

Nikt nie jest 
doskonały 
21 października 
godz. 16:00 i 19:00 
Scena Teatralna Miasta Siedlce
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Vadim Brodski 
światowej sławy skrzypek  

Jest mi trudno cokolwiek powiedzieć na temat samego miasta, bo kiedy przyjeżdżam do Siedlec na koncert 
wieczorem, to już rano muszę stąd wyjechać, więc jak do tej pory nie miałem okazji zwiedzić Siedlec i poznać je 
bliżej. Dawno temu po raz pierwszy przejeżdżałem przez Siedlce i wydały mi się wówczas smutne i zaniedbane. 
Dziś to już zupełnie inne miasto. Z ogromną przyjemnością wracam do Siedlec i jestem szczęśliwy, że mogę na 
deskach Sceny Teatralnej CKiS koncertować dla siedleckiej publiczności. To, co mnie bardzo ujęło podczas mo-
ich koncertów w Siedlcach to to, że były one bardzo dobrze rozreklamowane. Nigdzie na świecie nie widziałem 
tak dużego baneru z moją podobizną! Sama Scena Teatralna jest doskonałą rzeczą, teatr działa fantastycznie, 
publiczność dopisuje. Jestem szczęśliwy, że dyrekcja CKiS podjęła się wyzwania, jakim był mój sierpniowy kon-
cert pod gołym niebem Brodski Beatles Show. Rzadko kiedy skrzypkowie grają na otwartym powietrzu. To było 
niezapomniane przeżycie. Mam nadzieję gościć w Siedlcach częściej.

Anna Broda
wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, mistrzyni gry na cymbałach wileńskich
 
 
Bardzo chętnie przyjeżdżam do Siedlec. To miasto ma wiele wymiarów, jest żywą pocztówką, którą moż-
na na nowo odkrywać – poznawać jego historię, spotykać pięknych i twórczych ludzi, delektować się 
lokalną kuchnią. Skala tego miasta pozwala mi niespiesznie spacerować i zadomawiać się w tym miej-
scu. Bardzo lubię chodzić na kawę do cukierni, która znajduje się naprzeciwko katedry, uwielbiam też 
pierogi serwowane w miejscowych restauracjach. Lubię to miasto za kulturę na co dzień. Stąd jest blisko 
do granicy ze Wschodem – wyczuwam w mieszkańcach tę wschodnią otwartość i gościnność. Fascynują 
mnie ślady kresowości, które mogę tu znaleźć. Jest też wątek duchowy związany z tym miejscem. Nie 
bez przyczyny od kilku lat przyjeżdżam do CKiS z repertuarem pieśni wielkopostnych z XVI i XVII w. , 
które są częścią spektaklu „Dzień Drugi” w wykonaniu aktorów Teatru ES. To dla mnie swoiste rekolek-

cje, właśnie tu, w Siedlcach. Siedlecka Scena Teatralna ma doskonale przygotowane zaplecze. Współpraca z dyrekcją i pracownikami 
CKiS zawsze jest bardzo miła i profesjonalna. Życzyłabym innym miastom takiej sceny i takiej oferty kulturalnej, jaką oferują Siedlce. 
Siedlce to po prostu miasto z klasą.

Ewa Kasprzyk
aktorka
 
 
Można powiedzieć, że jestem częstym gościem w Państwa teatrze i za 
każdym razem jadę do Siedlec z bardzo przyjemnym nastawie-
niem. To jest dobre energetycznie miejsce dla aktora, 
z bardzo profesjonalnym zapleczem tech-
nicznym i znakomitą publicz-
nością. Zdarzyło się 
też, że to u Państwa 
odbieraliśmy, jako 

zespół Teatru Kwadrat, nagrody podczas Festiwa-
lu Sztuka plus Komercja. Wierzę, że jeszcze nie raz 
będę gościć na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce. 
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Stanisław Baj   
malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 
 
Bardzo lubię to miasto i często w nim bywam. Mam tu wielu znajomych i przyjaciół. To, co decyduje o jego charak-
terze – oprócz oczywiście zabytków historycznych, świadczących o dawnej świetności Siedlec a związanych głównie 
z księżną Aleksandrą Ogińską – to ludzie, którzy tutaj żyją i tworzą. To oni są najlepszymi reprezentantami Siedlec na 
zewnątrz. To ich talent i praca idą w świat. Nie wiem, czy siedlczanie do końca są tego świadomi... Nie sposób w kilku 
zdaniach opowiedzieć o nich wszystkich. Na pewno do takich osób należy historyk sztuki w Muzeum Diecezjalnym 
Dorota Pikula – zjawisko samo w sobie.  Cóż by znaczył El Greco bez jej opowieści, pasji, zanurzenia w sztuce? Antoni 
Wróblewski – stworzył coś wyjątkowego i ponadczasowego, coś, co jest poza uniwersum  – obrazy ziemią malowane. 
Monika Mikołajczuk – dziennikarka i redaktorka, która od lat z wyjątkową wrażliwością i umiłowaniem piękna pro-
muje sztukę i artystów.  Siedlce stoją ludźmi sztuki, którzy są w niej bezinteresownie zanurzeni. I to jest siła tego miasta. 

DNI SIEDLEC - JAK WSPOMINAJĄ SIEDLCE NASI GOŚCIE
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Barbara Wachowicz
pisarka, autorka wystaw i spektakli poświęconych wielkim Polakom
 
Siedlce to moje rodzinne miasto. Tu spoczywają prochy moich dziadów ojczystych i macierzystych – pierw-
szych nauczycieli historii i literatury, a także mego ojca, żołnierza Armii Krajowej, który bronił Siedlec jako 
młodziutki harcerz w 1918 roku, a potem ratował elektrownię siedlecką w 1944 roku. 
Ojciec był uczniem Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego i bardzo zasmucił mnie brak jakiej-
kolwiek wzmianki o nim w monografii szkoły. Mój wspaniały ojczym – też żołnierz Armii Krajowej i mój 
brat – bohaterski harcerz, który uratował mi życie z płomieni – byli uczniami Liceum im. Bolesława Prusa. 
Kiedy po ukazaniu się mej książki „Ogród młodości” z częścią Siedlcom poświęconą wydział oświaty 
zorganizował mi cykl spotkań w szkołach siedleckich – szkołę imienia Prusa wspominam najlepiej! Iganie 
– to moja pierwsza lekcja historii Ojczyzny. Przypominam, że w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego do 
„piękności mokrych łąk pod Iganiami” i stawu Sekuła tęskni matka Cezarego Baryki. 

