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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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 8-9   Rozmowy teatralne -  
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 14-15 Które z dzieł sztuki  

  poruszyło mnie do głębi 
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Mamo, smutno tu i obco.
Drzewa inne rosną,
I ciszy nikt nie zna tu.
Mamo, nie myśl, że się skarżę.
Żal mi tylko marzeń
Dziecięcych dni, moich dni.

Widzę znów nasz dom,
Ciebie mamo w nim.
Wspominam stary klon,
Ciemny i wysoki jak dym.

Mamo, wołam twoje imię.
Znowu jesteś przy mnie.
Jak za dawnych lat.

Widzę znów nasz dom,
Ciebie mamo w nim.
Wspominam stary klon,
Ciemny i wysoki jak dym.

Mamo, w sercu cię kołyszę.
List do ciebie piszę,
Ciemny jak ta noc.
To nieprawda mamo,
Jutro wyślę inny list.
Jest dobrze, mamo,
Tak, jak miało być.
A ty, mamo śpij,
Jeszcze noc dobrze śpij.
Oooo Mamo...
Mamo
Oooo Mamo
Śpij
 Mirosław Łebkowski,  
 Stanisław Werner

Dla Ciebie Mamo

Cache-cache - Berthe Morisot - 1873

DZIĘKUJĘ MOJEJ MAMIE  ZA...

SONDA

ASIA ŚLUSARCZYK 
 

Dziękuję i kocham 
Moją Mamę za to, że 
jest przy mnie każdego 
dnia, nawet wtedy 
gdy jest bardzo 
zajęta codziennymi 
obowiązkami czy  
pomocą innym, zawsze 
znajdzie czas dla mnie 
– swojej córki. Dziękuję, 
że jest kiedy jest mi 
smutno, kiedy nic mi 
nie wychodzi, Ona umie 
mnie pocieszyć, przytulić 
i powiedzieć „Kocham 
Cię córeczko”. Nawet 
jak na mnie krzyczy lub 
karci to wiem, że robi to 
dla mojego dobra. Jest 
dla mnie najwspanialszą 
Mamą na świecie. 
Dziękuję Ci Mamo!

TOSIA SABINIAK
Kochana Mamo, chciałabym Ci 
powiedzieć, że Cię bardzo kocham. 
Dziękuję Ci za Twój uśmiech i za 
wszystko co dla mnie robisz. Każdego 
dnia wspierasz mnie wielką miłością.  
Troszczysz się o mnie, cierpliwie znosisz 
moje humorki. Za to właśnie bardzo Cię 
kocham mamo! 
JANEK SABINIAK 
Moja Mama to bardzo miła i uśmiechnięta 
osoba. Kocham ją najbardziej na świecie. 
Kocham ją za troskę i poświęcenie. 
Pocieszy w trudnych chwilach, zrobi 
pyszną kanapkę, kiedy jestem głodny, 
naklei plasterek na zranioną nogę. 
Dziękuje  Jej za cierpliwość, którą 
wykazuje, kiedy na przykład kłócę się 
z siostrą. Moja Mama jest naprawdę super, 
bo mimo że ciągle jest zabiegana stara się 
spędzać z nami dużo czasu! Kiedy mamy 
wolną chwilę gramy razem w planszówki, 
czytamy, jeździmy na rolkach, nawet gra ze 
mną w piłkę! Bardzo kocham moją Mamę!

JAKUB  PYTEL 
 
Dziękuję mojej Mamie za 
wszystko co dla mnie robi.  
Za to, że mnie kocha. Za to że, 
robi pyszne jedzenie, potrafi 
zaskoczyć nas nowymi smakami. 
Dba żebym wyszedł do szkoły 
czysty i ładnie ubrany. Kocham 
moją Mamę za to że zawsze jest 
przy mnie kiedy tego potrzebuję 
najbardziej. Zawsze gdy źle się 
czuję to daje mi leki. Pomaga 
mi w lekcjach i nauce. Tłumaczy 
mi jak źle coś zrobię, aby nie 
powtarzać błędów. Dziękuję 
mojej Mamie za to że przytula 
mnie kiedy jestem smutny 
i rozśmiesza mnie w trudnych 
chwilach. Dziękuję Jej za to, że 
wozi mnie na basen, pozwala  
z harcerzami jeździć na obozy 
oraz organizuje mi inne atrakcje 
abym się nie nudził. Za to 
wszystko bardzo dziękuję mojej 
Mamie i Kocham Ją bardzo. 
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10 MAJA (czwartek)

XXVIII FESTIWAL  
PIOSENKI O ZDROWIU 2018  
- ETAP POWIATOWY

7 MAJA (poniedziałek) 
SPEKTAKL 

12 MAJA (sobota) 
SPEKTAKL

9 MAJA (środa)  
SPEKTAKL

10 MAJA (czwartek) 
WERNISAŻ WYSTAWY PRAC MALARSKICH

16 MAJA (środa)

6 MAJA (niedziela) 
SPEKTAKL

THE ROOM

BAJKOWE SIEDLCE

POMIĘDZY

WIOSENNE INSPIRACJE

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

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

godz. 18:00 
miejsce: Galeria Teatralna

godz. 10:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 16:00  
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
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MAJ 2018
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

12 MAJA (sobota) 
 
 
 

THE ROOM 
 
 

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

Choreografia: Eliza Kindziuk,  
Sebastian Piotrowicz  
Obsada: Eliza Kindziuk,  
Sebastian Piotrowicz,  
Izabela Orzełowska, Ilona Gumowska, 
Łukasz Czapski   
Czym jest dom? Korytarzem, kuchnią, a może 
naszym własnym pokojem, z którym się 
utożsamiamy? Może wcale nie chodzi o ściany, 
które nas chronią, ale pewną przestrzeń 
o umownie wytyczonych granicach: dzielnica, 
miasto, kraj, świat? Czyżby domem była miłość? 
Ludzie, którzy w nim mieszkają: rodzina, 
przyjaciele bądź ukochana osoba? …może nasze 
własne ciało? Mamy jeden dom, czy możemy mieć 
wiele jednocześnie? Łatwo jest go zmienić? Ile 
można ich mieć na przestrzeni lat, które nam ktoś 
odlicza? „The Room” to spektakl, w którym pięcioro 
tancerzy porusza tematykę domu i rodziny. 
Artyści zainspirowani własnymi wspomnieniami 
i doświadczeniami, w połączeniu z prostotą 
codziennych ruchów i zachowań tworzą na scenie 
atmosferę rodzinnego domu. Postacie odkrywają 
otaczający ich pokój oraz wzajemne relacje 
poprzez rożne techniki tańca współczesnego.

Losy niezdarnego misia, który w dniu urodzin 
orientuje się, że jego przyjaciele zapomnieli o jego 
świecie. Czeka go jednak niemała niespodzianka... 
Ciepłe, pełne humoru i barwnych postaci 
przedstawienie dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkoły podstawowej, oparte na przygodach 
najbardziej znanego polskiego misia.

godz. 8:00  
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
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Choreografia: Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz  
Obsada: Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz,  
Izabela Orzełowska, Ilona Gumowska, Łukasz Czapski 

Tekst: Stefan Szulc  
Reżyseria: Robert Protasewicz 
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz   
Obsada: Aktorzy Teatru Es

„….Nasza Mała Ojczyzna” to lekcja lokalnego 
patriotyzmu. Przewodnikami po Siedlcach są dwaj główni 
bohaterowie - Kot Bruno oraz Atanazy przybysz z daleka, 
obieżyświat, który postanawia zostać w Siedlcach na 
dłużej. Bo są….. piękne. Autorem specjalnie napisanego 
na potrzeby spektaklu scenariusza jest Stefan Szulc. 
Autor znanego już dzieciom i rodzicom tekstu  „O piracie 
Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela”.  Fabuła 
jest pełna niespodzianek, interakcji z widzami.

Wystawa prac malarskich Marcina Sutryka. Na co 
dzień zajmuje się fotografią oraz grafiką komputerową, 
z natury społecznik, z zamiłowania artysta, kurator 
licznych wystaw malarstwa o ogólnopolskim zasięgu. 
Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia DESCARTES, 
jest twórcą i organizatorem „Wschodnich Projektów 
Fotograficznych”. Współtworzy nieformalną grupę 
artystyczną  „Ławeczka”. 

Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej orga-
nizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Stoku Lackim, którego celem jest integracja 
środowisk twórczych dzieci i młodzieży, rozwijanie wy-
obraźni twórczej, prezentacja dorobku artystycznego.

Pomysł organizacji festiwalu zrodził się w 1992 roku 
w wojewódzkiej jeszcze wtedy stacji sanitarnej w Siedlcach  
i wtedy też odbył się po raz pierwszy. Cel festiwalu:  zmiana 
zachowań prozdrowotnych poprzez przekazywanie 
wiedzy w formie atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży.

ZAKOCHANY MIŚ

ZAKOCHANY MIŚ

Scenariusz i reżyseria: Włodzimierz Wdowiak  
Obsada: Mieczysław Dyrda, Witold Łuczyński, 
Maria Gudejko, Anna Wdowiak,  
Włodzimierz Wdowiak

Scenariusz i reżyseria: Włodzimierz Wdowiak  
Obsada: Mieczysław Dyrda, Witold Łuczyński, 
Maria Gudejko, Anna Wdowiak,  
Włodzimierz Wdowiak
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Przegląd Twórczości Scenicznej Osób 
Niepełnosprawnych „Być dobrym jak chleb”, 
organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej odział 
Siedlce we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno - Wychowawczym w Stoku Lackim. 

17-18 MAJA 
FESTIWAL TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH

30 MAJA (środa)  
SPEKTAKL

26 MAJA (sobota)  
SPEKTAKL Z OKAZJI DNIA MATKI

SREBRNA MASKA - FINAŁ

MAŁY KSIĄŻĘ

GODZINKA SPOKOJU

godz. 9:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

godz. 16:00 i 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

26 MAJA (sobota)  
 
 
 

GODZINKA SPOKOJU
 
godz. 16:00 i 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

Obsada: Philip - Paweł Wawrzecki,  
Natalia - Ewa Wencel , Elza - Lucyna Malec , 
Ludwik - Grzegorz Wons , Sebastian - Kamil 
Kula/ Antoni Królikowski (gościnnie) , Leo 
- Andrzej Andrzejewski , Paweł - Maciej 
Kujawski/ Andrzej Grabarczyk  
Autor: Florian Zeller  
Reżyseria: Marcin Sławiński 
 
Aktorski popis Pawła Wawrzeckiego, który przez 
prawie cały spektakl nie opuszcza sceny, marząc 
o choćby jednej... godzince spokoju. Czy zdarza 
Wam się marzyć o świętym spokoju? O choćby 
jednym weekendzie, niedzieli, wieczorze, nawet 
godzince tylko dla siebie? Wszyscy to znamy. 
Ciągle coś się dzieje. Philip (Paweł Wawrzecki) 
bohater sztuki Floriana Zellera próbuje właśnie 
wygospodarować 60 minut na przesłuchanie 
płyty ulubionego wykonawcy jazzowego. 
Niestety jego żonie akurat zebrało się na poważne 
rozmowy. To jednak nie koniec komplikacji, bo 
kiedy wreszcie udaje mu się odprawić małżonkę 
do innego pokoju, zjawia się polski hydraulik, 
który wcale nie mówi po polsku, sąsiad ze 
skargą, syn metalowiec i cała plejada innych 
nieoczekiwanych gości. 
Autorem sztuki jest Florian Zeller współczesny 
francuski dramaturg, którego twórczość łączy 
walory lekkich komedii oraz wcale niebłahej 
i bardzo trafionej refleksji nad naszym życiem. 
Doskonały tekst, wartkie tempo i brawurowe 
aktorstwo to największe atuty przedstawienia 
Kwadratu - zapraszamy!

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

BYĆ DOBRYM JAK CHLEB
godz. 8:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

Obsada: Philip - Paweł Wawrzecki,  
Natalia - Ewa Wencel , Elza - Lucyna Malec , 
Ludwik - Grzegorz Wons , Sebastian - Kamil Kula/ 
Antoni Królikowski (gościnnie) , Leo - Andrzej 
Andrzejewski , Paweł - Maciej Kujawski/  
Andrzej Grabarczyk  
Autor: Florian Zeller  
Reżyseria: Marcin Sławiński

„Mały Książę” Antoine de Saint Exupéry’ego to jedna 
z najważniejszych pozycji w literaturze światowej, 
przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Tym razem 
zaadaptowana na potrzeby Sceny Teatralnej naszego 
miasta. W przedstawieniu z bajkową scenografią 
wzbogaconą wizualizacjami, występują aktorzy Teatru 
Es. Ważną częścią spektaklu będzie oprawa muzyczna 
i piosenki napisane przez Ulę Gotowicką z muzyką 
Waldemara Koperkiewicza. „Mały Książę” – mieszkaniec 
dalekiej planety trafia na Ziemię...

Wojciech Cejrowski wystąpi w programie Stand up 
Comedy, co oznacza mniej więcej tyle: samotny 
człowiek z mikrofonem, na pustej scenie, bez 
rekwizytów, bawi publiczność przez dwie godziny. 
Nie śpiewa, nie tańczy - jedynie opowiada, ale w taki 
sposób, by co kilka zdań wywołać salwę śmiechu. 
Nie odgrywa skeczy, nie wciela się w wymyślone 
postacie - opowiada historie prawdziwe wzięte 
z własnego życia, a ludzie ryczą ze śmiechu. Wojciech 
Cejrowski - pisarz, autor filmów „Boso przez świat”, 
antropolog kultury. Od 30 lat organizuje wyprawy 
w najdziksze zakamarki naszej planety.

godz. 19:00  
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

22 MAJA (wtorek) 
STAND UP COMEDY

WOLNA AMERYKANKA

KSN

27 MAJA (niedziela) 
SPEKTAKL

28 MAJA (poniedziałek)

MAŁA KSIĘŻNICZKA

godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

Wzruszająca historia małej Sary uczęszczającej 
do szkoły na pensję z internatem. Gdy tata Sary, 
właściciel kopalni diamentów, zastaje uznany za 
zaginionego, dziewczynkę spotykają nieustanne 
szykany i poniżanie ze strony właścicielki pensji 
i koleżanek. Sara ucieka w świat wyobraźni 
i marzeń o pięknych bajkowych Indiach, gdzie 
wszyscy są szczęśliwi. Pozwala jej to przetrwać 
ciężki czas tęsknoty za rodzicami. 

