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Znajdziesz nas:
CKiS im. A. Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31

Punkt Informacji Miasta Siedlce,  
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74
Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 
Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Klub Rafa, ul. Rynkowa 24
Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2
UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9
Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1
Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5

 4-5 Repertuar CKiS na marzec 

 6-7 Co za miesiąc? 

 8-9   Rozmowy teatralne -  

  z Małgorzatą Pieczyńską

10-11  Międzynarodowy Dzień Kobiet

  życzenia Panów dla Pań

 12 Wspomnienie 

  o Wojciechu Pokorze  

 13 Kultura po sąsiedzku

 14-15 Międzynarodowy Dzień Teatru

 16 Przewodnik turystyczny 

 18-19 Bazar kulturalny

 20-22 Piszą o nas / relacje

Z niebieskich najrańszą piosnek
Ledwie zadzwonił skowronek,
Najrańszy kwiatek pierwiosnek
Błysnął ze złotych obsłonek.
Ja
Za wcześnie, kwiatku, za wcześnie,
Jeszcze północ mrozem dmucha,
Z gór białe nie zeszły pleśnie,
Dąbrowa jeszcze nie sucha.
Przymruż złociste światełka,
Ukryj się pod matki rąbek,
Nim cię zgubi śronu ząbek
Lub chłodnej rosy perełka.
Kwiatek
Dni nasze jak dni motylka,
Życiem wschód, śmiercią południe;
Lepsza w kwietniu jedna chwilka
Niż w jesieni całe grudnie.
Czy dla bogów szukasz datku,
Czy dla druha lub kochanki,
Upleć wianek z mego kwiatku,
Wianek to będzie nad wianki.
Ja
W podłej trawce, w dzikim lasku
Urosłeś, o kwiatku luby!
Mało wzrostu, mało blasku,
Cóż ci daje tyle chluby?
Ni to kolory jutrzenki,
Ni zawoje tulipana,
Ni lilijowe sukienki,
Ni róży pierś malowana.
Uplatam ciebie do wianka;
Lecz skądże ufności tyle!
Przyjaciele i kochanka
Czy cię powitają mile?
Kwiatek
Powitają przyjaciele
Mnie, wiosny młodej aniołka;
Przyjaźń ma blasku niewiele
I cień lubi jak me ziołka.
Czym kochanki godzien rączek,
Powiedz, niebieska Marylko!
Za pierwszy młodości pączek
Zyskam pierwszą… ach! łzę tylko.
 Adam Mickiewicz

PIERWIOSNEK

István Csók  „Przebudzenie wiosny”

CZEKAM NA WIOSNĘ, BO: 

SONDA

IZABELA WERESZCZUK 
właścicielka kwiaciarni „Izabela” 

Czekam na wiosnę, bo 
zimą jest ponuro i zimno, 
a to nie sprzyja spacerom, 
które, szczególnie rano, 
uwielbiam. Wiosna to pora 
odrodzenia. Zimowa chandra 
mija, wszędzie kwitną 
drzewa i kwiaty. Mnie, jako 
florystkę, wprawia to w 
szczególnie dobry nastrój, 
pomimo że i tak większość 
czasu spędzam wśród roślin, 
ale tej przyjemności nigdy 
za wiele! Ponadto moja 
córka i wnuczka urodziły 
się właśnie o tej porze roku, 
co sprawia, że ja WIOSNĘ 
kocham najbardziej ze 
wszystkich pór roku.

ANDRZEJ KRUSZEWICZ 
dyrektor ZOO w Warszawie 

Lubię ciepło i światło,
lubię śpiew ptaków, 
lubię zjadać stokrotki i kwiatki 
mniszka, 
lubię wąchać wszelkie kwiatki, 
lubię podglądać motyle 
i trzmiele, ważki i żuczki, 
lubię pracę w ogrodzie 
i sadzenie nowych roślin, 
lubię świeże zioła i sałatkę 
z pokrzyw, 
lubię długie spacery i wieczory 
przy ognisku.
I jeszcze kilka innych rzeczy, ale 
o nich nie powiem. 