Mam wielu przyjaciół w Siedlcach, a wśród wiernych placówek muzealnych, z którymi dane mi było współpracować na najwyższym 
miejscu sytuuję Muzeum Regionalne. Znakomity profesjonalizm, niezwykłe zaangażowanie, imponująca erudycja – oto cechy Zespołu, 
z którym miałam szczęście przygotowywać moje wystawy poświęcone Wielkim Polakom – Mickiewiczowi, Sienkiewiczowi, Żeromskiemu, 
Norwidowi, Druhowi Aleksandrowi Kamińskiemu i jego bohaterom harcerzom Szarych Szeregów. Wśród moich siedleckich przyjaciół jest 
także ostatni żyjący Bohater oddziału AK legendarnego „Zenona”, honorowy obywatel Siedlec – major Tadeusz Sobieszczak z tego wspa-
niałego pokolenia zawsze walczącego o ideał Polski godnej szacunku. Bardzo lubię powracać do Siedlec, zapalam ognik pamięci i cieszę się 
spotkaniami z przyjaciółmi.

Agnieszka Wilczyńska 
wokalistka jazzowa  

Pierwszy raz przyjechałam do Siedlec na Festiwal Standardów Jazzowych około 15 lat temu, a potem prowa-
dziłam warsztaty z aktorami Teatru ES. I to od współpracy z Waldemarem Koperkiewiczem zaczęła się moja 
przygoda z tym miastem i trwa ona do dzisiaj. Jak każde miasto Siedlce cały czas się rozwijają. Zauważyłam 
wiele odnowionych kamienic, przybywa zieleni. Siedlce kwitną kulturalnie - jest tu mnóstwo ciekawych 
imprez, organizowanych przez rodzime ośrodki kultury. Wiele z nich ma ogólnopolski charakter.  Z dużą 
przyjemnością wracam do Siedlec.

Anna Głogowska 
tancerka   

Z wielką radością wracam do Siedlec i zawsze osiągam zamierzony 
cel. Nigdy się nie zdarzyło, bym czuła się tutaj niezadowolona. 

Każdy spektakl czy próba z udziałem tancerzy Caro Dance 
to wielka przyjemność. Spotkanie z ludźmi, którzy 

żyją tańcem, dla których taniec jest największa 
pasją, daje mi bardzo wiele. Chylę czoła 

przed Iwoną Marią Orzełowską, która 
stworzyła ten wspaniały zespół i jej 

mężem Grzegorzem, bez którego pomocy te wszystkie sukcesy byłyby 
niemożliwe. Tancerze Caro Dance to najlepsi tancerze na świecie. Stanowią 

prawdziwy zespół, który jest jak rodzina. To bardzo budujące, kiedy tancerze poza 
swoimi obowiązkami potrafią po latach wspólnie się spotykać i przyjaźnić. Każdy, kto ich 

zna, ma wielkie szczęście i zaszczyt. 
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Grażyna Zielińska 
aktorka
 
 
W Siedlcach spędziłam wiele czasu, bo grałam u Państwa w „Moralności Pani Dulskiej”, a potem w „Poskromieniu 
złośnicy”. Bardzo lubię tu przyjeżdżać, nie tylko z powodów zawodowych. Nie znam dobrze tego miasta, bo nigdy 
nie ma dość czasu, by je dokładnie obejrzeć i zwiedzić. Mam nadzieję nadrobić kiedyś te zaległości. Mam wrażenie, 
że w Siedlcach panuje doskonała atmosfera dla rozwoju kultury. Sama Scena Teatralna spełnia wszelkie standardy 
profesjonalnego teatru, a siedlecka publiczność jest genialna. To się od razu wyczuwa. Po spektaklu „Poskromienie 
złośnicy” wg Szekspira widziałam uwznioślone twarze widzów. Ho, Ho – pomyślałam sobie. To publiczność wyrobio-
na i wymagająca. Dla aktora jest prawdziwym wyzwaniem. Mam nadzieję gościć na siedleckiej Scenie jeszcze nie raz.
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 W czerwcu obchodził Pan okrą-
głe urodziny. Ten rok obfituje w kilka 
ważnych dla Pana jubileuszy – 45-lecie 
pracy artystycznej, 30 rocznica wydania 
debiutanckiego albumu i premiera 20 
płyty w Pana dorobku. Jakie refleksje 
towarzyszą tym wydarzeniom?
Dla każdego artysty takie okrągłe jubileusze 
to miłe chwile. A jak już sięgają dziesiątek 
lat, to również pewnego rodzaju podsumo-
wania. Co się udało, co można było zrobić 
lepiej, ale także myśli o przyszłości. Tak 
samo jest ze mną. Wszystkie te pytania 
wracają i w sumie układają się w szczęśliwe 
odpowiedzi.

 Pochodzi Pan z artystycznej rodziny. 
Czy to prawda, że już jako dziecko miał 
Pan sprecyzowane plany dotyczące swo-
jej przyszłości? 
Tak, to prawda. Byłem artystycznym dziec-
kiem, a potem młodzieńcem. Nikt z naj-
bliższej rodziny czy przyjaciół nie wróżył 
mi innej drogi niż scena. Od początku było 
wiadomo, że nie będę lekarzem czy mate-
matykiem. Umuzykalniony, pełen zawo-

dowych marzeń, rosłem w świecie teatru 
i piosenki. Nauka gry na fortepianie, taniec, 
festiwale, podróże - to lubiłem od zawsze 
i tak zostało do dzisiaj. Nie odebrało mi to 
dzieciństwa, raczej wiele nauczyło.