Scenariusz, reżyseria, choreografia: 
Iwona Maria Orzełowska 
Obsada: Teatr Tańca Caro
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CO ZA MIESIĄC CZERWIEC 2018

3 CZERWCA (niedziela) 
 
godz. 16:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
 SPEKTAKL 

O JASIU, MAŁGOSI  
I CHATCE Z ŁAKOCI 
  
 
 
Któż z nas nie zna bajki o rodzeństwie, które zabłądziło w lesie 
i trafiło do chatki z piernika i innych łakoci? Tyle różnych wersji 
tej historii powstało. My pokażemy Wam, jak było naprawdę… 
Dzieci wcale nie zabłądziły przypadkiem, a las nie był zwy-
czajny… Zwierzęta nie tylko potrafią mówić, ale też pięknie 
śpiewają i to one są najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Zapra-
szamy na niezwykłą muzyczną bajkę o sile przyjaźni i o tym, że 
sprawiedliwość i dobro zawsze zwyciężą! 
4 zawodowych aktorów na scenie, wokal na żywo, dużo tańca  
i piękne kostiumy.

13-14 CZERWCA  
godz. 9:00 i 11:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 SPEKTAKL 

WOLĘ ŻYĆ! 
  
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz 
Scenariusz: Robert Protasewicz, Waldemar Koperkiewicz 
Obsada: Maciej Czapski, Robert Protasewicz, Maria Gaciong  
oraz aktorzy Teatru Es  
 
W wielu domach narkomania to ciągle temat, którego nie 
należy poruszać, aby nie rozbudzać ciekawości. Tymczasem 
niewiedza służy najlepiej producentom i handlarzom narko-
tyków. Szczególnie istotne jest zapobieganie pojawianiu się 
tego procederu. Spektakl ukazuje, że przy dużym zaangażo-
waniu otoczenia i jego pomocy, można wyjść z nałogu. Ludzie 
zarażeni narkomanią potrzebują dialogu i zrozumienia by 
móc otworzyć się na pomoc drugiego człowieka i cieszyć się 
z codziennych, często dla nas błahych, sytuacji życiowych. Fak-
tyczne sytuacje z życia osób uzależnionych pokazują jak łatwo 
wciągnąć się w nałóg i jak trudno jest potem z niego wyjść. 
Druga część spektaklu to spotkanie z osobą, która wyszła z na-
łogu i opowie o swoich doświadczeniach, uczuli młodzież na 
problem jakim jest narkomania, a także pokaże ścieżki, którymi 
trzeba podążać by odbić się od dna i wrócić do normalnego 
życia. Spektakl powstał na motywach wstrząsającej książki 
Barbary Rosiek „Pamiętnik narkomanki”.
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15 CZERWCA (piątek) 
 
godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
 SPEKTAKL 

TYLKO MUZYKA 
 
  
 
„Tylko muzyka” to kontynuacja spektaklu - koncertu „Giganci pio-
senki”, wystawionego po raz pierwszy na Scenie Teatralnej Miasta 
Siedlce w 2010 roku. Wokaliści i aktorzy Teatru ES wraz z towa-
rzyszącą im od 15 lat Orkiestrą Teatru ES oraz występującymi 
w tym koncercie gościnnie siedleckimi artystami, zaprezentują 
repertuar takich gwiazd jak: Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors, 
The Rolling Stones, Bob Dylan, Led Zeppelin, Pink Floyd i wielu 
innych. Podobnie jak w „Gigantach piosenki”, widowisku towa-
rzyszyć będzie znakomita oprawa choreograficzna w wykonaniu 
Teatru Tańca Caro (choreografia Izabela Orzełowska). Kierownic-
two muzyczne i reżyseria spektaklu -Waldemar Koperkiewicz. 
Widowisko nie zachęca do używania narkotyków i nadmiernych 
swobód obyczajowych, a wręcz przeciwnie - ostrzega przed 
skutkami szybko zdobytej sławy. Kończyło się to często przed-
wczesną śmiercią wielu muzyków i ich fanów. Tzw. „syndrom 
27”. To właśnie w tym wieku zmarli: Janis Joplin, Jim Morrison, 
Jimi Hendrix, a współcześnie Kurt Cobain i Amy Winehouse.

17 CZERWCA (niedziela) 
 
godz. 16:00 i 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 
 SPEKTAKL 

KABARET HRABI W PROGRAMIE  
„GDY POWIESZ TAK” 
  
 
 
Gdy powiesz: „Nie” – ominie Cię widok zwleczonego i potarga-
nego faceta na twojej kanapie. Ominie Cię jej wieczne narze-
kanie i zajęta w strategicznych chwilach łazienka. Przemyśl to! 
Jeszcze możesz rzucić welonem, krawatem… czym tam chcesz 
i gnać przed siebie ile sił. Ku wolności, ku pustce. 
Ale, gdy powiesz: „Tak” – otworzy się przed Tobą nowa prze-
strzeń. Ogromna i pełna przygód. Przecież tam jest fajnie, 
miło, ciepło… Ona będzie przy Tobie zawsze, gdy się obudzisz. 
Wstanie, kawy naparzy, jajecznicę na pomidorach zrobi. Mało? 
Przytuli się. Mało? Dziewczyno – on będzie zawsze zalegał 
w łóżku w czasie, gdy Ty w kuchni jajecznicę na pomidorach 
będziesz robić. Czy to nie szczęście właśnie? Podarujcie sobie 
tę chwilę nieuwagi i pobierajcie się. A nawet, jeśli się rozwód 
zdarzy, bo wiadomo, że człowiek w krzakach zagapić się może, 
to z rozwodu mogą być dwa śluby! Czyli zysk. 
Hrabi zajmuje stanowisko. Ślub – TAK.
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 21 kwietnia odbyła się prapremiera  
fragmentów Waszego autorskiego spektaklu 
Teatru Tańca. „The Room”. Jakie emocje towa-
rzyszyły temu wydarzeniu?
- Eliza Kindziuk: Nie mam czasu się stresować, 
bo zajmuje mnie wiele rzeczy naraz (śmiech). 
Spektakl cały czas jest w procesie tworzenia, 
a w międzyczasie muszę dopilnować inne pro-
jekty, m.in. jako kierownik Teatru Tańca Caro. 
Więc intensywnie pracuję i nie trwonię cennych 
chwil na bezproduktywne myślenie (śmiech). Ale 
przyznam, że jestem bardzo podekscytowana i nie 
mogę doczekać się premiery. Bardzo ciekawi mnie 
też reakcja publiczności na nasze przedstawienie.
- Sebastian Piotrowicz: Z pewnością takie mo-
menty jak ten wywołują we mnie wiele różnych 
emocji, nie wszystkie z nich może jestem sobie 
w stanie  w tym momencie uświadomić lub jed-
noznacznie nazwać, pewne jest jednak, że ich bo-
gata barwa i intensywność, nadają smak mojemu 
życiu, dzięki czemu cieszę się z tego, co robię.

 Kogo chcecie zaprosić do swojego pokoju?
- EK:  Nasz pokój jest otwarty dla każdego wi-
dza – zapraszamy do niego zarówno dorosłych, 
jak i dzieci oraz młodzież. Spektakl „The Room” 
został zrealizowany w technice tańca współcze-

snego i zależy nam na tym, by dla każdego był 
zrozumiały. Wiele razy słyszę, że ludzie nie do 
końca odczytują język tańca współczesnego, a to 

rodzi uprzedzenia. Chcemy zmienić ten stereo-
typ, tworząc spektakl, w którym najwyższy po-
ziom artystyczny idzie w parze z dostępnością 

przekazu – od choreografii po scenografię. Na 
scenie pojawią się meble i domowe sprzęty, jakie 
każdy z nas ma w swoim domu. Wchodząc na 
widownię widz już będzie się czuł jak u siebie. 
- SP: Jak to mówią: gość w dom, Bóg w dom. Dla-
tego każdy jest mile widziany w naszym pokoju. 
Warto też zauważyć, że abstrakcyjna forma, jaką 
przybiera nasz spektakl, daje każdemu widzowi 
możliwość odbioru i zrozumienia go na swój spo-
sób. Myślę, że zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe 
czy starsze w sytuacjach, jakie kreujemy na scenie 
czy relacjach, jakie tworzą się między artystami 
będą mogli odnaleźć cząstkę siebie. Dzięki temu 
możemy powiedzieć, że „the room” staje się pew-
nego rodzaju lustrem, w którym każdy widz będzie 
mógł dostrzec odbicie jakiejś części swojego życia.

 Skąd ta metafora pokoju?
- EK: Dojrzewałam do tego pomysłu przez wie-
le lat. Ostatnie cztery lata spędziłam za granicą, 
studiując na Anton Bruckner Privatuniversität 
w Linzu. I przyznam szczerze, że pod koniec mo-
jej edukacji coraz bardziej zaczynałam tęsknić za 
domem i za moim rodzinnym miastem - za ro-
dzicami, rodzeństwem, za  przyjaciółmi, za pol-
skim schabowym i polskim językiem, za CKiS, 
gdzie wszystko się zaczęło. Kiedy stąd wyjeżdża-

ROZMOWA Z

ROZMOWY TEATRALNE

... MIESZKAJĄC ZA 
GRANICĄ, WIELE RAZY 
ZADAWALIŚMY SOBIE 
PYTANIA: JAK TO JEST 
MIESZKAĆ POZA 
DOMEM? CZY I KIEDY 
WRACAĆ DO DOMU? 
GDZIE TAK NAPRAWDĘ 
JEST MÓJ DOM? CZY 
TO JEST MIEJSCE, 
GDZIE AKTUALNIE 
PRZEBYWAM? 

WRÓCILIŚMY DO DOMU

Elizą Kindziuk i Sebastianem Piotrowiczem – twórcami spektaklu Teatru Tańca  Caro „The Room”
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łam, to mówiłam sobie, że nigdy nie wrócę do 
Polski... W międzyczasie wiele pięknych i dobrych 
rzeczy wydarzyło się w moim życiu, dokonałam 
wielu odkryć na temat siebie i innych ludzi. Doj-
rzałam do pewnych decyzji. Niezwykle cennym 
doświadczeniem była ubiegłoroczna pielgrzymka 
do grobu św. Jakuba w Santiago de Composte-
la. Podczas wielodniowej wędrówki dotarło do 
mnie, że moim domem może być moje ciało. I że 
tak naprawdę niewiele nam w życiu potrzeba… 
Ta myśl uruchomiła ciąg pytań: czym tak napraw-
dę jest dom, gdzie są jego granice, czy jest on stre-
fą komfortu czy też ucieczki… W spektaklu „The 
Room”, który – może tak to wybrzmiało - nie jest 
traktatem filozoficznym, a jedynie dotyka funda-
mentalnych tematów, te wszystkie egzystencjalne 
rozważania odnosimy  do życia codziennego – 
do rutynowych czynności, jak wspólne posiłki, 
zabawa, sprzątanie bałaganu. Bycie na co dzień 
w domu wyrażone poprzez taniec i ruch urucha-
mia refleksję na temat naszych relacji z innymi, 
weryfikuje emocje i uczucia. Mam nadzieję, że 
widz odnajdzie w nim cząstkę siebie. 
- SP: Pomysłodawcą podjęcia tematu domu, jako 
inspiracji do stworzenia spektaklu, była Eliza. 
Oboje, mieszkając za granicą, wiele razy zada-
waliśmy sobie pytania: jak to jest mieszkać poza 
domem? Czy i kiedy wracać do domu? Gdzie 
tak naprawdę jest mój dom? Czy to jest miejsce, 
gdzie aktualnie przebywam? Może to, w którym 
się wychowywałem, a może każde z nich? Czy 
w ogóle można postrzegać dom jako przestrzeń, 
terytorium o umownie wyznaczonych granicach 
czy może tworzą go ludzie, którzy w nim miesz-
kają. Dlatego postanowiliśmy osadzić nasz spek-
takl w przestrzeni tytułowego pokoju, będącego 
jednocześnie najprostszym symbolem domu.