IRENEUSZ KAŁUGA 
prezes Grupy EkoLogicznej 

Wiosna przede wszystkim 
kojarzy mi się z ukochanymi 
bocianami, które od wielu lat 
badam, obrączkuję, śledzę ich 
wędrówki i powroty z zimowisk, 
zakładając im nadajniki, chronię 
ich gniazda... Dzisiaj o piątej rano 
miałem sygnał o naszym Kajtku, 
który jest obecnie nad Nilem 
Błękitnym. Myślę, że 19-20 marca 
przyleci do swojego gniazda 
w powiecie siedleckim. Pojawiają 
się już inne oznaki wiosny: bieliki 
zaczynają tokować i wkrótce 
przystąpią do lęgu. Kruki 
„chodzą” już w parach. Sikorki 
bogatki kręcą się przy swoich 
budkach... Moja wiosna to 
przede wszystkim ptaki - dlatego 
tęsknię za nią, by cieszyć się ich 
obecnością na co dzień. 



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

5 MARCA (poniedziałek) 
SPEKTAKL 

6 MARCA (wtorek) 
SPEKTAKL

5 MARCA (poniedziałek) 
SPEKTAKL 

8 MARCA (czwartek) 
DZIEŃ KOBIET W TEATRZE

4 MARCA (niedziela) 
SPEKTAKL

„KAROLCIA”, „MITY”

POZORY MYLĄ

CUDOWNA TERAPIA

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

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

godz. 20:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Spektakle organizowane przez 
 Teatr Współczesny z Krakowa.

a k t u a l n o ś c i  t e a t r a l n e  w w w . c k i s . s i e d l c e . p l  w w w . s c e n a 2 4 . s i e d l c e . p l

MARZEC 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

5 MARCA (poniedziałek) 
 
 
 

POZORY  
MYLĄ 
 
 
godz. 20:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
 
Obsada: Kacper Kuszewski, Piotr Ligienza,  
Anna Smołowik, Anna Iberszer,  
Katarzyna Żak/Olga Bończyk  
Przekład: Bogusława Plisz – Góral 
Reżyseria: Gabriel Gietzky 
Scenografia: Maciej Chojnacki 

 
Opowieść o pisarzu Shermanie, który 
pod pseudonimem napisał pierwszą 
książkę i odniósł sukces. Ponieważ jest 
nieśmiały, z gatunku histeryków o zaniżonej 
samoocenie, prosi, aby w publicznej 
promocji zastąpił go przebojowy, przystojny 
przyjaciel Matt. Niestety, jak to w farsach 
bywa, nic nie układa się tak jak zaplanowano. 
Kolejne postacie powodują zabawne sytuacje 
i zwroty akcji.
POZORY MYLĄ to komedia o współczesnym 
zjawisku, nie tylko w „celebryckim światku”, 
gdzie występ w znanym telewizyjnym show 
jest większą gwarancją sukcesu niż dobre 
recenzje krytyków literatury. 
POZORY MYLĄ to zabawne dialogi, 
brawurowe zwroty akcji i znakomita zabawa.

Muzyczna bajka pełna ciekawych przygód 
i niezapomnianych wrażeń! Zabawne perypetie, 
nietuzinkowe dialogi bohaterów oraz wartko 
tocząca się akcja, we wspaniałej autorskiej, 
muzycznej i scenograficznej oprawie czynią 
spektakl niezwykle ciekawym zarówno dla 
najmłodszych widzów, jak i dla tych starszych. 
Bajka jest lekturą w I klasie szkoły podstawowej.
Spektakl oparty na motywach książki Kornela 
Makuszyńskiego i Mariana Walentowicza. 

7 MARCA (środa) 
OTWARCIE WYSTAWY MALARSKIEJ 

JUSTYNY DUSZYŃSKIEJ
godz. 18:00  
miejsce: Galeria Teatralna CKiS

R

ODZ INN

A
 

N

I E D Z I E L
Aw Teatrze

www.ckis.siedlce.pl

Obsada: Kacper Kuszewski, Piotr Ligienza,  
Anna Smołowik, Anna Iberszer,  
Katarzyna Żak/Olga Bończyk  
Przekład: Bogusława Plisz–Góral 
Reżyseria: Gabriel Gietzky 
Scenografia: Maciej Chojnacki

Autor: Daniel Glattauer 
Przekład: Marek Szalsza 
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz,  
Robert Protasewicz 
Opracowanie muzyczne:  
Waldemar Koperkiewicz 
Obsada: Urszula 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, grana przez 
znanych już Państwu z „Kantaty na cztery 
skrzydła”, aktorów, niewątpliwie wprawi Was 
w znakomity humor. Koniecznie trzeba przyjść 
ze swoją drugą połową!