 Zacznijmy od piosenki. Zadebiuto-
wał Pan w eliminacjach do Festiwalu 

w Opolu jako trzynastolatek. Potem Pań-
ska muzyczna kariera potoczyła się bły-
skawicznie. Współpracuje Pan z najwy-
bitniejszymi mistrzami muzyki i słowa. 
Który z nich miał na Pana największy 
wpływ? I co im Pan zawdzięcza?
Każdemu coś po trochu, ale bezsprzecz-
nie największy wpływ na prawie całe moje 
dotychczasowe zawodowe życie mieli Woj-
ciech Młynarski, Jonasz Kofta i Włodzi-
mierz Korcz. Oczywiście jest tych świetnych 
twórców o wiele więcej, ale nie starczyłoby 
miejsca na wymienienie wszystkich. Na 
pewno dali mi mnóstwo wspaniałych kom-
pozycji i tekstów, a także poczucie smaku 
i gustu scenicznego. 

 Mniej więcej co dwa lata ukazuje się 
Pana nowa płyta. Która z nich w szcze-
gólny sposób naznaczyła Pana jako ar-
tystę i człowieka?
Każda. Nigdy nie nagrałem krążka, bo mu-
siałem. Na palcach jednej ręki mógłbym 
wymienić piosenki, z którymi zmierzyłem 
się bez przekonania. A jest ich już kilkaset 
nagranych na dwudziestu płytach.

DLA  
DUSZY 
GRAM

GOŚĆ SCENY 24
ROZMOWA z Michałem Bajorem, aktorem i piosenkarzem

NA PALCACH JEDNEJ 
RĘKI MÓGŁBYM 
WYMIENIĆ PIOSENKI,  
Z KTÓRYMI MIERZYŁEM 
SIĘ BEZ PRZEKONANIA. 
A JEST ICH JUŻ 
KILKASET NAGRANYCH 
NA DWUDZIESTU 
PŁYTACH.
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 Mamy to szczęście, że każda prapre-
miera nowego albumu ma miejsce w Siedl-
cach. Czy kryje się za tym jakaś tajemnica?
Chyba nie... Od 20 lat roszadą koncertów 
zajmuje się mój manager Janusz Kulik i to 
on ustawia terminowo miejsca, do których 
podróżuję z moim teatrem piosenki, jak 
go nazywam. Myślę, że repertuar i gatunek 
utworów, które konsekwentnie od lat wy-
śpiewuję mojej świetnej publiczności, jest 
w każdym miejscu przyjmowany z jednako-
wym zainteresowaniem i odbiorem. W Sie-
dlcach spotykam się z taką samą sympatią, 
jak w innych miastach, co bardzo cieszy. 
Nie zmienia to faktu, że zawsze pierwsze 
recitale są najbardziej kruche i wymaga-
ją wytrawnego odbiorcy, więc skoro od lat 
wracam tutaj z premierą, to może jednak 
coś to znaczy… 

 W październiku na siedleckiej Sce-
nie Teatralnej wystąpi Pan z repertu-
arem z najnowszego albumu „Od Kofty 
do Korcza, vol.1 i vol 2”. Dlaczego te 
dwa nazwiska?
Jak już wspomniałem wcześniej, to jedni 
z tych najważniejszych w mojej przygodzie 
z piosenką. Ostatnie trzy albumy były wy-
łącznie autorsko związane z Wojciechem 
Młynarskim. Teraz przyszła kolej na Koftę 
i Korcza jako szczególny znak jakości i znak 
wywoławczy dla mojego odbiorcy  utwo-
rów, które wykonuję.

 Jak zmienił się Michał Bajor od 
pierwszej płyty sprzed 30 lat „Michał 
Bajor Live! po „Od Kofty do Korcza”?
O, to pytanie do krytyków i publiczności. 
Z całą pewnością tych kilkadziesiąt sta-
rych piosenek, które nagrałem po latach 
na nowo, jest zaśpiewana w studio z moją 
dzisiejszą dojrzałością i dzisiejszą świado-
mością tego, o czym śpiewam i kim jestem 
na scenie. 

 Koncertuje Pan bardzo dużo w Pol-
sce i na świecie. Które z tych koncertów 
i spotkań z publicznością wspomina 
Pan szczególnie?
To też pytanie bez odpowiedzi. Zaśpiewa-
łem kilka tysięcy koncertów. Tak jak nie 
potrafię powiedzieć,  która płyta czy pio-
senka jest mi najbliższa, tak również nie 
umiałbym dzisiaj wskazać tego jedynego 
koncertu czy spotkania z publicznością. Na 
to pytanie mogliby odpowiedzieć młoda ar-
tystka albo artysta, którzy nagrali swój dru-
gi krążek i mają w repertuarze 30 piosenek 
i np. 100 koncertów. 

 Jeszcze na studiach na warszawskiej 
PWST zadebiutował Pan w sztuce P. 
Schaffera „Equus” w warszawskim Te-
atrze Ateneum, która to rola przyniosła 
Panu bardzo entuzjastyczne przyjęcie 
zarówno wśród widzów, jak i recenzen-

tów. Czego się Pan wówczas dowiedział 
o sobie i za co pokochał Pan teatr?  
Mój ojciec był aktorem w opolskim teatrze 
lalek i dzięki niemu od małego chłopaka 
mogłem chodzić do dramatycznego teatru, 
oglądać sztuki i marzyć, że zostanę aktorem. 
To nie mogło się skończyć inaczej. Jestem 
nim. A jak weźmiemy jeszcze pod uwagę 
fakt, że pochodzę z festiwalowego Opola, to 
jakże mogłoby być inaczej. Jestem też pio-
senkarzem lub, jak kto woli, pieśniarzem.