 Myślę, że poprzez tę sztukę uwidocznią 
się też relacje między tancerzami – prywatnie 
Państwa przyjaciółmi… 
- EK: O tak.  Znamy się od wielu lat, mniej więcej 
w tym samym czasie zaczęła się nasza przygoda 
z Caro Dance. I wszyscy wyjechaliśmy w świat, 
zgłębiając sztukę tańca na zagranicznych uczel-
niach. Wspólne jest nam doświadczenie tęsknoty 
za domem. Przez długi czas rozmawialiśmy w in-
nych językach, spotykaliśmy ludzi z różnych kul-
tur. Można powiedzieć, że żyliśmy na walizkach. 
Pojawia się pytanie, czy domem może być waliz-
ka, a może druga osoba. Moje życie przez ostat-
nich pięć lat to była jedna duża walizka – nie mia-
łam problemu, by przemieścić się z nią do innego 
kraju i tam się zadomowić. No więc z takim oto 
bagażem powracam na siedlecką scenę (śmiech).  
Jestem bardzo wdzięczna dyrekcji Centrum Kul-
tury i Sztuki, że zgodziła się na nasz sceniczny 
debiut właśnie tutaj i że nam zaufała, przecież nie 
wie, czego się może po nas spodziewać (śmiech).
- SP: Tancerze, których zaprosiliśmy do współ-
pracy w większości są osobami, z którymi zna-
my się od wielu lat i wiele razem przeżyliśmy, 
zarówno na scenach i parkietach tanecznych, jak 
i w prywatnym życiu. Sam proces tworzenia był 
też dla nas okazją do przemyślenia tematu szero-
ko pojętego domu, a więc nie da się ukryć, że dla 

każdego z nas była to na pewno bardzo osobista 
„podróż”. Jednym z elementów, których użyliśmy 
jako inspiracji do spektaklu, były nasze prywatne 
wspomnienia z domu rodzinnego, co mamy na-
dzieję - sprawi, że na scenie zagości prawda, jaką 
widzowie będą mogli poczuć, wchodząc w świat 
naszego pokoju. Niemniej jednak warto zauwa-
żyć, że postacie, które kreujemy, nie są nami, tak 
więc nie należy w bezpośredni sposób utożsa-
miać zaistniałych w spektaklu relacji czy sytuacji 
z tymi, jakie łączą nas prywatnie.

 Jaka była droga od marzenia o własnym 
spektaklu do jego realizacji? Więcej w niej 
było cierni czy róż?
Było różnie (śmiech). Jak już wspomniałam to 
marzenie „chodziło” za mną od wielu lat, ale 
wcześniej brakowało mi po prostu doświadcze-
nia i wiedzy, a może przede wszystkim odwagi. 
Tak konkretnie zaczęłam myśleć o własnej cho-
reografii we wrześniu 2017 roku, kiedy wróciłam 
z Austrii do Siedlec. Tysiące godzin wytańczo-
nych na scenie, łzy goryczy i szczęścia – to się 
złożyło na finał mojego marzenia.  

 Jak czas spędzony na zagranicznych 
uczelniach i wiedzę tam zdobytą zamierzacie 
Państwo wykorzystać w Siedlcach?
- EK: Chcielibyśmy przybliżyć siedleckiej pu-
bliczności ideę tańca współczesnego. Studia 
otworzyły nam oczy na mnogość  stylów i gałęzi 
tańca współczesnego, ale przede wszystkim mie-
liśmy niebywałą okazję przyjrzeć się procesom 
twórczym. W naszym spektaklu te doświad-
czenia wykorzystujemy, tworząc zupełnie inną 
formę pracy z tancerzami, którzy są partnerami 
choreografa, a nie jego podwładnymi. To jest 
dialog, a nie instruktaż. Bardzo wiele wychodzi 
od samych tancerzy. To bardzo otwarta formuła, 
ale jednocześnie bardzo kreatywna. Niczego nie 
narzucam, a podpowiadam: idź w tym kierunku 
albo zawracaj. 
- SP: Na razie jesteśmy w trakcie tej drogi, więc 
staramy się nadal skupić nad następnymi kroka-
mi, wiedząc, że przyjdzie jeszcze czas na to, żeby 
z perspektywy czasu ją ocenić. Jedno, co mogę 
powiedzieć na pewno to, że idę po tej drodze 
z najlepszymi ludźmi, jakich mogłem na niej 
spotkać i to chyba oni stanowią jej prawdziwą 
wartość, większą niż realizacja marzenia.

 Pani Elizo, doświadczenie pedagoga, 
mimo tak młodego wieku, nie jest Pani obce… 
Na co dzień prowadzi Pani również zajęcia dla 

dzieci. Jaką najcenniejszą lekcję wynosi Pani 
z tych spotkań?
Taką, że tak naprawdę dziecko uczy mnie więcej 
niż ja je. Że nie do każdego trafia to samo i to, że 
każdy jest w stanie zrobić wszystko – tylko trzeba 
znaleźć do niego drogę. Uważam, że nie ma złych 
nauczycieli – do każdego trafia inny nauczyciel. 
Dobry pedagog jest przy swoim uczniu obecny 
ciałem i duchem i wkłada całe swoje serce w jego 
rozwój. 

 Jak Wam się wydaje, na ile taniec może 
służyć przemianie człowieka?
- EK: Zacznę o siebie – taniec bardzo mnie zmie-
nił. Nauczył pokory, walki z własnymi słabościa-
mi ale też walki o siebie. Przez te wszystkie lata, 
spędzone w Caro Dance widziałam przemianę, 
jaka dokonywała się w tancerzach. Przychodzili 
do zespołu pełni lęku i kompleksów, a wychodzili 
z wiarą w swoje umiejętności i głową pełną ma-
rzeń – poprzez taniec i bycie z ludźmi zmienili to-
talnie swoje życie i osobowość. Taniec uczy także 
tego, jak przegrywać i jak rezygnować, bo prze-
cież nie zawsze będziemy na szczycie. Poza tym 
wysubtelnia, otwiera oczy na piękno, uwrażliwia 
na drugiego człowieka. Pomaga szczęściu, ale też 
przynosi ulgę w rozpaczy.
- SP: Wydaję mi się, że wszystko, co robimy, 
kreuje to, kim jesteśmy. Dlatego tak napraw-
dę każdy z nas non stop zmienia się w pewien 
sposób. Dla nas, czyli tancerzy, taniec często 
nie jest tym, co nas przemienia, a tym, co nas 
kształtuję od początku. Osobiście większość 
ludzi, których poznałem i z którymi mam stały 
kontakt, miejsc, jakie zwiedziłem czy sytuacji, 
jakie przeżyłem (np. wybór studiów) wyni-
ka z tego, że tańczyłem. To ciekawe, że teore-
tycznie to „tylko taniec”, a praktycznie w pełni 
spowodował, że moje życie w każdym aspekcie 
wygląda tak, jak wygląda.

 Gdzie widzicie siebie za 10 lat?
- EK: Najchętniej na Karaibach albo w Austra-
lii odpoczywającą na plaży (śmiech). Ale tak 
na poważnie – jestem na tyle otwartą osobą, że 
nie chcę wiedzieć, gdzie będę za dziesięć lat. Nie 
tworzę planów, by się potem nie rozczarować. Na 
razie chcę zostać w Polsce. Czuję się tutaj spełnio-
na pod każdym względem i wciąż się rozwijam. 
Wróciłam do domu i na pewno jakiś czas w nim 
pomieszkam...   
- SP: Tak naprawdę nie wiem, co będę robić za 
miesiąc, więc perspektywa 10 lat zdaje się w takiej 
sytuacji dość dużą abstrakcją (śmiech). Mówiąc 
już bardziej poważnie to dla mnie pytanie o to, 
gdzie się widzę, jest pytaniem o to, jaki bagaż 
doświadczeń przez te 10 lat zbiorę.  W moich 
oczach to są współrzędne miejsca, w którym 
jesteśmy. W ten sposób patrząc z perspektywy 
czasu 10 lat temu nigdy bym się nie spodziewał, 
że będę w tym miejscu. Za to wizja świadomo-
ści tego, co mnie czeka za 10 lat, zabiłaby piękno 
możliwości odkrywania swojej przyszłości jako 
wielkiej niewiadomej, która zawsze może Cię 
czymś zaskoczyć.
 Rozmawiała Monika Mikołąjczuk

JEDNYM Z ELEMENTÓW, 
KTÓRYCH UŻYLIŚMY 
JAKO INSPIRACJI DO 
SPEKTAKLU, BYŁY 
NASZE PRYWATNE 
WSPOMNIENIA Z DOMU 
RODZINNEGO...
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Długi weekend potocznie zwany „ma-
jówką” nie zakorzenił się w naszej ro-
dzimej tradycji przypadkowo, a wynika 
z kumulacji świąt, które akurat w tym ter-
minie następują po sobie stwarzając tym 
samym okazję do odrobiny lenistwa i od-
poczynku od pracy. Warto jednak pokusić 
się o chwilę refleksji nad genezą obcho-
dzonych Świąt, bo tradycja niesie za sobą 
piękne historie, które nierzadko poka-
zują heroizm w najbardziej krystalicznej 
postaci. Bezpośrednie historie zwykłych 
ludzi, którzy stali się niezwykli, schema-
ty postępowania, które oddalały egoizm, 
czy hedonizm, a mocno przytulały dobro 
wspólne i interes szeroko pojętego ogółu. 
Przecież nic tak nie weryfikuje ujęcia racji 
stanu jak historia, prawda ?

W sposób szczególny chciałbym się 
tutaj pochylić nad Świętem, które ob-
chodzone jest drugiego maja. Pochylam 
się nie przypadkowo, a dlatego że jest to 
obecnie jedno z najmłodszych (o ile nie 
najmłodsze) ze wszystkich Świąt Państwo-
wych. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol-

skiej, bo o nim mowa został ustanowiony 
dopiero w 20 lutego 2004 r. i obchodzony 
jest wraz z Dniem Polonii i Polaków za 
Granicą drugiego maja, pomiędzy Świę-
tem Pracy, a rocznicą uchwalenia naj-
starszej w Europie i drugiej na świecie 
Konstytucji 3 Maja. Jeżeli zastanawialiście 
się kiedyś dlaczego symbol naszego kra-
ju reprezentują akurat biało- czerwone 
barwy, to odpowiem wam, że tutaj też nie 
ma przypadku. Historycznie polskie bar-
wy narodowe wywodzą się z barw herbu 
Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Zgodnie z wyja-
śnieniem symboliki polskiej flagi, biel 
pochodzi od bieli orła, będącego godłem 
Polski oraz bieli Pogoni - rycerza galopu-
jącego na koniu, będącego godłem Litwy. 
Oba te godła znajdują się na czerwonych 
tłach tarcz herbowych. Z tego właśnie 
względu na polskiej fladze biel znalazła 
się u góry, ponieważ w heraldyce RP waż-
niejszy jest kolor godła niż tła. 

Ustanowienie flagi w barwach biało-
-czerwonych jako symbolu narodowego 

miało miejsce w 1792 roku. (swoją drogą 
dokładnie rok po uchwaleniu 3-majowej 
konstytucji), jednak nie miało to oficjal-
nego potwierdzenia. Damy występowały 
wówczas w białych sukniach przepasa-
nych czerwonymi wstęgami, a mężczyź-
ni nosili biało-czerwone szarfy. Pierwsze 
wzmianki jakie można napotkać w pra-
wodawstwie wskazują datę 7 lutego 1831 
roku, kiedy to po raz pierwszy występu-
je oficjalna informacja o barwach naro-
dowych. Na pojawienie się polskiej flagi 
trzeba było jednak czekać znacznie dłu-
żej. Oficjalnie ustanowiona została dopie-
ro w 1919 roku i od tego czasu kilka razy 
zmieniała swoją kolorystykę. Początkowo 
miała odcień karmazynu, później jednak 
jego miejsce zajął cynober. Wszystko zo-
stało dokładnie sprecyzowane dopiero 
w 1980 r., gdy ostatecznie ustalono ko-
lorystykę. Święto flagi poza Polską jest 
obchodzone także m.in. w Stanach Zjed-
noczonych, Meksyku, Argentynie, Finlan-
dii, Turkmenistanie, na Litwie, Ukrainie 
i Chinach.

 Łukasz Marciniak

Wiwat maj, 
2 maj !

POCZĄTEK MAJA TO CZAS, KTÓRY WIĘKSZOŚCI Z NAS KOJARZY SIĘ Z WYPOCZYNKIEM. 
NIE MA PRZECIEŻ LEPSZEGO MOMENTU W CIĄGU POZOSTAŁEJ CZĘŚCI ROKU ABY  WYBRAĆ SIĘ 
NA UPRAGNIONY WYJAZD. LICZNA GRUPA RÓWNIE CHĘTNIE WYBIERA ROZKOSZOWANIE SIĘ 
UROKAMI WIOSNY WE WŁASNYM OGRODZIE, BO NARESZCIE JEST NA TO CHWILA SPOKOJU. 

ŚWIĘTO FLAGI
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WIECZÓR AUTORSKI  
SZYMONA HOŁOWNI 
8 maja 2018 r., godz. 17.00  

Muzeum Regionalne w Siedlcach  
ul. Piłsudskiego 1  

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach 
w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bi-
bliotek zaprasza na wieczór autorski Szymona 
Hołowni.

Szymon Hołownia to polski dziennikarz, 
publicysta, pisarz, dwukrotny laureat nagrody 
Grand Press . Po raz pierwszy w 2006 roku w kate-
gorii wywiad i w 2007 w kategorii dziennikarstwo 
specjalistyczne. Na koncie ma również nagrodę 
„Ślad”, MediaTory, Wiktora w kategorii najwięk-
sze odkrycie telewizyjne oraz Wiktora Publiczno-
ści. Pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „New-
sweeku”, kanale Religia.tv, prowadził autorski 
program w TVP1, obecnie w stacji TVN współ-
prowadzi z Marcinem Prokopem program „Mam 
Talent!”, jest też felietonistą „Tygodnika Powszech-
nego”. Wydał kilkanaście książek o tematyce spo-
łecznej i religijnej, ostatnio „Ludzi w czasach Jezu-
sa” (2016) i „Instrukcję Obsługi Solniczki” (2017). 

Spotkaniu będzie towarzyszył kiermasz 
książek Autora.  Wstęp wolny!

XI SIEDLECKI JARMARK  
ŚW. STANISŁAWA 

11 i 12 maja 2018 r.
 Plac gen. Wł. Sikorskiego,  

ul. Kilińskiego, ul. Pułaskiego
Siedlecki Jarmark św. Stanisława to impre-

za o charakterze targowo-wystawienniczym, 
wychodząca naprzeciw potrzebom i oczekiwa-
niom lokalnych twórców i rzemieślników, po-
siadających bogaty dorobek kulturowy, nieeks-
ponowany dotychczas na ponadlokalnym 
poziomie. Co roku znacząco zwiększa się liczba 
chętnych do prezentacji ginących zawodów rze-
mieślniczych. Siedlecki Jarmark stał się dla wie-
lu szansą do szerokiej promocji regionalnych 
produktów i tradycyjnych dla regionu potraw.