„Obraz to brama, a za nią jest szum wiatru, zapach 
mokrego lasu, skrzydła wolności i wewnętrzne ukojenie.”

KOZIOŁEK MATOŁEK 
I JEGO PRZYGODY

KOZIOŁEK MATOŁEK 
I JEGO PRZYGODY
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9 MARCA (piątek) 
TEATR BANIEK MYDLANYCH

24 MARCA (sobota) 
KONCERT-SPEKTAKL 

25 MARCA (niedziela) 
KONCERT 

21 MARCA (środa) 
REKOLEKCJE W TEATRZE

DZIWACTWA MISTRZA 
BULBULASA

MOJŻESZ

CHRYSTUS NA GÓRZE OLIWNEJ
Oratorium Ludwika van Beethovena

DZIEŃ DRUGI. 
WIELKA SOBOTA

godz. 10:00, 12:00 i 18:30 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 18:00, 20:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 19:00
miejsce: Kościół p.w. Św. Michała Archanioła w Zamościu

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

Obsada: Wojciech Wysocki, Katarzyna Skrzynecka, 
Aleksandra Grzelak, Małgorzata Potocka, 
Stanisław Banasiuk, Mateusz Banasiuk,  
Małgorzata Ostrowska-Królikowska 
Reżyseria: Marcin Sławiński

wg „Dzień Drugi Prawda Jedyna”  
Grzegorza Skwarka 

Scenariusz, reżyseria, opracowanie muzyczne: 
Waldemar Koperkiewicz 
Pieśni wielkopostne, lira korbowa: Ania Broda  
Duduk: Jacek Mielcarek 
Obsada: aktorzy Teatru Es - Anna Kasjaniuk, 
Paweł Skolimowski, Robert Protasewicz,  
Maciej Czapski, Paweł Kryszczuk 
Montaż muzyki: Robert Protasewicz

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

21 MARCA (środa) 
 
 
 
 
 
 

REKOLEKCJE W TEATRZE 
 DZIEŃ DRUGI. 
WIELKA SOBOTA
 
godz. godz. 9:00, 11:00 i 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
Scenariusz, reżyseria, opracowanie muzyczne: 
Waldemar Koperkiewicz 
Pieśni wielkopostne, lira korbowa: Ania Broda  
Duduk: Jacek Mielcarek 
Obsada: aktorzy Teatru Es - Anna Kasjaniuk, 
Paweł Skolimowski, Robert Protasewicz,  
Maciej Czapski, Paweł Kryszczuk 
Montaż muzyki: Robert Protasewicz 
Spektakl pasyjny ukazujący refleksje, przemyślenia 
współczesnego człowieka na temat wiary, 
zwątpienia, miejsca Jezusa w naszym codziennym 
życiu. Całość widowiska świetnie dopełniają 
projekcje multimedialne oraz klimatyczna muzyka. 
Jest taki dzień
Gdy świat zamienia się
W wielkie oczekiwanie
Na cud...
Czy znów się zdarzy?
Czy przyniesie nadzieję?
Da ufność w sens ludzkiego życia?
Dzień Drugi Wielka Cisza
Wielkie Oczekiwania
Dużą wartością przedstawienia jest współczesny 
język narracji, stylem przypominający współczesne 
reportaże z miejsc akcji. Widz może odnosić 
wrażenie, że czas między śmiercią Chrystusa 
a Zmartwychwstaniem stanął w miejscu, 
a odradza się w każdy Wielki Tydzień. 

Uczniowie magicznej  „BUL-BUL SZKOŁY”: urocza 
Mydlaneczka i jedyny w swoim rodzaju Bąbelek pilnie 
uczą się sztuki panowania nad bańkami mydlanymi. 
Pomaga im nauczycielka „BUL-BUL SZKOŁY” – Wróżka 
Czarodziejówna: pokazuje magiczne sztuczki i zdradza 
poufne sekrety tworzenia kolorowych baniek.