 Pamięta Pan swój filmowy debiut 
u boku Beaty Tyszkiewicz?
O, świetnie  pamiętam. Po skończonych 
ujęciach przepowiedziała mi, że zetrę buty 
w filmie. I tak też się stało…

 Według jakiego klucza wybierał Pan 
scenariusze, które uczyniły Pana – jak 
pisze Patryk Grząbka w książce Panu 
poświęconej „Moje piosenki” – najlep-
szym aktorem wśród piosenkarzy i naj-
lepszym piosenkarzem wśród aktorów?
Nie wybierałem scenariuszy. To nie Hol-
lywood. Czas moich filmów to czas filmów 
artystycznych. Reżyserzy przekazywali mnie 
sobie z rąk do rąk, lubili ze mną pracować, 
a ja bardzo się dużo uczyłem pod ich zawo-
dowym okiem. Zagrałem u najlepszych.   

 Przez pewien czas te dwie ścieżki 
artystyczne – aktorska i piosenkarska – 
biegły blisko siebie. Teraz, mam wraże-
nie, więcej jest Michała Bajora piosen-
karza niż aktora…
W ogóle nie gram ani w kinie, ani w teatrze. 
Teatr wymaga ogromnej dyscypliny, pracy 
w zespole i podporządkowania się dyrekto-
rowi. Odszedłem z Ateneum z szacunku dla 
kolegów. Nie chciałem przeszkadzać swoimi 
coraz większymi nieobecnościami. W moim 
teatrze piosenki jestem swoim dyrektorem 
i to ja sam ustalam razem z managerem har-
monogram moich zajęć. Myślę, że postąpi-
łem uczciwie odchodząc z teatru. A film…? 
Czasami za nim tęsknię, ale nic na siłę. Może 
jeszcze kiedyś się do mnie uśmiechnie. Dzię-

ki piosence zyskałem ogromną niezależność 
pod każdym względem, mam wierną, naj-
lepszą z możliwych i ogromną rzeszę pu-
bliczności. Zapełniam opery, filharmonie, 
teatry i domy kultury. Zwiedziłem pół świa-
ta. Gdzie byłoby mi lepiej niż na estradzie. 
A czy ktoś nazywa mnie aktorem, czy pio-
senkarzem…? Myślę, że już od dawna jestem 
po prostu Michałem Bajorem, znakiem wy-
woławczym dla jednych na tak, a dla drugich 
na nie. No i dobrze.. 

 Powiedział Pan w jednym z wywia-
dów, że szaleństwa już Panu wytrzeźwia-
ły z głowy… A czymże innym jeśli nie 
szaleństwem jest Pana tytaniczna praca, 
która owocuje setkami koncertów, na-
grań, podróży… Pokonywania rocznie 
samochodem stu tysięcy kilometrów…
Taki wybrałem sobie zawód i na szczęście 
lubię pracę i artystyczne wyzwania. Nic do-
dać, nic ująć.

 A propos podróży – to chyba Pan 
ulubiona bajka? Gdzie Pan najchętniej 
spędza wolny czas, gdzie się relaksuje 
i odpoczywa?
Ponieważ przez kilka miesięcy w roku po-
dróżuję po naszej pięknej Polsce, to wolny 
czas spędzam za granicą, gdzie mogę czuć się 
anonimowo. Nie jestem typem plażowicza. 
Lubię zwiedzać, pływać. Posiedzieć w cieniu 
i poczytać książkę. Wyłączyć telefon!
  
 Druga Pana ulubiona bajka to kuch-
nia, nieprawdaż?
Może kiedyś. Teraz w dobie wspaniałych 
możliwości kameralnych, pysznych miejsc, 
z których mogę zamówić sobie różne dania, 
korzystam z tego garściami. A i również, 
tyle pracując, oszczędzam czas.

 „Błogosławiona bądź każda pogo-
do” – śpiewa Pan do tekstu Wojciecha 
Młynarskiego z muzyką Włodzimierza 
Korcza. Co jest dla Pana źródłem mocy 
w życiu?
Intuicja, oglądanie świata, podpatrywa-
nie ludzi, uśmiech, śmiech, marzenia, naj-
bliższa rodzina, sprawdzeni przyjaciele, 
bo w tym wieku nie szuka się już nowych. 
Zresztą kilkoro wiernych i lojalnych to na 
pewno lepsze niż wielu powierzchownych. 
I tego wszystkim Państwu życzę.   

 Dziękuję za rozmowę
 Monika Mikołajczuk

MYŚLĘ, ŻE JUŻ OD 
DAWNA JESTEM PO 
PROSTU MICHAŁEM 
BAJOREM, ZNAKIEM 
WYWOŁAWCZYM DLA 
JEDNYCH NA TAK, 
A DLA DRUGICH NA NIE.

Od Kofty... do Korcza
PREMIERA NAJNOWSZEJ PŁYTY 

6 października 
godz. 19:00 
S cena Teatralna Miasta  Sie d lce
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Dzisiaj z Janowa do stadniny wiedzie ale-
ja Andrzeja Krzyształowicza (1915–1998). Jej 
patron był wieloletnim dyrektorem stadniny. 
Codziennie rano przyjeżdżał do banku czarną 
wołgą. Przechodziliśmy obok niej, idąc na zajęcia 
z biologii czy fizyki. Pod numerem 1 tej alei jest 
budynek, który wówczas był internatem koedu-
kacyjnym liceum. Jego mieszkańcy zwali drogę 
wiodąca do stadniny aleją Miłości. Obsadzona 
była wiekowymi majestatycznymi topolami, 
podkreślającymi jej ówczesną nazwę. Po tych 
drzewach nie ma dzisiaj śladu. Z okien internatu 
widzieliśmy, oprócz sprzętu zmechanizowane-
go, konie różnej maści. Na przykład platformę 
z bańkami z mlekiem ciągnęły konie ciemnosiwe 
z czarnymi grzywami i czarnymi skarpetkami. 
Natomiast łaciate biegały na łące przy nieistnie-

jących już stajniach, z okrągłymi dachami, przy 
zamku biskupów łuckich.

Przed każdą aukcją, która była wielkim wy-
darzeniem w miasteczku, pojawiały się na ulicach 
marki samochodów niewidywane na co dzień. 
Wcześniej dyrektor szkoły podczas apelu prze-
strzegał, by do zaparkowanych aut nie zaglądać 
i nie sprawdzać, ile kilometrów na liczniku miał 
taki czy inny „powiew” Zachodu. 