Dwudniowym targom towarzyszyć będą 
m.in.  prezentacje artystyczne jedynego za-
wodowego kataryniarza w kraju, bezpłatne 
warsztaty garncarskie, 
targi edukacyjne sie-
dleckich placówek 
oświatowych,  Regio-
nalne Święto Lasu, 
Kulinariada, koncert 
Zespołu Wokalnego 
Art Styl działające-
go przy Siedleckim 
Uniwersytecie Trze-

ciego Wieku. Przed jarmarkową publicznością 
wystąpi Kapela Siedlecka, zespół Tamarysze 
z Mińska Mazowieckiego. Prezentacje na sce-
nie folkowej Jarmarku zakończy ZPiT Ziemi 
Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkie-
wicz. 
Szczegółowy program na www.mok.siedlce.pl

WIECZÓR AUTORSKI  
ADAMA FERENCEGO  
I MAI JASZEWSKIEJ

14 maja 2018r. o godz. 18.00 
Muzeum Regionalne w Siedlcach,  

ul. Piłsudskiego 1 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach w ra-

mach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek za-
prasza na wieczór autorski Adama Ferencego i Mai 
Jaszewskiej. Nie i Tak, Adam Ferency w rozmowie 
z Mają Jaszewską. Rozmowa, którą przeprowadzi-
ła Maja Jaszewska, jest absolutnie niestandardowa. 
Próżno szukać tu anegdot teatralnych, plotek z pry-
watnego życia aktorów czy reżyserów.

Rozmowy dotyczą literatury, przyjaźni, kuchni, 
wolności, kontaktów z bezpieką i... słów zakłamują-
cych rzeczywistość.

 Adam Ferency opowiada także o swoich naj-
ważniejszych rolach, o nastawieniu do nich i do 
życia, o lękach, zachwytach i rozczarowaniach. Ta 
książka daje do myślenia i pozwala inaczej spojrzeć 
na rzeczywistość. Nie tylko tę teatralną czy filmową.

Maja Jaszewska – dziennikarka, publicystka. 
Autorka wielu artykułów i wywiadów publiko-
wanych w prasie i czasopismach (tj. „Tygodnik 
Powszechny”, „W drodze”, „Więź”, „Zwierciadło”, 
„Sens”, „Twój Styl”, „Elle”, „Wysokie Obcasy”, „Poli-
tyka). Wydała dwie książki będące realizacją jej au-
torskich pomysłów – W co wierzę? (Homini 2007) 
i Psychologia mitów greckich (Eneteia 2013).

Podczas spotkania będzie można kupić książkę 
NIE i TAK. Wstęp wolny!

PIKNIK Z OKAZJI JUBILEUSZU 
45-LECIA MOSTOSTAL  

SIEDLCE 
19 maja 2018 r., od godz. 14:00

Błonia siedleckie, ul. Jana Pawła II
  Na najmłodszych czekać będzie miasteczko 

rozrywki – dmuchane zjeżdżalnie, zamki do ska-
kania, tor przeszkód i inne. Piknik będzie też oka-
zją do spotkania z najsłynniejszym trollem świata 
Hugo z programu interaktywnego telewizji Polsat. 
Klub Czerwonego Noska zaplanował na ten dzień 
wiele konkursów, niespodzianek i koncert w wy-

konaniu Pani Klaun. Na finał tej części z koncer-
tem „The Best Of” wystąpi Mała Orkiestra Dni 
Naszych. Drugą część Pikniku rozpocznie kon-
cert zespołu Big Bit, który wykona największe 
przeboje grupy The Beatles oraz polskich zespo-
łów takich jak: Skaldowie, Czerwone Gitary czy 
Niebiesko Czarni.

Na finał wystąpi Gwiazda Wieczoru – zespół 
Wilki. Każdy koncert Wilków to magia, niesa-
mowity klimat, atmosfera i ogromna dawka po-
zytywnej energii. Na koncie mają trzy platynowe 
płyty oraz dziesiątki wielkich przebojów. Z pew-
nością nie zabraknie więc takich hitów jak: „Urke”, 
„Baśka”, „Bohema”, „Eli lama sabachtani”, „Nie 
stało się nic” czy „Sun Of The Blue Sky. Piknik po-
prowadzi Andrzej Niemirski.

NOC MUZEÓW 2018  

MUZEUM REGIONALNE  
W SIEDLCACH  

19 maja 2018 r. (sobota)   
Program
19:00-23:30 Udostępnienie wystaw 
19:15-20:15 Pokaz multimedialny Hali-

ny Budziszewskiej „Kazimierz Szwainowski 
(1917-2002). Życie i twórczość” (l piętro - sala 
audiowizualna). 19:15-23:00 Galeria Marleny 
Czajkowskiej. Stoisko pamiątek z wizerunkiem 
siedleckiego ratusza utrwalonych na torbach, 
magnesach, plakietkach i serwetkach niezapo-
minajkach (parter - przy sekretariacie). 

19:15-23:00 Konkurs wiedzy o muzeum 
i prezentowanych wystawach. Prawidłowe od-
powiedzi będą nagradzane upominkami przy-
gotowanymi specjalnie na tegoroczną imprezę 
(parter - hol z kredensem). 

20:00-22:00 Spotkanie z mazowiecką ka-
pelą ludową. W programie: koncert, muzyczne 
gry i zabawy dla dzieci, nauka tańców ludowych 
(przed budynkiem). 20:30-23:15 Turnieje w grę 
planszową „Miasteczko. Siedlce w 20-leciu mię-
dzywojennym”. Do wygrania nagrody książkowe 
oraz gry „Miasteczko” (l piętro — sala audiowi-
zualna). 

UWAGA! Prosimy o e-mailową rezerwację 
udziału w turniejach pod adresem stowarzysze-
nie.tutajteraz@gmail.com lub telefonicznie 608 
657 713. 21.00-23:00 Warsztaty wypukłodruku 
(arkady - przed budynkiem). 

23:15-23:45 Projekcja filmu „Utracone Mu-
zeum” (I piętro — sala audiowizualna). Wstęp 1 zł

KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z Marzeną Rogalską, dziennikarką, prezenterką telewizyjną, pisarką i aktorką

 Dopiero co były Pani urodziny. Trzyna-
stego w piątek. Czy w jakiś szczególny spo-
sób celebruje Pani ten dzień?
Zazwyczaj tak, chociaż to zależy od roku. 
Ostatnie były dość szalonym dniem (śmiech). 
Mój przyjaciel zrobił mi niespodziankę i za-
prosił kilka osób. Było cudownie. Kocham 
swoją trzynastkę i nie zdarzyło mi się, bym 
ten dzień spędziła niefajnie. Generalnie nie 
rozumiem ludzi, którzy nie celebrują swoich 
urodzin. Uważam, że nawet jeśli człowiek 
jest sam, to powinien wypić lampkę szam-
pana na swoją cześć albo na cześć rodziców, 
którzy go powołali na ten świat. 

 Podobno od dzieciństwa marzyła Pani 
o aktorstwie. Ten sen o scenie ziścił się po 
wielu latach, bo na początku było radio i te-
lewizja. Jak Pani trafiła do mediów?
W trakcie studiów – a były to złote lata 90. - 
pracowałam w Krakowie w kinie „Kijów”. 
Mieściła się tam firma, zajmująca się dystry-
bucją i promocją filmów i ja tam się zatrud-

niłam. Pewnego dnia mój szef poinformował 
mnie, że w Telewizji Kraków szukają nowych 
twarzy i że powinnam zgłosić się na casting. 
Wielokrotnie prowadziłam dla niego różne 
eventy związane z promocją filmów i uważał, 
że doskonale poradzę sobie w tej roli. Posłu-
chałam go i tak znalazłam się w Telewizji 
Kraków, gdzie przez długi czas prowadziłam 
bardzo popularny program filmowy. Wkrótce 
dostałam zaproszenie do radia RMF, a potem 

przeniosłam się do warszawskiego 
Radia Kolor. Kolejny przystanek to 
TVN Style. Był krótki moment, kiedy 
nie było ani radia i wtedy odezwało 
się do mnie radio Złote Przeboje, 
w którym się zasiedziałam chyba już 
z dziesięć lat. Z TVN Style trafiłam 
do TVP2, gdzie od wielu lat prowadzę 
„Pytanie na śniadanie”. 

 To duża przyjemność słucha-
nia Pani rozmów z zaproszonymi 
gośćmi. Na wizji nie ma miejsca 
na emocje, ale one na pewno się 
zdarzają. Które z takich spotkań 
wspomina Pani szczególnie?
Nawet dzisiaj, jadąc z kolegami do 
Państwa z naszym spektaklem, 
opowiadałam im historię sprzed 
kilku godzin. Moim gościem 
w „Pytaniu na śniadanie” był Ja-
kub Kotowski, weterynarz z lecz-
nicy „Ada” z Przemyśla oraz 
pies Forest, któremu pan Jakub 
uratował życie. Forest został zna-
leziony we wnykach, okrutnie 
cierpiał i był potwornie wycień-
czony. Kiedy pan Jakub zobaczył 
go, rozpłakał się i obiecał Fore-
stowi, że da mu wszystko to, co 
odebrali mu ludzie. To było dla 
mnie bardzo trudne spotkanie. 
Z jednej strony nie chciałam 
uronić ani słowa, a z drugiej 
byłam na granicy szlochu. 
Nawet teraz, kiedy o tym opo-
wiadam, ciężko jest mi opano-
wać emocje... Operacja pieska 
trwała pięć godzin. Niestety, 
trzeba było amputować mu 
dwie łapy. W bardzo krótkim 
czasie, dzięki zaangażowaniu 
opiekuna i całego personelu 
lecznicy, udało się zebrać pie-
niądze potrzebne na protezy. 
Forest znów chodzi na czterech 
łapach, chociaż będzie wymagał 
długiej rekonwalescencji. Przyszedł 
do naszego studia ze swoim panem, 
wpatrzony w niego jak w obraz. Mię-
dzy nimi narodziła się bardzo piękna, 

ZAWSZE MIAŁAM SUPER 
SZTAMĘ Z RODZICAMI. 
PODOBNIE JAK MOJA 
SIOSTRA. OBOJE  BYLI  
W NAS WPATRZENI  
I ZAKOCHANI BEZ PAMIĘCI. 
MÓJ TATA DAWAŁ MI 
POCZUCIE TOTALNEJ 
AKCEPTACJI I MIŁOŚCI.

JESZCZE WIERZĘ  
W CZŁOWIEKA
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głęboka więź. Ludzie z tej lecznicy są niewiary-
godni. Będą organizować coś na kształt psich 
wiosek i przy pomocy behawiorystów przy-
wracać zwierzęta światu. Nie zapomnę tego 
spotkania. To są historie, które mnie zupełnie 
rozklejają. Tyle jest okrucieństwa, a z drugiej 
strony ludzie, tacy jak lekarz Jakub Kotowski, 
dzięki którym jeszcze wierzę w człowieka.

 Dba Pani o poziom rozmowy, szanując 
godność swoich gości. To rzadka postawa 
we współczesnym dziennikarstwie... Czy 
istnieją tematy tabu, których nigdy by Pani 
nie poruszyła?
Nie wiem, chyba nie. Dbam o granice, które 
wyznacza gość. Nic na siłę. Traktuję moich 
gości tak, jak sama chciałabym być traktowa-
na – z szacunkiem i przestrzenią na własne 
zdanie. Zdarzało się, że podczas programu 
kogoś zjadła trema i nie potrafił się wypowie-
dzieć – i ja to rozumiem – być może to nie był 
ten dzień, nie ten nastrój… Nie jestem wścib-
ska i nie lubię plotek – raczej słynę z tego, że 
nigdy nie wiem, kto, z kim i jak (śmiech). 
Mówią o mnie „księżniczka faux pas” bo na 
przykład pozdrawiam czyjegoś męża, a oka-
zuje się, że państwo już dawno po rozwodzie. 
Nie interesuje mnie też to, co piszą o mnie 
w tabloidach i na plotkarskich portalach, 
choć zawsze znajdzie się ten życzliwy, który 
mi o tym doniesie (śmiech). W momencie, 
kiedy zaczęłam udzielać wywiadów, bywa-
ło, że na spotkanie przychodził dziennikarz, 
który nie miał pojęcia, czym się zajmuję, a in-
teresowały go głównie moje osobiste sprawy. 
I właśnie tego nie chcę robić innym. 