14 i 15 MARCA 
SPEKTAKL 

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

reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz 
opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz 
wykonanie: aktorzy Teatru ES  
kierownik produkcji: Anna Harke 

Tragedia antyczna, w której bohaterowie utworu 
stają przed skomplikowanymi wyborami, a żadna 
podjęta decyzja nie przyniesie im powodzenia. 
Utwór stawia pytanie: Co jest nadrzędne? Czy jest 
to Prawo Boskie, życie zgodne z zasadami religii, 
czy też Prawo Ludzkie, postępowanie zgodne 
z prawem ustanowionym przez człowieka, Kreona, 
dyktatora, generała, przywódcę grupy społecznej. 
Czy w takiej sytuacji może dojść do kompromisu? 

10 MARCA (sobota)  
SPEKTAKL

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

Przyłapany na zdradzie mąż potrafi wznieść się 
na wyżyny kreatywności! Sztuka Jeana Poireta 
“Alibi od zaraz” jest tego niezbitym dowodem.

Wysoki poziom artystyczny koncertu, zapewnia 
orkiestra pod dyrekcją Orlina Bebenowa oraz gwiazd 
solistów filharmonii i opery z Bydgoszczy. 

Organizator: ARTOS – GROUPE  
Polski Impresariat Artystyczny

Koncert w ramach projektu  
„Muzyka pasyjna Crux Christi” - 6. edycja 
dyrygent: Tadeusz Wicherek 
Soliści: sopran: Joanna Kędzior  
bas: Paweł Kołodziej, tenor: Szymon Rona 
wykonawcy : Chór Ziemi Zamojskiej „Contra”, 
Chór Miasta Siedlce oraz Orkiestra Symfoniczna 
im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

Spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu aktorów 
Teatru Banasiów z Warszawy. Pierwsze promienie 
Słoneczka roztopiły śnieg i wskazały drogę posłańcom 
pani Wiosny. Słoneczko nie miało jednak tyle siły, żeby 
wysuszyć zalegające błoto. A w błotku rozpanoszył 
się Błotoryjec. Paskudny osobnik, który zakłada na 
wszystkich pułapki.

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

16 MARCA (piątek)
SPEKTAKL

IDZIE WIOSNA

napisał: Wojciech Banaś 
muzyka: Aleksander Musiałowski 
produkcja: Agnieszka Banaś



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

CO ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2018

10 - 11 KWIETNIA  
 

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

 SPEKTAKL  

PRZEZROCZYSTOŚĆ   
Przezroczystość to spektakl poetycko-muzyczny  

stworzony przez Andrzeja Meżeryckiego wg wierszy  
i zapisków poety ks. Jana Twardowskiego,  

z muzyką Macieja Turkowskiego i Waldemara Koperkiewicza,  
w reżyserii Roberta Protasewicza

7 KWIETNIA (sobota) 
 

godz. 18:00  
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

  

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ILUZJI 
 

Najsłynniejsza międzynarodowa grupa iluzjonistów  
po wielkim europejskim sukcesie ponownie zawita  

do naszego kraju. Tym razem odwiedzi Siedlce!

15 KWIETNIA (niedziela) 
 

godz. 16:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

 SPEKTAKL  

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA  
 

Wspaniała powieść Lucy Maud Montgomery  
od ponad stu lat zachwyca, bawi i wzrusza kolejne pokolenia  

młodych czytelników i - zwłaszcza - czytelniczek.  
Lubelska wersja sceniczna, wyreżyserowana  

przez Jana Wojciecha Krzyszczaka 

 

12 KWIETNIA (czwartek) 
 

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

 SPEKTAKL 

KOŚCI I PIORUNY.  
DYGRESJE NA TEMAT  

JULIUSZA SŁOWACKIEGO 
  

Tekst i reżyseria: Małgorzata Głuchowska 
Obsada: Bartek Magdziarz, Maciej Czapski, Dorota Kaczorek 

Scenografia: Ewa Machnio
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19 - 22 KWIETNIA  
 

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
  V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL  

TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO I JAZZOWEGO 

WARSZTATY I AUDYCJE CODARTS 
  Jedyne w Polsce warsztaty i audycje CODARTS  

- jednego z najlepszych Uniwersytetów Artystycznych w Europie,  
który mieści się w Rotterdamie (Holandia). Zwieńczeniem projektu  

będzie prezentacja spektaklu „Talent on the move”,  
w wykonaniu zawodowej grupy studentów trzeciego roku Codarts.