Temat koński dominował m.in. w Domu 
Kultury. Pokazywano tutaj twórczość samouka 
Bazylego Albiczuka i sławy polskiego malar-
stwa, uczestniczące w plenerach artystycznych. 
Pamiętam obraz Władysława Borowickiego 
(1909 – 1997). Malując białego konia, kładł far-
bę w takim samym kierunku, w jakim układała 
się sierść malowanego modela. Fantastyczny 

efekt. Później przyjechał do Janowa absolwent 
ASP Maciej Falkiewicz i osiadł tu na stałe. Za-
mieszkał w dawnym domu Ryttów z 1793 r. przy 
ul. Piłsudskiego i urządził w nim własna galerię 
malarstwa o tematyce głównie pejzażowej i koń-
skiej. Działalność plenerową kontynuuje m.in. 
Andrzej Ruciński z Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Siedlcach. Organizuje Międzynarodowe Ple-
nery Fotograficzne „Podlaski Przełom Bugu”. 
Bazą mieszkalną i kulinarną jest Dom Gościnny 
„Wygoda”, prowadzony przez panią Basię Orło-
siową, córkę wspomnianego dyrektora Andrzeja 
Krzyształowicza. 

W tym roku stadnina obchodziła 200. 
rocznicę jej powołania, cyklem imprez z apo-
geum w postaci kolejnej aukcji koni w sierp-
niowy weekend. 

STADNINA NA DWA ŻYCIA
MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

PO RAZ PIERWSZY NA KONIE ARABSKIE W JANOWIE PODLASKIM MOGŁEM POPATRZEĆ PRZEZ OGRODZENIE. NAUCZYCIEL, ORGANIZATOR NASZEJ WYCIECZKI, NIE ZGŁOSIŁ JEJ 
I UCZESTNIKÓW, CZYLI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HOŁOWCZYCACH SPOTKAŁ ZAWÓD. PRZYGLĄDALIŚMY SIĘ KONIOM NA PASTWISKU TYM SAMYM, NA KTÓRYM WIELE 
LAT PÓŹNIEJ ROBERT MAKŁOWICZ PIEKŁ SCHAB ZE ŚLIWKĄ PO PODLASKU, A ARABY ZAGLĄDAŁY MU PRZEZ RAMIĘ. TERAZ KAŻDY TURYSTA MOŻE BEZ PRZESZKÓD PRZESPACE-
ROWAĆ SIĘ GŁÓWNĄ ALEJĄ STADNINY NA WYGODZIE I KONIE PRZEZ OGRODZENIE POGŁASKAĆ. A  JESZCZE W LATACH 70. XX WIEKU STRAŻNIK W BRAMIE PILNOWAŁ, BY OSOBY 
POSTRONNE NIE WESZŁY. ZAPEWNE WIEDZIAŁ, ŻE MY, UCZNIOWIE Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W JANOWIE PODLASKIM, BY DOSTAĆ SIĘ DO KAWIARNI NA TERENIE STADNI-
NY, STOSOWALIŚMY ZNANY FORTEL. MÓWILIŚMY, ŻE IDZIEMY DO KOLEŻANKI Z NASZEJ KLASY, MIESZKAJĄCEJ NA TERENIE STADNINY. A NASZA KLASA BYŁA WYJĄTKOWA. MIĘDZY 
INNYMI MAŁGOSIA PAŁASZ TO MISTRZYNI ŚWIATA W WINDSURFINGU, ANIA STEFANIUK JEST SPECJALISTKĄ DO SPRAW HODOWLI KONI STADNINY KONI W JANOWIE PODLASKIM, 
AREK OKOŃ JEST WŁAŚCICIELEM PENSJONATU UROCZYSKO ZABOREK, A WITEK NOWICKI MA SZCZEGÓLNĄ KOLEKCJĘ, KTÓRĄ MOŻNA OBEJRZEĆ Z… SATELITY.
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

Państwowa stadnina koni w Janowie Podla-
skim została założona w 1817 r. na bazie dużego 
folwarku Wygoda. Już w latach 30. i 40. XIX stała 
się ważnym ośrodkiem hipologicznym w centrum 
ziem polskich. Oprócz stada rządowego znajdo-
wała się tutaj szkoła weterynaryjna a od 1824 r. 
praktyczna szkoła hippiki i ujeżdżania. Pierwsze 
konie pełnej krwi arabskiej pojawiły się tu w 1885 
r., zakupione w Europie Zachodniej przez Alek-
sandra hrabiego Nierodkę. Na przełomie XIX 
i XX wieku stadnina była najważniejszym ośrod-
kiem hodowlanym i wiedzy hipologicznej w za-
chodniej części imperium rosyjskiego. 

Na początku XX wieku dochowano się cha-
rakterystycznego konia janowskiego „o prawi-
dłowej mocnej budowie oraz jędrnej i odpornej 
konstytucji”. Wykształcono także dwie własne li-
nie rodów żeńskich. Dorobek hodowlany zaprze-
paściła I wojna światowa. Całe stado wywieziono 
w lutym 1915 r. na wschód, gdzie zginęły prawie 
wszystkie konie. Stadninę odtworzono od pod-
staw po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
Pierwsze klacze czystej krwi arabskiej sprowadzo-
no do pustych i zniszczonych stajni w kwietniu 
1919 r. Pięć lat później Janów zaczął się specja-
lizować w hodowli rumaków czystej krwi arab-
skiej. Okres rozkwitu przerwał wybuch następnej 
wojny. W 1939 r. konie rozgrabiono za przyzwo-

leniem władz radzieckich i część z nich ponownie 
zabrano na wschód. W czasie okupacji niemiec-
kiej odbudowano hodowlę dzięki koniom zagu-
bionym podczas wrześniowej ewakuacji. 