 Jest Pani bardzo ciekawa świata i ludzi – 
co Panią w tym świecie najbardziej boli a co 
uskrzydla?
Uskrzydlają mnie dobrzy ludzie, których 
spotykam w moim życiu, przyroda, i zwie-
rzęta. Uwielbiam podróże z moim serdecz-
nym przyjacielem Adamem. Oboje kochamy 
sztukę, więc chodzimy po galeriach, a potem 
przysiadamy na chwilę rozmowy w klimatycz-
nych kawiarenkach, smakując wspólny czas. 
Ostatnio wpadliśmy do londyńskiego Tate 
Modern na wystawę dzieł mojego ukochane-
go Modiglianiego. Specjalnie wybraliśmy się 
też do Nowego Yorku, bo tam, w Metropolitan 
Opera, śpiewała Aleksandra Kurzak, wybitna 
sopranistka i niezwykle charyzmatyczna ko-
bieta. Spotkanie z jej sztuką i nią samą było 
niesamowitym przeżyciem, które na długo po-
zostanie w moim sercu. Takie chwile napraw-
dę uskrzydlają. Podobnie jak kontakt z przy-
rodą – pamiętam moje spotkanie z Grand 
Canyonem w Stanach Zjednoczonych – sta-
łam w zachwycie, dziękując Bogu, że mogę 
tego doświadczać. Mam tam serdeczną przy-
jaciółkę, z którą przemierzamy ten kraj wzdłuż 
i wszerz, bo ciągle jest co oglądać i podziwiać. 
Te wszystkie miejsca bardzo dobrze mi robią 
na duszę. A co mnie boli? To, jak traktujemy 
zwierzęta i przyrodę. Lubię w takich razach 

cytować pana Wiktora Zborowskiego, który 
uważa, że całe zło polega na tym, że ludzie 
opacznie interpretują biblijne słowa: „czyńcie 
sobie ziemię poddaną”. Oznacza to, że mamy 
szanować przyrodę i wszystkie żywe stworze-
nia, które mają takie same prawa do życia jak 
my, więc jeśli trzeba będzie, to pójdę na koniec 
świata i przywiążę się do drzewa, by je ocalić. 
I oczywiście trzeba dawać przykład na swoim 
poletku. I można zacząć od prostych rzeczy – 

własna torba, segregowanie śmieci. Podobają 
mi się różne rasy psów i kotów, ale powtarzam: 
nie kupuj - adoptuj. 

 Tę afirmację świata wyniosła Pani z ro-
dzinnego domu. Co Pani zawdzięcza swoim 
rodzicom? W jakich momentach swojego 
życia powraca Pani myślami do tej Arkadii?
Zawdzięczam im przede wszystkim poczucie 
wolności i swobody. Zawsze miałam super 
sztamę z rodzicami. Podobnie jak moja sio-
stra. Oboje byli w nas wpatrzeni i zakochani 
bez pamięci. Mój tata dawał mi poczucie to-
talnej akceptacji i miłości. Z Kurpiów, skąd 
pochodzi nasza rodzina, przeniósł się na po-
łudnie, bo chciał, żebyśmy były blisko Krako-
wa i miały większe możliwości edukacji i roz-
woju. Zupełnie się przebranżowił, przez wiele 
lat pracował w fabryce butów w Chełmku. 
Wszystko po to, by jego córki miały lepsze 
życie. Tata już nie żyje. Ale nie ma dnia, bym 
o nim nie myślała. Dorastałam w dobrym 
wesołym domu, w którym czułam się w pełni 
akceptowana. I myślę o nim, kiedy jest mi źle.

 Może Pani wówczas zadzwonić do siostry…
O tak, moja siostra jest moim guru. To wspa-
niała kobieta - jest oddziałową na oddziale 
opieki paliatywnej. Chylę przed nią czoła, bo 
to, co robi dla innych, jest iście boskim da-
rem. Rozmawiamy ze sobą kilka razy dzien-
nie. Skoczyłabym za nią w ogień. Dopiero 
kilka lat temu dotarło do mnie, że taka więź 
wcale nie jest normą. W swojej naiwności 
myślałam, że wszędzie rodzeństwo tak się 
kocha…. 
 Właśnie ukazała się Pani druga książ-

ka – po znakomicie przyjętej „Wyprzedaży 
snów” – „Gra w kolory”. Po Pani debiucie 
Katarzyna Grochola stwierdziła: „To nie 
dziennikarka telewizyjna napisała książkę. 
To pisarka Marzena Rogalska pracuje w te-
lewizji”. W jakim stopniu praca w mediach 
pomogła Pani w pisaniu powieści?
Bardzo mi pomogła. Wiele z historii, które 
usłyszałam rozmawiając z moimi gośćmi, 
było niewątpliwie ważną inspiracją. Po wielu 
latach pracy jako dziennikarka byłam goto-
wa, by napisać powieść. Dlatego ta galeria 
moich postaci jest tak różnorodna. To, że 
dużo podróżuję, też niewątpliwie wzboga-
ciło fabułę. Mogę powiedzieć, że w moich 
książkach są zawarte smaki życia a’la Rogal-
ska. Cieszę się, że moja druga książka też się 
sprawdziła. Obecnie pracuję nad trzecią czę-
ścią przygód Agaty.

 Na pewno pojawią się w niej Pani uko-
chane zwierzaki. Gdyby zwierzęta potra-
fiły mówić, to z pewnością Pani koty ob-
sypałyby Panią licznymi komplementami. 
Czy dom bez kota – najedzonego, dopiesz-
czonego i należycie docenionego – zasłu-
guje w ogóle na miano domu?- pyta Mark 
Twain. 
Na pewno powiedziałyby: nie całuj nas tyle! 
To są najbardziej obcałowane koty na świecie 
(śmiech). Wszędzie ze mną jeżdżą, bo bardzo 
za nimi tęsknię. Jeśli wyruszam gdzieś dalej, 
opiekuje się nimi moja mama. Absolutnie nie 
wyobrażam sobie życia bez zwierząt. One nas 
kochają tak czystą i niewinną miłością, że 
możemy się tylko od nich uczyć, ale my nie 
zawsze odpowiadamy tym samym… Powtó-
rzę za Dorotą Sumińską – skoro je oswoili-
śmy, to musimy być za nie odpowiedzialni. 
Traktuję je jak moje dzieci. Są pełnoprawny-
mi członkami mojej rodziny. 

 W kwietniu wystąpiła Pani na siedleckiej 
scenie w roli aktorki – jak smakuje ta przy-
goda?
Smakuje pysznie. To jest nowa energia, któ-
ra czyni moje życie jeszcze ciekawszym. 
Cały czas nie bardzo wierzę w to, co się teraz 
dzieje. Spełnia się moje marzenie sprzed lat, 
choć zdaję sobie sprawę, że mam niedostatki 
warsztatu aktorskiego i brak mi doświadcze-
nia. Wprawdzie ponad rok występowałam 
w musicalu „Metro”, ale to nie to samo. Kole-
dzy ze sceny przekonują, że jest ok. (śmiech) 
Na początku miałam atak paniki – dotarło do 
mnie, że to nie jest zabawa, a profesjonalna 
scena. Myślę, że dzięki temu doświadczeniu 
jestem lepszą dziennikarką. Mam okazję na 
żywo obserwować pracę profesjonalnych ak-
torów i bardzo dużo się uczę. To jest piękna 
przygoda, za którą dziękuję losowi, a najbar-
dziej Darii Widawskiej, która mnie do tego 
namówiła. I oby trwała jak najdłużej.
 
 Dziękuję bardzo za rozmowę
 Monika Mikołajczuk

MAMY SZANOWAĆ 
PRZYRODĘ I WSZYSTKIE 
ŻYWE STWORZENIA, 
KTÓRE MAJĄ TAKIE SAME 
PRAWA DO ŻYCIA JAK MY, 
WIĘC JEŚLI TRZEBA BĘDZIE, 
TO PÓJDĘ NA KONIEC ŚWIATA 
I PRZYWIĄŻĘ SIĘ 
DO DRZEWA, BY JE OCALIĆ
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Caroline Harder 
dziekan wydziału tańca Uniwersytetu Artystycznego CODARTS w Rotterdamie
 
Jest wiele choreografii i układów tanecznych, które zdobyły moje serce, ale chciałabym 
wspomnieć o spektaklu, który miałam okazję obejrzeć w ostatnim czasie i śmiem twierdzić, 
że to najpiękniejsza rzecz, jaką do tej pory widziałam. Chodzi o Side B:A Drift w cho-
reografii Gabriela Carrizo i Franka Chartiera. Ta swoista trylogia teatralnych osobowości 
tancerzy, finezyjnego ruchu i technicznej wirtuozerii jest połączona w sposób, który mo-
mentami wydaje się nierealny. Przedstawienie jest synergią humorystycznego żartu i efek-
tów scenicznych. Wrażenia, które doświadczyłam jako widz, są oszałamiające. Stwarzają 
odczucia jakbym uczestniczyła w pewnej surrealistycznej fantazji. Widowisko odbywa się 
w fascynującej scenografii, która w trakcie trzech części jest przebudowana przez tancerzy 
na oczach publiczności. Dzieło wywarło na mnie monumentalne wrażenie, pod wpływem 
którego pozostanę na zawsze.

KTÓRE Z DZIEŁ SZTUKI (malarstwo, rzeźba, architektura, muzyka, taniec,) PORUSZYŁO         MNIE DO GŁĘBI

Daniel Ludwiczuk 
rzeźbiarz
 
Chcę opowiedzieć o miejscu, które wywarło na mnie ogromne wrażenie - to Podhorce na Ukrainie, 
gdzie znalazłem się dość przypadkowo w październiku ubiegłego roku. Podróżowałem z dwoma sym-
patycznymi kolegami, Ślązakiem Waldemarem, znanym artystą, którego wielką pasją jest budowanie 
w przestrzeni publicznej ogromnych struktur z patyków i gałęzi oraz młodym psychologiem Andre-
jem, wybitnym specjalistą od hipnozy. Po kilku dniach we Lwowie, znużeni nieco miejskimi uciechami, 
wbrew pogodzie październikowej, zimnej, ciemnej z deszczem zacinającym poziomo, zachęcającej raczej 
do otwarcia sobie żył, postanowiliśmy ruszyć w interior. Pierwsze miejsce podróży to Kamionka Stru-
miłowska, miejsce, skąd wywodzi się rodzina Waldemara. Bo Waldemar pięknie mówi śląską godką, 
by porozumieć się z żoną, ale jego dziadkowie musieli uciekać z kresów, przymuszeni przez nadmiernie 
pobudzonych obywateli. W księgach parafialnych, dostępnych w sieci internetowej, odnalazł Waldemar 
swoich przodków, którzy byli w Kamionce Strumiłowskiej przed 300 laty. Zachwycony pierwszym po-
bytem w rodowej miejscowości powziął Waldemar zamiar zbudowania gigantycznej rzeźby z patyków, 
ale czas był już na następną wioskę, Podhorce, po ukraińsku Pidgircy. Okolica stała się pusta, prawie 

bezludna, z krzywymi domkami pokrytymi eternitem, droga z wielkimi kraterami, drzewa przydrożne ledwie zipią męczone przez żarłoczne jemioły. I tu 
w morzu nijakości widzimy wielki pałac, większy tysiąc razy od największej rzeźby Waldemara. Przytłacza nas swoją potęgą. To pałac Koniecpolskich zbudo-
wany w XVII wieku. Ze względu na magnacki przepych nazwany był Wersalem Podola. Z bliska widać, że świetność budowli dawno przeminęła i dzisiaj jest 
ruiną z szybko postępującym procesem destrukcji.  Kontemplujemy piękno ruiny, robię za dużo zdjęć, gdy nagle pojawia się dwóch uzbrojonych strażników 
z zamiarem aresztowania nas. Psycholog Andrzej próbuje hipnozy, lecz to weterani wojny w Afganistanie, odporni na takie sztuczki. Andrzej podejmuje 
negocjacje zakończone nieformalnym transferem. Sympatyczni weterani wpuszczają nas na pokoje pałacu, tam  gdzie nie ma atrakcji dla turystów.  Aura tu 
ponura, ciężka. W czasach radzieckich był tu szpital dla gruźlików, z całego ZSRR kierowano tu najcięższe przypadki. Z dawnego okrutnie bogatego wypo-
sażenia, pełnego obrazów, rzeźb i innych skarbów nie zostało nic prócz tego, co nie dało się wyrwać.
Chińczycy budują dzisiaj wierne kopie zabytkowych miast europejskich, mają Wenecję, wieżę Eiffla itp. Dość to barbarzyńskie, ale w XVIII wieku, kolejni 
właściciele Podhorców byli przed Chińczykami, zbudowali kopię bazyliki turyńskiej Basilica di Superga. Dzisiaj kościołem rządzi Lwowska Galeria. W 
związku z tym kościół był a nie jest kopią bazyliki turyńskiej, jest ruiną przytłoczoną bezlitosną grawitacją. Po trawie śmigają kury w poszukiwaniu dżdżow-
nic, obok leżą detale architektoniczne. Barokowa rzeźba przedstawiająca świętego nieznanego mi, zamiast nosa ma pordzewiały drut. Tuż obok kościoła ta-
jemnicze instalacje, pozostałości po komunistycznym raju, wielkie rury na stalowych nogach. Kościół w środku jest w dość  dobrym stanie i wszystko jest do 
ocalenia, również pałac. No ale to inna sprawa, bardziej złożona. W Polsce mamy też wielką ilość niszczejących zabytków, ale  Podhorce są jednak wyjątkowe.