25 KWIETNIA (środa) 
 

godz. 19:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

 SPEKTAKL  

KANTATA NA CZTERY SKRZYDŁA  
 

Obsada: Ula Gotowicka, Robert Protasewicz i Maciej Czapski 
Scenariusz: Robert Brutter 

Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz 
Opowieść, w której łzy mieszają się z ogromną dawką śmiechu, daje gwa-
rancję świetnej zabawy zwłaszcza, że w spektaklu grają znakomici aktorzy.

24 - 25 KWIETNIA  
 

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

 SPEKTAKL  

DUSZEK ŚMIECIUSZEK  
Autor: Stefan Szulc  

Reżyseria: Robert Protasewicz  
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz, Robert Protasewicz  

Wykonanie: aktorzy Teatru ES  
Czy można śmiecić w lesie? Jak segregować śmieci? Czy las może  

zamienić się w wielkie wysypisko? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie 
w najnowszej bajce Teatru ES „Duszek Śmieciuszek.

26 KWIETNIA (czwartek) 
 

godz. 17:00 i 20:00 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 

 SPEKTAKL  

CZY TY TO TY?  
Obsada: Marzena Rogalska, Daria Widawska,  

Łukasz Nowicki, Michał Rolnicki 
Reżyseria: Robert Talarczyk  

Nieoczekiwana zmiana miejsc, czyli w pogoni za szczęściem! Współczesne, 
wielkomiejskie osiedle. Harold wraca po pracy do domu. Zajęta przygotowaniem 
rodzinnego obiadu Honey, prowadzi z nim rutynową, popołudniową rozmowę. 

Dzień jak co dzień. Żadne z nich nie dostrzega nawet, że coś tu się nie zgadza, bo...
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 Podobno już w dzieciństwie marzyła Pani o ak-
torstwie. Czy ktoś przyczynił się do tych marzeń?
Tak, to prawda. Już w szkole podstawowej bawi-
łam się w teatr z moją przyjaciółką Kasią. To wła-
śnie jej mama, wybitna aktorka Danuta Nagórna 
(dwa lata temu wystąpiła w roli babci Tomasza 
Beksińskiego w „Ostatniej rodzinie”), zainspiro-
wała całą klasę do tej zabawy, zachęcając nas do 
scenicznych eksperymentów. Pierwszym spek-
taklem, który wystawiłam wspólnie z Kasią, była 
„Podróż dookoła świata”, zagrana w różnych języ-
kach. Potem sama pisałam scenariusze do sztuk, 
w których grałam główne role, szyłam z krepiny 
kostiumy i reżyserowałam. I tak to się zaczęło.

 A co na to Pani rodzice?
Chyba się bardzo cieszyli. Myślę, że dzisiaj na ko-
lanach pielgrzymowaliby do Częstochowy, dzię-
kując za to, że ich dziecko nie jest niewolnikiem 
komputera czy smartfona i chce się twórczo roz-
wijać. Mój teatr był alternatywą do wieszania się 
na podwórkowym trzepaku, choć ta część dzieciń-
stwa też miała swoje świetliste strony. Mieszkałam 
z rodzicami i siostrą w samym centrum Warszawy, 
w kamienicy z pięknym podwórzem i fontan-
ną, gdzie spędzałam mnóstwo czasu, bawiąc się 
z innymi dziećmi. Nasz tata smażył furę placków 
ziemniaczanych i częstował nimi podwórkowe 
towarzystwo. Do dziś pamiętam ich zapach… To 
były piękne lata. W pełni korzystałam z uroków 
beztroskiego dzieciństwa. Miałam ambicje, bardzo 
mądrze podsycane przez moich rodziców.