Kolejny exodus rozpoczął się w lipcu 1944 
r., tym razem na zachód. Stado około 300 sztuk 
dotarło do Drezna, gdzie poniosło znaczne stra-
ty podczas bombardowania tego miasta przez 
aliantów w lutym 1945 r. Po wojnie ostatni trans-
port wrócił w lutym 1946 r. Towarzyszył mu An-
drzej Krzyształowicz, który został dyrektorem 
stadniny w 1956 r. i piastował to stanowisko do 
emerytury. Poświęcił czas i serce hodowli koni 
arabskich, przynoszących chwalę krajowi i odno-
szących sukcesy na całym świecie.

Tuż po wojnie pracownikiem stadniny był 
m.in. Ludwik Maciąg, malarz koni. Początkowo 
był leśniczym bez pensji, a później został masz-
talerzem. Podjął się tych prac, by uniknąć wywie-
zienia do Gułagu. Miał bowiem za sobą służbę 
w zwiadzie konnym w Oddziale Partyzanckim 
„Zenona” 34 pp AK. 

Turyści mogą obecnie zwiedzać stadninę 
z przewodnikiem lub w ograniczonym zakresie in-
dywidualnie. Za bramą po lewej stronie można na-
być pamiątki, zjeść posiłek lub przenocować. Nato-
miast idąc prosto, zwróćmy uwagę po lewej stronie 
na pomnik dyr. Andrzeja Krzyształowicza oraz wy-

jątkowo malowniczy i imponujący dąb przed bu-
dynkiem administracyjnym stadniny. Dalej idźmy 
w kierunku stajni, zwanej Zegarową. Zbudowano 
ją w 1848 r. według projektu Henryka Marconiego. 
Jest najbardziej rozpoznawalna z uwagi na neogo-
tycką wieżę zegarową. W tej stajni mieści się też 
ekspozycja muzealna uprzęży końskich, pojazdów 
konnych i podobnej tematyki przedmiotów. 

Henryk Marconi zaprojektował również 
stajnię Czołową wzniesioną w 1841 r. Stoi przy 
skrzyżowaniu dróg. Za nią jest nieco młodsza, 
dawna stajnia nr 3 Woroncowska z lat 1884 - 
1886 (obecnie nr 9 Wyścigowa). W Muzeum 
Regionalnym w Siedlcach przechowywane są 
szklane negatywy autorstwa Adolfa Ganiewskie-
go (Gancwola), ujęto na nich wymienione zabyt-
kowe stajnie przed 1915 rokiem.

Najsympatyczniejsze widoki, polecane ro-
dzinom z dziećmi, są po lewej stronie od staj-
ni Czołowej. Tutaj, przy stajniach Matek, hasa 
dużo końskiej młodzieży. Źrebięta arabskie są 
przeurocze. Stąd już blisko do parku z głazami 
i umieszczonymi na nich tabliczkami zmarłych 
koni oraz figura z brązu jeźdźca na koniu. Dalej, 
w kierunku zachodnim, usytuowane są obiekty 
nowe, w których odbywają się m.in.  lekcje jazdy 
konnej, pokazy i aukcje.

 Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

OCZY SZEROKO OTWARTE

BAZAR KULTURALNY

Święty Kazimierz

DO OBEJRZENIA

KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Dopiero przed chwilą, w euforii przed 
wakacjami, pisałem tekst do wydania letnie-
go naszego magazynu, a tu zupełnie nagle 
muszę pisać o nowym, jesiennym sezonie fil-
mowym w  polskich kinach. Już myślę o tym 
rogu obfitości, uczcie artystycznej, która 
w najbliższych miesiącach przed nami.  

Po raz kolejny postanowiłem skupić się 
na filmach polskich. Muszę powiedzieć, 
że zgodnie z moimi nadziejami, polska 
kinematografia jest coraz lepsza; ma swój 
styl, opowiada nowe i świeże historie i nie 
jest wiernie i bezkrytycznie naśladowcza do 
kinematografii obcych; jednym słowem nie 
mamy się czego wstydzić, a wręcz prze-
ciwnie, powinniśmy się chwalić jej różno-
rodnością. I właśnie do obejrzenia dwóch 
zupełnie różnych filmów chciałbym Państwa 
zachęcić. Pierwszy z nich to film w reżyse-

rii nieodżałowanego Krzysztofa Krauzego 
i jego żony Joanny Kos-Krauze „Ptaki śpie-
wają w Kigali”. Długo zastanawiałem się, jak 
przedstawić Państwu to dzieło i doszedłem 
do wniosku, że powiem tak: film opowiada 
o katastrofie, kataklizmie, który wydarzył się 
kilkanaście lat temu w Afryce. To tam jedno 
zdarzenie uruchomiło niewyobrażalną falę 
nienawiści, która doprowadziła do zakro-
jonego na niespotykaną skalę ludobójstwa. 
Mówię o wojnie między plemionami Tutsi 

i Hutu w Rwandzie. Cały świat przyglądał 
się tej zbrodni i niewiele robił! Nie było 
widać znanej nam Polakom solidarności 
ludzkiej, nie było działań, które ukróciłyby 
ludobójstwo. I oto w  epicentrum tych wy-
darzeń znajduje się polska ornitolog  Anna, 
która dosłownie cudem ratuje od zagłady 
młodziutką dziewczynę z plemienia Tutsi – 
Claudine. Przywozi ją do Polski i tu obydwie 
przeczekują tę tragedię. Po kilku latach 
postanawiają wrócić do Afryki.

Jak zwykle w filmach małżeństwa Krauze 
znajdziemy tu niezwykle przejmującą i intry-
gującą opowieść, starannie udokumentowaną 
i opowiedzianą, skrywającą w sobie pewną, 
nie do końca zdefiniowaną tajemnicę, swo-
iste drugie dno. W głównych rolach zoba-
czymy m.in. ulubioną aktorkę Krzysztofa 
Krauze, Jowitę Budnik, a partneruje jej m.in. 
Andrzej Chyra. Rolę  Claudine gra Elaine 
Umuhire, radząc sobie z tą trudną i złożoną 
postacią znakomicie. To fantastyczne kino 
skonstruowane bardzo ciekawie, poruszające 
trudny i ważny temat. 