Anna Głogowska 
tancerka, prezenterka telewizyjna

 
Nic mnie tak nie porusza do głębi jak taniec w ogóle - myślę, że jest on dopełnieniem każdej sztuki, 
bo wyraża najszczerszą prawdę o nas samych. Spektakl, po obejrzeniu którego dosłownie dostałam 
gorączki, to „Carmen” w wykonaniu siedleckiego Teatru Tańca Caro, w reżyserii i choreografii Iwo-
ny Marii Orzełowskiej, z główną rolą Izy Orzełowskiej, obok której na scenie pojawili się finaliści 
programu „You Can Dance - Po prostu tańcz”. Spektakl niezwykle emocjonujący, w którym sztuka 
tańca została wyniesiona na wyżyny. Długi czas nie mogłam dojść do siebie po jego obejrzeniu. 
Nawet w najśmielszych snach nie zdawałam sobie sprawy, jakimi wspaniałymi artystami są sie-
dleccy tancerze dopóki nie spotkałam ich osobiście, w procesie tworzenia dzieła sztuki, jakim jest 
taniec. Dla mnie jako tancerki i choreografa najciekawsze są próby - to podczas nich dochodzi do 
najsubtelniejszych przeżyć i choć odbyłam ich tysiące, pamiętam te, które znacznie bardziej mnie 
poruszyły niż spektakl, który był ich zwieńczeniem. Kiedy patrzę na tancerzy i to w jaki sposób ję-
zykiem tańca opowiadają o życiu i o naszych codziennych relacjach i uczuciach, mogę być dumna, 
że jestem człowiekiem.  
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Bożena Kosieradzka  
inż. architekt

 
”Architektura jest wolą epoki przełożoną na przestrzeń, życie, zmianę, nowość”  - to zdanie Mies 
van der Rohe mówi wszystko o tej królowej sztuk. Architektura ma ogromny wpływ na nasze 
życie nawet gdy tego sobie nie uświadamiamy. Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłam zapro-
jektowane i wykonane starannie wnętrze mieszkania w bloku. Było to mieszkanie architekta na 
warszawskim Bródnie jeszcze podczas głębokiej komuny w latach siedemdziesiątych. Uderzyła 
mnie niezwykła kolorystyka i kompozycja mebli. Wszystko było białe z dodatkiem czerwonego 
i czarnego koloru. Wszechobecna biel wprowadzała elegancję i spokój do wnętrza. Meble były 
mobilne, można było je przestawiać i komponować dowolnie, co jest bardzo korzystne przy 
małych mieszkaniach. Chyba ta magia piękna podziałała bardzo mocno na moją podświado-
mość, że do dzisiaj jadąc samochodem, szukam wzrokiem ciekawej architektury i niestety zbyt 
często „cierpię”, jak patrzę na niektóre budynki i ich wnętrza. Dlaczego tak bardzo pragniemy 
piękna? Piękno to komfort dla oczu, przyjemność, równowaga dla zmysłów i szczęście. Przez 
architekturę kształtujemy przestrzeń, a więc wpływamy na komfort życia, wprowadzamy zmiany, które nas uszczęśliwiają, dajemy przez to 
dobro dla ludzi. Architektura to ciągły rozwój związany z ekonomią, wiedzą i techniką. Wreszcie architektura to codzienna darmowa wystawa, 
którą zauważamy lub nie, idąc codziennie do pracy czy robiąc zakupy. Kiedy przyjrzymy się uważnie budynkom, zauważymy, które do nas 
przemawiają w przyjemny sposób a które wzbudzają niechęć a nawet złość i które są obojętne. Dlatego kocham miasto, uwielbiam oglądać 
kilometry ulic zwłaszcza w nowoczesnych dzielnicach kraju czy Europy. Obserwuję, a przez to uczę się piękna wciąż na nowo. Przytoczę tu 
nowe dzielnice mieszkaniowe Amsterdamu, szwedzkiego Sztokholmu czy Malme, duńskiej Kopenhagi, londyńskiego City czy warszawskiego 
Eko Parku projektu Kuryłowicza.
Architektura jest również efektem zmian społecznych. Od wiedzy społeczeństw, kształcenia architektów i wrażliwości na piękno i dobro za-
leży jakość naszych osiedli mieszkaniowych oraz jakość przestrzeni publicznych. Źle zaplanowane miasto będzie wyludniać się, mieszkańcy 
będą uciekać do przedmieść, tworząc swoją prywatną przestrzeń, zamiast korzystać z miejsc publicznych, jak place miejskie, parki, skwery, 
ulice, aby spotykać się, słuchać muzyki, przyglądać się ulicznym eventom itp. Moja droga do architektury wiodła przez wiele sztuk. W latach 
siedemdziesiątych pasjonował mnie film od polskiego kina przedwojennego do powojennego klasycznego kina europejskiego: włoskiego 
neorealizmu z wielkimi reżyserami, jak Fellini i jego „La strada” czy „Amarcord” z muzyką Nino Roty , szwedzkiego Ingmara Bergmana 
„Fany i Aleksander” czy „Tam, gdzie rosną poziomki”, francuskie komedie z Luisem de Funes. Film to emocje, relacje między ludźmi, również 
otoczenie architektoniczne. W okresie komuny ciekawość wszystkiego poza „żelazną kurtyną” była ogromna, oglądało się filmy nawet dla po-
równania poziomu i jakości życia, jakie było gdzieś na Zachodzie. Ale pierwsze było słowo... poezja. Czytałam Staffa, Asnyka, Baczyńskiego, 
Gałczyńskiego, Pawlikowską-Jasnorzewską a nawet wiersze miłosne Broniewskiego.  Poezja, którą czytałam wieczorami w domu, jak też na 
szkolnych akademiach, dziesiątki albumów z malarstwa oglądane w publicznej czytelni, samodzielne wypady do teatru im. Jaracza w Olszty-
nie, lekcje rysunku, wszystko to miało wpływ na moją wrażliwość i wybór życiowy.
Studia architektoniczne, nowe miasto Białystok, w którym poznałam podlaski barok i klasycyzm po olsztyńskim ceglanym gotyku, otworzy-
ły nowy świat piękna i wiedzy. Profesor Zieliński, profesor Ulman, profesor Krasiński, profesor Urbanowicz, profesor Kucza-Kuczyński to 
wielkie nazwiska architektury, których słuchałam z wielkimi emocjami a czasem i z wielkim strachem, czy na pewno mój projekt czy rysunek 
będzie dobrze  odebrany ? Studia zmieniły mnie, moją świadomość o publicznej odpowiedzialności zawodu oraz świadomość ogromnej pracy, 
jaka mnie czeka.
Myślę, że architektura jest moim życiem, moim przyjacielem, który mi towarzyszy już od prawie 40 lat. Nie zawodzi mnie, bo jestem jej wierna.
Polecam wszystkim studiowanie architektury, zwłaszcza tej współczesnej, bo ona najwięcej mówi o nas, jacy jesteśmy, czego pragniemy i co 
przekażemy dalej następnym pokoleniom.

KTÓRE Z DZIEŁ SZTUKI (malarstwo, rzeźba, architektura, muzyka, taniec,) PORUSZYŁO         MNIE DO GŁĘBI

Małgorzata Nikolska
historyk sztuki
 
Moje pierwsze fascynacje sztuką wiążą się z najważniejszym dla mnie źródłem wiedzy i inspiracji, ja-
kim było wydawnictwo „Sztuka cenniejsza niż złoto”, autorstwa wielkiego erudyty i znawcy przedmio-
tu, Jana Białostockiego. Niestety, moje pojęcie o istocie opisywanych dzieł było jedynie czarno–białe, 
jak ilustracje we wspomnianej książce. Zwłaszcza jeden, z reprodukowanych obrazów, zapadł mi w pa-
mięć i marzyłam, by kiedyś móc podziwiać go w oryginale.  To „Zwiastowanie” Antonello da Messi-
na, włoskiego malarza doby wczesnego renesansu, przedstawiające młodziutką Madonnę, czytającą 
książkę opartą na pulpicie, widzianą z perspektywy Anioła. Prosta, skromna kompozycja, której sens 
zawarty jest w ulotnym i wymownym geście lekko uniesionej dłoni, tworzącym nieuchwytny dystans 
i podkreślającym moment wahania się i zadumy. Po latach, w sycylijskiej Taorminie, przywitał mnie 
ogromny poster z delikatną twarzyczką Virgin Anunciaty, reklamujący wystawę, na której pokazywa-
ny był obraz Messiny. Przyszła pora na spotkanie, w pustej sklepionej sali, tylko ja i Ona, taka krucha 
i bezbronna,  mała deska przykuwająca niezwykłym szmaragdem maforionu i tym ogromnym, po-
nadczasowym spokojem. Teraz, u siebie w domu, codziennie patrzę w jej lekko przymknięte oczy, 

a to dzięki doskonałej kopii tego dzieła, namalowanej i ofiarowanej mi przez znakomitego artystę konserwatora, Romualda Wyszyńskiego z Siedlec.
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

Niedawno dyskutowałem o tym, czy aktor znany 
m.in. jako Pawlak z filmów „Sami swoi”, „Nie ma 
mocnych” i „Kochaj albo rzuć”, pochodził z Gnoj-
na. Mój rozmówca miał odmienne zdanie. Może 
jednak obaj mieliśmy rację? Wiemy, że w 1915 r. 
władze rosyjskie wywiozły z Siedlec na wschód 
urzędników również pochodzenia polskiego. Jako 
bieżeńców traktowano też mieszkańców wsi o za-
jęciach pozarolniczych, np. rzemieślników. Dlate-
go ojciec Wacława Kowalskiego, będący kowalem, 
został w tym samym czasie wywieziony z rodziną 
w głąb imperium rosyjskiego. 

 Wacław Kowalski urodził się 2 V 1916 r. za gra-
nicą, w mieście Gżatsk (w 1968 r. przemianowanym 
na Gagarin) między Smoleńskiem i Moskwą. Przy-
jechał z rodziną do Gnojna po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. Mieszkał w nieistniejącym 
już domu na ostatniej posesji po prawej stronie przy 
wyjeździe na Janów Podlaski. Tutaj na skrzyżowa-
niu z drogą wiodącą także do przeprawy promowej 
do Niemirowa stoi kapliczka z napisem wykutym 
w kamieniu BOŻE / BŁOGOSŁAW / PRACY / 
ROLNIKÓW / PAMIĄTKA / SWOBODY / RE-
LIGIJNEJ / W 1905 ROKU. W pobliżu skrzyżowa-
nia i zabudowań rodzina miała półtorahektarowe 
gospodarstwo. Wacław mieszkał tutaj z rodzicami 
i trzema siostrami. Jedna z nich utonęła w Bugu 
podczas kąpieli po powrocie z mszy św. z Niemiro-
wa. Mimo, że katolicy z Gnojna należeli wówczas do 
parafii w Janowie Podlaskim, do kościoła za Bugiem 
mieli bliżej i tam udawali się na nabożeństwa. 

 Po przeciwnej stronie drogi mieszka koleżanka 
Wacława z jego lat młodości. Jej opowieść przypo-
mina mi widok spacerującego Pawlaka z „kabanem” 
po lesie. Wcześniej jadąc z nim furą, starał się z Kar-
gulem nie wyjawić tajemnicy przed sołtysem, któ-
rego grał Aleksander Fogiel, urodzony w Siedlcach. 
Obie rodziny wspomagały się w trudnych latach II 

wojny światowej. Ojciec Wacława zmarł przed woj-
ną, toteż na niego spadło wiele obowiązków doro-
słego mężczyzny. Usłyszałem we wspomnieniach 
jego koleżanki, że był sprytnym chłopakiem. Potrafił 
zabić świniaka i go oprawić w tajemnicy przed oku-
pantami. Gdyby taki fakt został przez Niemców od-
kryty, to konsekwencje bywały bardzo dokuczliwe. 
A niebezpieczeństwo było realne. Bowiem w ostat-
niej chwili udało się schować tuszę pod koński żłób 
przed rewidującymi gospodarstwa okupantami. Po-
nadto koń rżał niepokojąco podrażniony zapachem 
opalonej już tuszy. Wacław Kowalski często zwracał 
się z prośbą do koleżanki: - Chodź, Lodzia, na spa-
cer ze mną! I takie wspomnienia pani Leokadia 
przechowuje o słynnym aktorze, absolwencie m.in. 
Seminarium Nauczycielskiego w pobliskiej Leśnej 
Podlaskiej (1937). Poświęcona jest mu tablica pa-
miątkowa na drewnianym budynku dawnej szkoły, 
będącym jednym z obiektów schroniska „Przystań”. 
Można tutaj przyjechać z wycieczką, zanocować 
oraz zorganizować zwiedzanie wsi i okolicy. Jednym 
z inicjatorów ufundowania tablicy w setną rocznicę 
urodzin aktora i autorem jej tekstu, jest znany regio-
nalista z Białej Podlaskiej, Szczepan Kalinowski.

 Według słów pani Lodzi przed wojną w Gnojnie 
było 30 domów zamieszkałych przez rzymskokatoli-
ków i 70 prawosławnych. Część mieszkańców zdekla-
rowała się po wojnie jako wyznawcy prawosławia po-
chodzenia ukraińskiego i zostali wysiedleni w 1947 r. 
za wschodnią granicę, podobnie jak sąsiednie Borsu-
ki. A w latach młodości mojej rozmówczyni wszyscy 
zgodnie żyli i zapraszali się na wszystkie uroczystości 
rodzinne, bez względu na wyznanie. Echem tych cza-
sów jest dawna cerkiew prawosławna św. Paraskiewy, 
zbudowana w latach 1880 – 1883 i użytkowana od 
1944 r. jako kościół rzymsko-katolicki. Zachowany 
jest także cmentarz prawosławny z nagrobkami z XIX 
wieku. Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk

NAJWAŻNIEJSZE WIADOMOŚCI ENCYKLOPEDYCZNE O WSI TO TAKIE, ŻE GNOJNO 
JEST NAJDALEJ NA PÓŁNOC WYSUNIĘTĄ WSIĄ WOJ. LUBELSKIEGO. MA LOKALNE 
ZNACZENIE TURYSTYCZNE M.IN. ZE WZGLĘDU NA PUNKT WIDOKOWY NA SZCZYCIE 
TRZYDZIESTOMETROWEJ SKARPY PODMYWANEJ PRZEZ BUG. PUNKT JEST OZNAKOWANY 
PO PRAWEJ STRONIE DROGI PRZY WYJEŹDZIE DO BORSUK. W TEJ OKOLICY KRĘCONO 
CZĘŚĆ UJĘĆ DO FILMÓW NAD NIEMNEM I DIABŁY,  DIABŁY. PIERWSZA WZMIANKA O WSI 
POJAWIŁA SIĘ W 1503 R. WTEDY BYŁA TO WŁASNOŚĆ NIEMIRY HRYMALICZA. W ZAKOLU 
BUGU ZNAJDOWAŁ SIĘ PORT RZECZNY, DOSTOSOWANY DO ZAŁADUNKU ZBOŻA I TOWARÓW 
POCHODZENIA LEŚNEGO, SPŁAWIANYCH DO GDAŃSKA. W XIX W. WIEŚ I FOLWARK 
BYŁY WŁASNOŚCIĄ ALEKSANDROWICZÓW Z KONSTANTYNOWA.  W 1812 R. PRZEZ 
BUG  PRZEPRAWIAŁ SIĘ NAPOLEON CIĄGNĄCY NA CZELE WOJSKA W STRONĘ MOSKWY. 
W STYCZNIU 1863 R. DOSZŁO KOŁO GNOJNA DO BITWY ODDZIAŁU POWSTAŃCZEGO ROMANA 
ROGIŃSKIEGO Z KOZAKAMI. W 1938 R. WIEŚ LICZYŁA 421 MIESZKAŃCÓW, OBECNIE WYNOSI 
TYLKO 31% TEJ LICZBY. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO JUBILEUSZU 
65-LECIA PRZYPADAJĄCEGO W PRZYSZŁYM ROKU.  

MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

GNOJNO 
NAD 
BUGIEM
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Miłość matczyna jest nieporównywalna 
z żadnym innym uczuciem. I tak też jest  
w sztuce przedstawiana. Kult Matki Boskiej 
nie ma porównania z żadnym innym. Matka 
Boska jest w końcu Matką Syna Bożego.

Artyści malowali matki głównie z powo-
du wdzięczności za dar życia, dziękując im  
w ten sposób za to, że są, za opiekę, wychowanie  
i miłość, która jest nieustającym dawaniem. 
Jest bezgraniczna i bezinteresowna. Wśród 
dzieł polskich artystów malujących matkę wy-
różniają się: Stanisław Wyspiański i Henryk 
Rodakowski. Wyspiańskiego znamy, ale Roda-
kowskiego trochę mniej. To wybitny portreci-
sta (1823-1894). Jego obraz „Portret matki arty-
sty” zachwycił krytyków francuskich w 1853 r. 
Genialny Eugene Delacroix („Wolność wiodąca 
lud na barykady”) widział miejsce dla dzieła 
Polaka pośród najwybitniejszych dokonań ma-
larstwa na świecie. Ale jest pewne „ale”…

W 2010 roku podczas prac konserwatorskich 
odkryto, że obraz jest przemalowanym arcy-
dziełem Rembrandta! Skąd u Rodakowskie-
go wziął się po dwustu latach obraz wielkiego 
XVII–wiecznego artysty? Nie wiadomo. Są róż-
ne domniemania, ale nie ma pewnych dowo-
dów. Przemalowywanie obrazów zdarzało się  
i nie było w tych czasach  uważane za karygod-
ny wyczyn. Spotkało to np. arcydzieło Leonar-
da da Vinci - „Damę z gronostajem”, o której 
tyle ostatnio się mówi. Przemalowano mu tło, 
kiedy Izabela Czartoryska dostała go od syna. 
Dzięki kunsztowi znanych na świecie polskich 
konserwatorów mamy teraz w Muzeum Sztuki 
w Łodzi dwa obrazy. Jeden Rembrandta, dru-
gi Rodakowskiego. Tomografia komputerowa, 
bibułka japońska, mrówcza praca i talent kon-
serwatorski pozwoliły oddzielić dwie warstwy 
farby i dokonać cudu. Obie matki na niego za-
służyły, bo musiały być wspaniałymi kobietami.

Portret matki utożsamiany jest często  
z Ojczyzną. Niby ta pierwsza nazwa – od 
ojca, ale „macierz” to już od matki. Tak 
zapewne myślał Jacek Malczewski malując 
„Ojczyznę”. Tak też myślał o Matce – Oj-
czyźnie Tomasz Gluziński. Wielki poeta, 
który jest autorem wierszy wykorzystanych  
w spektaklu Teatru ES pt. „Za co giniemy…”:

Pamiętamy, że w zamieci
Zawsze Matko przy nas stoisz
Chronisz piersią swoje dzieci
Moje siostry, braci moich

Dziś przysięgam, gdy ty płaczesz
Trwać przy tobie aż do końca
Póki serce w nas kołacze
Ja - twój syn i twój obrońca.

 Waldemar Koperkiewicz

PORTRETÓW POSTACI 
MATKI W SZTUCE NIE 
JEST WIELE. POZA 
JEDNĄ.  NAJCZĘŚCIEJ 
MALOWANĄ BĄDŹ 
RZEŹBIONĄ - MATKĄ 
BOSKĄ. MARYJA 
PRZEDSTAWIANA JEST 
PRZY NARODZINACH 
JEZUSA, JAKO 
OPIEKUNKA MAŁEGO 
DZIECKA, A W 
KOŃCU JAKO MATER 
DOLOROSA -ŚWIADEK 
ŚMIERCI SYNA. ZNANY 
BYŁ JEJ JEGO LOS, 
JEGO PRZEZNACZENIE, 
ALE BYŁA JEGO MATKĄ 
I CIERPIAŁA TAK JAK 
WSZYSTKIE MATKI…

MATKA W MALARSTWIE POLSKIM

Jacek Malczewski „Ojczyzna”Stanisław Wyspiański „Macierzyństwo”

Henryk Rodakowski „Portret matki”
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Tym razem chcę przedstawić Państwu dwa 
filmy, adresowane do zupełnie różnej publiczno-
ści. Zwróciłem na nie uwagę, bo poruszają tema-
ty pożądane w ostatnim czasie, a na nowe trendy 
trzeba reagować. Film pierwszy to niezwykła 
opowieść o nieżyjącym już, okrytym złą sławą 
baronie narkotykowym Pablo Escobarze, drugi 
zaś to kino fantasy.

Po kilkunastu latach od zdobytego rozgłosu 
i śmierci słynnego barona narkotykowego Pablo 
Escobara, znowu jest o nim głośno; „fenomen” ko-
lumbijskiego terrorysty wraca. Tym razem, zupełnie 
inaczej niż w słynnym serialu „Narcos”, najmniej 
mówi się o jego zbrodniach i bezwzględności, z jaką 
doszedł do wielkich pieniędzy, wysokiej pozycji 
wśród przestępców, a coraz częściej duży nacisk się 
kładzie na jego przedsiębiorczość i niezwykły umysł, 
który pozwolił mu osiągnąć tak niebywały majątek 
i wątpliwą sławę. Co prawda zawsze przy nazwisku 

Escobar pojawia się informacja, kim był, ale mam 
wrażenie, że obecnie są to fakty drugorzędne. Coraz 
więcej młodych ludzi ogląda filmy o tym przestępcy, 
czyta książki jemu poświęcone i podziwia w skry-
tości ducha tego człowieka. Wiem i to jest pociesza-
jące, że nie jest to zachwyt bezkrytyczny, że jednak 
pamiętamy, kim był i co zrobił potępiając jego 
działania, ale tak jak napisałem wcześniej, patrzymy 

na niego już nie z odrazą, już o wielu wyczynach nie 
pamiętamy, wielu nie zauważamy. Artyści również 
nie pozostawiają tej postaci na uboczu swoich za-
interesowań twórczych. W kinach jest oto film po-
święcony Pablo Escobarowi właśnie, zatytułowany 
„Kochając Pabla, nienawidząc Escobara”. Reżyserem 
jest mniej u nas znany reżyser hiszpański Fernando 
Leon Aranoa, za to w obsadzie zobaczymy gwiazdy 
wielkiego formatu: Penelope Cruz i Javier’a Bar-
dem’a. Film opowiada fragment z życia barona nar-
kotykowego, który u szczytu powodzenia swojego 
przestępczego procederu poznaje ambitną gwiazdę 
kolumbijskiej telewizji Virginię Vallejo i zakochuje 
się w niej bez pamięci, z wzajemnością resztą. Ta 
miłość odmienia zupełnie bezwzględnego bandytę, 
ale zmienia również nieświadomą dotychczas skali 
przestępstw ukochanego, młodą kobietę. Obraz 
powstał na podstawie książki – wspomnień Virginii 
Vallejo; mamy więc możliwość niejako z pierwszej 
ręki poznania historii narkobarona! To historia nie 
tylko o przemocy, o mrocznych stronach zdobywa-
nia fortuny, to opowieść o miłości, która przydarzyła 
się człowiekowi o kamiennym sercu. Dość powie-
dzieć, że jest to historia odejść i powrotów, miłości 
i nienawiści oraz dziwnej więzi, która zawsze łączy 
zakochanych w sobie ludzi. Każdy człowiek, bez 
względu na to, czy jest kucharzem, mechanikiem, 
nauczycielem czy przestępcą podlega takim samym 
mechanizmom; jest to niezależne od ludzkiej woli 
i nie mają tu wpływu pieniądze, bo tam, gdzie w grę 
wchodzą uczucia, racjonalne myślenie znika! To 

Czas na reset!
JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

OCZY SZEROKO OTWARTE

BAZAR KULTURALNY

Reżyseria: Fernando León de Aranoa
Obsada: Javier Bardem, Penélope Cruz

Bp Jan Marceli Gutkowski

DO OBEJRZENIA

KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Biskup janowski Jan Marceli Gutkowski, 
dominikanin urodzony 27 maja 1776 roku 
we wsi Witkowo Pawlaki koło Ciechanowa. 
W wieku 16 lat wstąpił do wojska jako ochot-
nik. Po kilku latach zrezygnował i przywdział 
habit dominikański w Płocku. Seminarium 
duchowne odbył w Warszawie, a święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1799 roku we Wło-
cławku. Był przeorem w klasztorze w Płocku, 
pracował także w Gdańsku i Wrocławiu, gdzie 
wykładał teologię, filozofię i język polski. Od 
1806 roku był kapelanem w wojsku Księstwa 
Warszawskiego. Uczestniczył w 1812 roku 
w wyprawie Napoleona na Moskwę, gdzie 
podczas odwrotu dostał się do niewoli rosyj-
skiej i przebywał na zesłaniu do 1815 roku. 
Za działalność kapelańską został odznaczony 
Krzyżem Legii Honorowej oraz Orderem Vir-
tuti Militari.

Gutkowski związał się z wojskiem Kró-
lestwa Kongresowego, któremu dowodził 
Wielki Książę Konstanty. Postawny, śmiały, 
bezpośredni i z poczuciem humoru zyskał 
sympatię Księcia, z którym się zaprzyjaźnił. 
Ten pragnął wynieść go na biskupstwo pod-

laskie. Po oporach wśród ducho-
wieństwa papież Leon XII 3 lipca 
1826 roku mianował go biskupem 
podlaskim, 1 października otrzy-
mał sakrę biskupią. Nie spełnił 
jednak oczekiwań władz carskich, 
ponieważ jako ordynariusz od-
znaczał się uporem i wojowni-
czością. Był nieustępliwy w spra-
wach wiary, szczególnie walczył 
z małżeństwami mieszanymi. Nie 
zgadzał się wieloma zakazami 
rządowymi, między innymi co do 
nieudzielania posług religijnych 
Unitom. Dokonał on wyboru św. 
Szymona i Judę Tadeusza na pa-
tronów diecezji. Za swoją dzia-
łalność, sprzeczną z polityką władz carskich, 
został deportowany w głąb Rosji w 1840 roku. 
19 maja 1842 roku zrzekł się diecezji i został 
zwolniony z wygnania. Zmarł we Lwowie 3 
października 1863 roku i został pochowany 
na Cmentarzu Łyczakowskim. Nazywano go 
„filarem, kolumną polskiego Kościoła”.

Na portrecie z Muzeum Diecezjalnego 

w Siedlcach bp Jan Marceli Gutkowski został 
przedstawiony jako postawny mężczyzna, 
o siwych włosach i pewnym siebie spojrze-
niu. Ubrany jest w komżę i mucet. Lewą ręką 
przytrzymuje pektorał, a na piersi widoczne są 
Gwiazda i Order św. Stanisława na czerwonej 
wstędze, którego Kawalerem został w 1829 
roku z postanowienia cara Mikołaja I.
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świetnie zagrana historia, w której z wielką przyjem-
nością oglądamy mistrzowskie popisy gwiazd kina 
światowego. 

To tyle o niezbyt sympatycznym bohaterze, te-
raz natomiast coś zupełnie innego; kino fantasy nie 
tylko dla koneserów gatunku. Pewnie na początku 
wśród wielu z Czytelników rodzi się pytanie: po co 
w ogóle realizować filmy opowiadające nierealne 

i wymyślone historie? Przecież to nie ma nic wspól-
nego z rzeczywistością! A czy przekona Was takie 
oto stwierdzenie, że fantasy pobudza wyobraźnię? 
Ten rodzaj sztuki ma wielu swoich miłośników, 
ale nie tylko dla tej grupy odbiorców realizowane 
są te filmy. Często bowiem ludzie na co dzień nie 
zajmujący się tą dziedziną sztuki, czytają książki 
czy oglądają filmy tego gatunku. Często przecież 
poszukujemy czegoś nowego, by zapomnieć 
o przygnębiającej rzeczywistości. I taki właśnie jest 
„Deadpool 2” Davida Leitch’a. To film o superbo-
haterze, który codziennie zmaga się z życiem, przy 
okazji pomagając ludziom. Zobaczymy niepraw-
dopodobne zwroty akcji, fantastyczne i fantazyjne 
zdjęcia oraz zupełnie karkołomne przygody. 
Zabawa podczas seansu gwarantowana, nie tyko 
ona zresztą; gwarantowany jest również reset, czyli 
zupełne oderwanie od rzeczywistości.