Nie byłbym jednak sobą, gdybym nie 
zdjął trochę z Państwa tej powagi i napięcia 
wywołanego przez opisane przed chwilą 
dzieło. Mam więc z zanadrzu znacznie 
lżejszą propozycję, czyli najnowsze dzieło 
Patryka Vegi, film pt.: „Botoks”. Już widzę 
miny części z naszych czytelników - jak to, 
tu kino artystyczne, poważne, festiwalowe 

Reżyseria: Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze

Galeria obrazów Muzeum Diecezjalnego 
w Siedlcach liczy kilka płócien pędzla Józefa 
Buchbindera. Był to malarz pochodzenia ży-
dowskiego, urodzony w 1839 roku w Mordach 
koło Siedlec. Uczył się w szkole u Bernardynów 
w Łukowie. Od młodości wykazywał talenty 
plastyczne, pomagał także swojemu ojcu przy 
malowaniu i renowacji obrazów. W 1857 roku 
przyjął chrzest. Studiował najpierw na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie, a następnie 
wyjechał do Drezna. Przebywał także w Mona-
chium i w Rzymie, gdzie zetknął się ze sztuką 
nazareńczyków. Do ojczyzny wrócił w 1870 
roku. Pracował w Warszawie i tam zmarł 
w 1909 roku. Malował przede wszystkim obrazy 
religijne oraz portrety. W jego sposobie malo-
wania i podejmowanej tematyce widoczny jest 
nurt nazareńczyków. Przykładał dużą wagę do 
szczegółów i historycznych realiów oraz trady-
cji. Postacie ukazywane na obrazach są uducho-
wione, co zobaczymy oglądając przedstawienie 
Świętego Kazimierza z 1901 roku.

Święty Kazimierz ukazany jest w pozy-
cji modlitewnej, ze złożonymi rękoma, w ¾ 
zwrócony w stronę widza. Królewicz posiada 

ciemne włosy sięgające ra-
mion, głowę okala aureola. 
Wąsko wyrysowane usta 
oraz wzrok skierowany ku 
dołowi przedstawiają za-
myślenie i kontemplację 
świętego. Ubrany jest w brą-
zową haftowaną koszulę, na 
wierzchu okryty czerwonym 
płaszczem z gronostajowym 
kołnierzem, obok leży wy-
konane z tych samych mate-
riałów nakrycie głowy. Są to 
atrybuty jego królewskości. 
Królewicz stoi przy pulpicie, 
na którym leży otwarta księ-
ga i różaniec. Scena dzieje 
się na tle architektury.

Kazimierz był synem króla Kazimierza Ja-
giellończyka. Urodzony w 1458 roku, zmarł 
przeżywszy zaledwie 26 lat. Został świętym, 
ponieważ cechowała go czystość ducha i wrażli-
wość na biednych. Był także wielkim czcicielem 
Eucharystii i Maryi. Wiele czasu poświęcał na 
modlitwę i kontemplację, czego zobrazowa-

niem jest dzieło Buchbindera. Malarz ukazał 
tego wielkiego polskiego świętego w momencie 
modlitwy. Postawa, wyraz twarzy i opuszczony 
wzrok to przedstawienie jego wewnętrznego 
duchowego życia. Połączenie atrybutów króla 
i świętego dają świadectwo o Kazimierzu, który 
potrafił łączyć obowiązki polityczne królewicza 
z głęboką wiarą i pobożnością.

Kataklizmy
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i nagle czysta rozrywka! Ale moi drodzy, 
proponuję przyjrzeć się bliżej dotychczaso-
wym dokonaniom reżysera. Czyż nie opo-
wiada on zwykle historii prawdziwych, jakby 
żywcem wyjętych z naszej rzeczywistości? 
Czy nie opowiada on o naszym tu i teraz? 
Nie obnaża naszych słabości i nie kpi z nich? 

Oczywiście, że tak. Przecież to doskonały 
demaskator, potrafiący niezwykle celnie 
opisać naszą codzienność, przy okazji prze-
śmiewczo ją  piętnując. Zdaję sobie sprawę, 

że część widowni, szczególnie ta mniej 
wymagająca, nic oprócz czystej rozrywki 
w filmach Vegi nie widzi, ale nic nie szko-
dzi; każdy z nas postrzega inaczej. Ale do 
rzeczy - tym razem reżyser swoją opowieść 
osadził w środowisku służby zdrowia. Jest 
„śmieszno” i „straszno”, dowcipnie i smutno, 
ale przede wszystkim dosadnie prawdziwie. 
To naprawdę mocne uderzenie w służbę 
zdrowia i sądzę, że nie pozostanie ono bez 
echa. Jestem pewien, że tak  jak  każdy 
poprzedni jego film, ten również wywoła 
lawinę komentarzy; obraz ten jest bowiem 
małym kamyczkiem, który ją spowoduje. 
W obsadzie same gwiazdy, czyli aktorscy 
celebryci: Agnieszka Dygant, Olga Bołądź, 
Janusz Chabior, Tomasz Oświecimski. Nic, 
tylko iść i oglądać, a to co kto zobaczy, to już 
inna sprawa, bo często będąc na tym samym 
seansie oglądamy zupełnie inny film. 

Kataklizmów w nadchodzącym sezonie 
będzie w kinach wiele. Na szczęście będą 
to tylko kataklizmy artystyczne i  wszyscy, 
którzy ich doświadczą wyjdą z nich, mam 
nadzieje, wzmocnieni. Czy będziemy się 
w kinie jednoczyć, by potem sobie pomagać? 
Czy ja wiem? Wiem za to, że my, kinomani 
(a może maniacy) nie będziemy się na siebie 
boczyć; nasze tajfuny, powodzie i trzęsienia 
ziemi dokonują się w nas, sami więc musimy 
się z nimi uporać. Czy to łatwiejsze – odpo-
wiedzcie sobie sami, byleście je przeżywali!

BAZAR KULTURALNY

Reżyseria: Patryk Vega

Nowy wybór legen-
darnych opowiadań.

„Dla mnie to jest 
jeden z najczystszych, 
najwybitniejszych naszych prozaików, który swą 
bezpretensjonalność posunął wręcz do wirtuoze-
rii” - pisał Jarosław Iwaszkiewicz. 