Dwa różne filmy i dwie różne grupy odbior-
ców. To oczywiste, bo przecież kino jest miejscem 
dla wszystkich; dla tych poważnych szukających 
rozrywki mocnej opartej na faktach ekscytujących 
się mechanizmami władzy i dla tych uciekających 
na chwilę w świat wyimaginowany, poszukujących 
- być może - spełnienia swoich dziecięcych fantazji. 
Jeśli tylko zechcecie odpocząć i znajdziecie chwilę 
wolnego czasu koniecznie spędźcie go w kinie, bo 
w repertuarze na pewno znajdziecie coś interesują-
cego; w tak szerokim wachlarzu tematów filmo-
wych jest duże prawdopodobieństwo, że odnajdzie-
cie swoją ulubioną opowieść.

„Coś tam czasem 
się zatliło z jednej 
albo drugiej, ale zni-
komo, jak błędny ognik. O północy byliśmy 
na miejscu, na zielonym rynku. Jechało się 
w kółko, wśród drzew, jak duktem. W gęstwi-
nie jakieś złote światełka pełgały. I było zu-
pełnie cicho, bo wszyscy poszli spać, pewni, 
że już nic się nie wydarzy. Bo co miałoby się 
wydarzyć o północy na końcu kraju?”

 
 Andrzej Stasiuk

Wybór krótkich próz i felietonów z „Ty-
godnika Powszechnego”. Zebrane w jednym 
tomie są przenikliwym spojrzeniem – z dy-
stansu, z Beskidu albo stepu gdzieś w Azji 
– na teraźniejszość, na zmiany, jakie zacho-
dzą w świecie. A zarazem próbą uchwycenia 
chwili, szczegółu, drobnego zdarzenia, zanim 
zniknie ono pod powodzią kolejnych.

 Wydawnictwo Czarne, kwiecień 2018

Kroniki 
beskidzkie 
i światowe

DO POCZYTANIA-

Reżyseria: David Leitch
Obsada: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz

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

Hans Belting miejsca dla obrazu 
szuka pomiędzy medium, a ciałem 
odbiorcy. Nie może on istnieć ani 
bez swojego ciała - medium, ani 
bez ciała odbiorcy, w którym się wi-
zualizuje. Obraz istnieje wyłącznie 
w systemie zależności z medium 
i ciałem, poza którym traci swą 
obrazową naturę. Nie może być 
„bezcielesny”, a mimo wszystko zo-

staje oderwany, odklejony od swego 
nośnika i usytuowany, zawieszony 
gdzieś pomiędzy. Umiejscowienie 
„pomiędzy” jest bodaj najbardziej 
charakterystyczną cechą obrazów, 
które tworzone są przez wzajemne 
oddziaływanie na siebie materialno-
ści obrazu - medium i materialności 
odbiorcy - ciała.
„Pomiędzy” to też trafne określe-

nie na sytuację artysty, tworzącego 
autoportret lub cykl autoportretów. 
Tworzę, by sobie samemu spojrzeć 
w oczy lub by oczami z portretu 
spojrzeć na siebie. Gdy stoję pomię-
dzy obrazami, stają się one czymś 
więcej niż tylko lustrzanym odbi-
ciem. Tworzę swoje alter ego, obraz 
samego siebie, który na mnie patrzy. 
Przygląda mi się. Ten obraz to prze-

cież nie ja, ale ktoś bardzo podobny 
- jest moim klonem, sobowtórem. 
Ja sam staję się obrazem pomiędzy 
tymi płótnami. One tworzą mnie 
w takim samym stopniu, jak ja je. 

MARCIN SUTRYK

WERNISAŻ WYSTAWY
POMIĘDZY
10 MAJA GODZ. 18:00 
GALERIA TEATRALNA CKiS
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RELACJE

Od premiery „Przezroczystości” mi-
nęło już 18 lat. Piękne, mądre, płynące 
prosto z serca strofy, ciekawa muzyka 
i oryginalne piosenki, głęboka refleksja 
i humor wciąż pozostają w repertuarze 
Teatru Es. Spektakl w wykonaniu kolejne-
go pokolenia młodych artystów tejże gru-
py, można było zobaczyć 11 kwietnia na 
deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. 
Sztuka o miłości, wierze, nadziei i dobro-

ci, radości i smutku, Bogu i człowieku.  Od 
początku spotkała się ze znakomitym od-
biorem i przyjęciem publiczności. Od cza-
su premiery spektakl wystawiony był już 
ponad 100 razy dla ponad 50 000. widzów. 
Prezentowany był w teatrach, muzeach, 
instytucjach kultury, kościołach, klasz-
torach, amfiteatrach m.in w Siedlcach, 
Ciechanowie, Szczecinie, Częstochowie 
(Jasna Góra), Warszawie, Sabinovie (Sło-

wacja), Krakowie (Rynek Główny), Ra-
domiu, Gdyni, Gdańsku, Poznaniu (Fil-
harmonia Poznańska), Równem - Teatr 
Dramatyczny (Ukraina) czy Terespolu. 
Spektakl stworzył Andrzej Meżerycki wg 
wierszy i zapisków poety ks. Jana Twar-
dowskiego, muzykę do przedstawienia 
skomponowali Maciej Turkowski i Walde-
mar Koperkiewicz.  Obecnym reżyserem 
widowiska jest Robert Protasewicz.

24 kwietnia 2018 roku dzieci z Przed-
szkola w Mielniku odwiedziły Centrum 
Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryc-
kiego, gdzie obejrzały spektakl teatralny 
pt. „Duszek Śmieciuszek” wystawiony na 
deskach  Sceny Teatralnej Miasta Siedlce 
w wykonaniu aktorów Teatru Es.  Sztu-
kę Stefana Szulca wyreżyserował Robert 
Protasiewicz. Partner spektaklu  - Zakład 
Utylizacji Odpadów ufundował nagrody 
dzieciom biorącym udział we wstępnej 
części konkursowej dotyczącej wiedzy 
ekologicznej, w której mali widzowie przy-
pomnieli  sobie co to jest recykling oraz 
jak należy segregować śmieci. Śmieszna 
opowieść o przygodach tytułowego Dusz-
ka Śmieciuszka wprowadza najmłodszych 
w zagadnienia ekologii. Główny bohater 
w zaśmieconym lesie poszukuje przyja-
ciół do zabawy.  Dzieci źle się czują wśród 
odpadów. Duszek Śmieciuszek odnajduje 
Króla Śmietnika, by wspólnie zmierzyć 
się z Czarnym Charakterem, który nie-
ustannie zaśmieca las. Jak w każdej bajce 
wszystko kończy się szczęśliwie. Z pomo-
cą przyjaciół można pokonać złe moce 
i zaprowadzić porządek w lesie.

Przesłanie płynące ze spektaklu każe za-
stanowić się dzieciom czy warto zaśmiecać 
las – miejsce zdrowia i wypoczynku? Czy las 
może się zamienić w wielkie wysypisko? Jak 
istotne dla naszego zdrowia jest czyste śro-
dowisko? A w związku 
z tym, jak należy segre-
gować śmieci?

Spektakl utrzymany 
w dramatycznym, ale 
i wesołym tonie wy-
woływał u dzieci wiele 
emocji. Przyczynili się 
do tego aktorzy Teatru 
Es, którzy w przed-
stawieniu oprócz gry 
aktorskiej użyli kukieł-
ki - sympatycznego 
Duszka. Ogromnym 
walorem była pogłębia-
jąca przekaz muzyka, 
która towarzyszyła ak-
cji, wzmagała napięcie, 
tworzyła nastrój i at-
mosferę. Pobudzała wy-
obraźnię i emocje oraz 
odzwierciedlała uczucia 

dzieci.  Małym widzom podobał się taniec 
oraz śpiew. Zachwyciły kostiumy. Największe 
poruszenie u dzieci wywołało pojawienie się 
Czarnego Charakteru oraz wielkich postaci 
w lesie w końcowej części sztuki. Dodatko-

we emocje wzbudziła 
piękna scenografia po-
łączona z zaskakują-
cymi efektami świetl-
nymi.

Dzieci po spekta-
klu spotkały się z ak-
torami na scenie pod-
czas pamiątkowego 
zdjęcia. Mogły z bliska 
dotknąć, popatrzeć… 
Naszym milusińskim 
spektakl bardzo się 
spodobał. Przeżyły 
niezapomniane emo-
cje. Polecamy przed-
szkolakom. Warto 
obejrzeć! Mamy na-
dzieję tu jeszcze wró-
cić.

Dzieci i Nauczyciele 
z Przedszkola w Mielniku
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WZNOWIENIE PRZEZROCZYSTOŚCI 

SPOTKANIE Z DUSZKIEM ŚMIECIUSZKIEM 
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W dniach 19, 20, 21, 22 kwietnia 2018 
na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce gościł 
V Międzynarodowy Festiwal Tańca Współ-
czesnego i Jazzowego. W tegorocznej, ju-
bileuszowej edycji Festiwalu odbyły się: 
konkurs Tańca Współczesnego i Jazzowe-
go, audycja i doroczne warsztaty tań-
ca współczesnego prowadzone przez 
wykładowców CODARTS oraz spek-
takle towarzyszące. To już piąta edy-
cja wspólnego projektu Teatru Tańca 
Caro i Uniwersytetu Artystycznego 
z Holandii, realizowanego przez Cen-
trum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryc-
kiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

Zwieńczeniem projektu była 
prezentacja spektaklu „Talent on 
the move”, w wykonaniu zawodo-
wej grupy studentów trzeciego roku 
Codarts. W tym roku młodych tan-
cerzy z całej Europy publiczność 
miała okazję obejrzeć w sobotę, 21 
kwietnia. Artyści zaprezentowali in-
teresujący program światowej sławy 
choreografów i zostali nagrodzeni 
zasłużonymi brawami.

Prezentacja poprzedzona zo-

stała pokazem finalistów V Międzynaro-
dowego Festiwalu Tańca Współczesnego 
i Jazzowego oraz kreacją tancerzy Teatru 
Tańca Caro – spektaklem „The Room” 
w procesie tworzenia, w choreografii Eli-
zy Kindziuk i Sebastiana Piotrowicza. 

W  tegorocznej edycji festiwalu udział 
wzięli miłośnicy tańca z Polski i Europy 
w kilku w kategoriach tanecznych i prze-
działach wiekowych. Międzynarodowe 
jury w składzie: Keith-Derrick Randolph 
- (USA) Ballet, Annemieke  Wijers – (Ho-

landia), Laban Technique, Maria 
Toth– (Włochy), Ballet, Grze-
gorz Puchalski – (Georgia Dan-
cer) - Deutsche Nationale Oper 
Berlin, Anna Głogowska (Pol-
ska), Paulina Zasada (Polska) 
i Marek Zajączkowski (Polska) 
- wyłoniło do finału najbardziej 
uzdolnionych tancerzy, którym 
podczas gali zakończenia Fe-
stiwalu Tańca Współczesnego 
i Jazzowego wręczone zostały 
dyplomy, statuetki i nagrody 
pieniężne.

Honorowy Patronat nad fe-
stiwalem objął Prezydent Mia-
sta Siedlce Wojciech Kudelski. 
Wydarzenie przebiegało rów-
nież pod patronatem Europej-
skiego Roku Dziedzictwa Kul-
turowego 2018.
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SIEDLCE ŚWIATOWĄ STOLICĄ TAŃCA



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

ZAPOWIEDŹ WYDARZENIA 
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Frank Adler to samotny mężczyzna, który mieszka w małym miasteczku na Florydzie 
ii wychowuje „genialne dziecko” – swą wybitnie uzdolnioną siostrzenicę Mary. Frank 
pragnie, aby Mary uczyła się w zwykłej szkole, ale jego bogata i wpływowa matka Evelyn 
ma inne plany – chce wziąć edukację wnuczki w swoje ręce, rozdzielając tym samym 
Franka i Mary. Evelyn ma po swej stronie całą armię prawników, podczas gdy Frank może 
liczyć tylko na dwie osoby: życzliwą mu gospodynię, Robertę i nauczycielkę Mary, 
Bonnie, z którą zaczyna łączyć go uczucie. Wkrótce uświadamia sobie, że podobnie, jak 
wybitne zdolności są darem losu dla Mary, tak pojawienie się dziewczynki 
ww jego życiu jest darem dla niego samego.

OCZAMI KOBIET
OCZAMIKOBIET

16 maja
godz. 19.00

w czterech
 ścianach życia

23 maja
godz. 19.00

 znikasz

Frank Adler to samotny mężczyzna, który mieszka w małym miasteczku na Florydzie 
ii wychowuje „genialne dziecko” – swą wybitnie uzdolnioną siostrzenicę Mary. Frank 
pragnie, aby Mary uczyła się w zwykłej szkole, ale jego bogata i wpływowa matka Evelyn 
ma inne plany – chce wziąć edukację wnuczki w swoje ręce, rozdzielając tym samym 
Franka i Mary. Evelyn ma po swej stronie całą armię prawników, podczas gdy Frank może 
liczyć tylko na dwie osoby: życzliwą mu gospodynię, Robertę i nauczycielkę Mary, 
Bonnie, z którą zaczyna łączyć go uczucie. Wkrótce uświadamia sobie, że podobnie, jak 
wybitne zdolności są darem losu dla Mary, tak pojawienie się dziewczynki 
ww jego życiu jest darem dla niego samego.

OCZAMI KOBIET
Kino

7 maja, godz. 12.00

21 maja, godz. 12.00

NOVEKINO SIEDLCE
ul. Wiszniewskiego 4

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

siedlce@novekino.pl

NOVEKINO SIEDLCE 
PoLECA 
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JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR
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PARTNERZY CKiS

PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PLAN WIDOWNI

BALKON

I N F O R M A C J E  O G Ó L N E

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

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

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

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

www.scena24.siedlce.pl
Wydawca: Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce
Druk sponsorowany: Drukarnia Iwonex 
Redakcja: Dział Promocji i Mediów
e-mail: promocja@ckis.siedlce.pl
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fot. Maria Mazurkiewicz, Janusz Mazurek 
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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;