Wieloletni partner Wisławy Szymborskiej, 
miłośnik przyrody, piewca małych miasteczek, 
organizator spływów kajakowych, niekwestiono-
wany autorytet, przyjaciel Stanisława Różewicza 
– Kornel Filipowicz to niedościgły mistrz opowia-
dania. Lakoniczne i klarowne, nastrojowe i dra-
matyczne, emanują one niespotykaną empatią do 
świata i człowieka. Poczucie humoru, duch ironii 
i delikatne przymrużenie oka nadają im niezwy-
kłą lekkość, a dar przenikliwej obserwacji sprawia, 
że wydarzenia marginalne, niemal banalne, pod 
jego piórem nabierają nowych znaczeń. Autorski 
wybór Justyny Sobolewskiej wydobywa blask, 
uniwersalność i ponadczasowość tej prozy.

Filipowicz jest obserwatorem tak czułym 
i tak wnikliwym, że trudno wychodzi się z jego 
opowiadań. Po tej podróży współczesna literatu-
ra może się wydać rozczarowująca.

 (Z opisu wydawcy) Wydawnictwo Znak, 2017

Kornel Filipowicz  
Moja kochana, 
dumna prowincja. 
Opowiadania

DO POCZYTANIA-

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

Twórczość Eugeniusza Józefowskiego, pocho-
dzącego z Wrocławia, charakteryzuje nieustające 
poszukiwanie formy właściwej dla oddania my-
śli, odczuć powstałych w zetknięciu z rzeczywi-
stością, która nigdy nie pozostaje mu obojętną; 
jest artystycznym komentarzem wyrażającym 
osobisty do niej stosunek.
Owe poszukiwania, w przypadku artysty nie-

uznającego kompromisu wybrania łatwiejszej 
drogi, jakim jest właśnie Józefowski, dopro-
wadziły do powstania formy artystycznej nie 
mającej odpowiedników w twórczości innych 
artystów - formy wyrafinowanej i jednocześnie 
urzekającej prostotą jej elementu składowego - 
kratki. Owa fascynacja kratką jest kluczowym 
wyróżnikiem artystycznego stylu, który daje 

o sobie znać poprzez subtelne akcenty, jak ma to 
miejsce w „Nad-pisanych książkach” albo całko-
wite zdominowanie kompozycji, co ma miejsce 
w prezentowanych rysunkach. 

AKTUALIZACJE ZAPISU - WYSTAWA GRAFIK I RYSUNKÓW EUGENIUSZA JÓZEFOWSKIEGO

WERNISAŻ WYSTAWY
7 WRZEŚNIA GODZ. 18:00 

GALERIA TEATRALNA CKiS
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POKAZ
PSICH UMIEJĘTNOŚCI

10.09 - niedziela, Zieleniec przy Stadionie Miejskim
godz. 15:00

W programie m. in.: pokaz ras, pokaz psiej tresury, dogoterapia

22 WRZEŚNIA
GODZ. 17:00

PARKING PRZY STADIONIE

24.09 - niedziela, godz. 15:00
Zieleniec przy Stadionie Miejskim 

WIELKI MECZ PIŁKARSKI
17.09 - niedziela • godz. 16:00 • Stadion Miejski 

vs.

Kalendarz imprez - wrzesień - wstęp wolny
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RELACJE

Letni Festiwal pod muralem to cykl koncertów, który umilał wakacyjne wieczory 
mieszkańcom Siedlec i regionu. Dla tych, którzy wakacje spędzali w mieście wy-

brzmiewała muzyka na żywo w wykonaniu artystów Teatru Es oraz zaproszonych 
gości. Wydarzenie zainaugurował koncert „Piosenka łączy pokolenia - Młodzi Sie-
dlcom”, w którym soliści Teatru Es zaprezentowali utwory z kręgu muzyki rozryw-
kowej polskiej i zagranicznej w nowej nieznanej dotąd odsłonie. Kolejnym punktem 
festiwalu był recital Bogusława Nowickiego „Piosenki z tekstem” nawiązujące do 
tradycyjnych, polskich biesiad i spotkań poetyckich, gdzie piosenki uzupełnione 
anegdotami, śpiewane są razem z publicznością. Fascynujący wieczór z piosenkami 
Ernesta Brylla, do których muzykę skomponował Waldemar Koperkiewicz to ko-
lejne festiwalowe wydarzenie, które spotkało się z dużym zainteresowaniem Widzów. 
Była to również możliwość obcowania z poetą, który  „z ekranu” zaprezentował m.in. 
wiersze ze swoich wielu tomików. W finałowym koncercie, który zakończył festiwal, 
a jednocześnie zainaugurował Dni Siedlec 2017 wystąpił jeden z najwybitniejszych 
skrzypków na świecie Vadim Brodski w energetyzującym programie Brodki Beat-
les Show. Artyście towarzyszyli zaprzyjaźnieni muzycy, Orkiestra Teatru Es oraz syn 
Julian Brodski.
Letni Festiwal pod muralem cieszył się dużym zainteresowaniem siedlczan, którzy 
licznie uczestniczyli w każdym z koncertów. Mamy nadzieję, że wydarzenie na stałe 
wpisze się do kulturalnego kalendarza Siedlec.
Organizatorami festiwalu są: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce oraz Fundacja Kultury ES-Trada. Wydarzenie 
współfinansowane jest ze środków Miasta Siedlce.

WAKACYJNE KONCERTY POD MURALEM
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JASTRZÊBSKI S.A.
ul.Targowa 20, 08-110 Siedlce

tel. 25 644 68 68

www.opel-siedlce.pl

REKLAMA 

JASTRZÊBSKI S.A.
ul.Targowa 20, 08-110 Siedlce

tel. 25 644 68 68

www.opel-siedlce.pl

JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR
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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
Współpraca: Monika Mikołajczuk, Oficyna Dziennikarsko-Wydawnicza 
Monalisa 
fot. Maria Mazurkiewicz, Janusz Mazurek 
Opracowanie graficzne Marek Błaszczyk
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.
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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;