 To nie były łatwe czasy. Siermiężny PRL, co-
dzienna walka o byt... W jakim domu Pani do-
rastała?
Rodzice dużo pracowali, ale też bardzo dbali 
o dom. Mama z zawodu jest ekonomistką, a tata 

inżynierem elektrykiem. Kiedy z perspektywy lat 
patrzę na ich małżeństwo, dochodzę do wniosku, 
że stanowili cudną parę, której relacje opierały się 
na partnerstwie i wzajemnym uzupełnianiu się. 
Pobrali się na studiach, wszystko robili wspólnie. 
Nie było między nimi rywalizacji, a wręcz prze-
ciwnie, bardzo się wspierali w swoich karierach. 
Mam fantastycznego tatę, któremu w dzieciń-
stwie wchodziłam na głowę. Poświęcał mi bar-
dzo dużo czasu. Kiedy byłam chora, zwalniał się 
z pracy, by czuwać przy moim łóżku i urozmaicać 
mi nużące godziny rekonwalescencji. Nauczył 
mnie m.in. szydełkowania i robótek na drutach. 
Mama szyła nam ubrania, a tata jej pomagał. 
Najtrudniejsze fragmenty należały do niego, np. 
wszycie zamka błyskawicznego. Dzięki niemu ja 
też to potrafię. Wszystko umiał w domu napra-
wić, wszystkiemu zaradzić. Pomagał w kuchni. 
Do dziś mam pod powiekami obraz z tatą, który 
uciera krem w makutrze albo wyjmuje z piekar-
nika pachnący na cały dom placek drożdżowy… 
W tej chwili mama jest mniej sprawna i tata 
przejął prawie wszystkie domowe obowiązki. 
W wieku 85 lat gotuje codziennie obiady. Jest 
mistrzem patelni. W dzieciństwie nazywałyśmy 
go babskim królem, a on traktował nas jak kró-
lowe. Uważał, że dziewczynka może wszystko. 
Nie uznawał podziałów na kobiece i męskie. To 
jemu zawdzięczam tężyznę fizyczną – od małego 
ćwiczyłam. Najpierw gimnastykę akrobatyczną, 
a potem jazdę konną i skoki do wody.

 Co jeszcze zawdzięcza Pani rodzicom? Jakie 
zasady i prawdy wyniesione z domu pomogły 
Pani stawić czoło losowi w dorosłym życiu?
Na pewno to, że świat do mnie należy, że jedynym 
ograniczeniem jest własna wyobraźnia. Umiem 
też powiedzieć „nie”. Miałam w szkole nauczyciel-

kę, która biła dzieci. Wszyscy strasznie się jej bali-
śmy. Powiedziałam o tym tacie, a on mi poradził, 
bym ją ugryzła w rękę, kiedy będzie próbowała 
złapać mnie za ucho. Od tego momentu przesta-
łam się jej bać. Do konfrontacji nigdy nie doszło, 
ale wiem, że potrafiłabym się obronić i że nikt nie 
ma prawa mnie skrzywdzić. Tacie zawdzięczam 
również umiejętność krytycznego myślenia, od-
wagę w spełnianiu własnej koncepcji na własne 
życie. Jako 18-latka opuściłam rodzinny dom, pra-
wie trzaskając drzwiami. Robiłam, co chciałam. 
Wyszłam za mąż, też nie pytając się o ich zgodę. 
Ale oni nie mogli nic na to poradzić, w końcu tak 
mnie wychowali. W poczuciu, że wolność jest jed-
ną z najważniejszych wartości.

 Jeszcze podczas studiów na warszawskiej 
PWST jako bardzo młoda aktorka zagrała Pani 
główną rolę Salomei Brynickiej w ekranizacji 
„Wiernej rzeki” Stefana Żeromskiego. Jak Pani 
wspomina ten czas?
Pod każdym względem, i artystycznym, i osobi-
stym, była to bardzo ważna rola. Miałam kilkoro 
wspaniałych przewodników, którzy zachęcili mnie 
do podjęcia tego wyzwania. Pamiętam długie roz-
mowy z Aleksandrą Śląską, która wytłumaczyła 
mi, że poprzez udział w ekranizacjach wielkich 
dzieł literackich przechodzi się do historii kina. 
I miała rację. Potem miałam szczęście i zaszczyt 
pojawić się w kolejnych adaptacjach: „Komediant-
ce”, „Trzech młynach”, „Jeziorze Bodeńskiem” czy 
„Quo vadis”. Filmowy wizerunek Salomei Brynic-
kiej to wielka zasługa reżysera filmu, już nieżyjące-
go, Tadeusza Chmielewskiego. Zawdzięczam mu 
bardzo wiele. Na planie towarzyszyli mi wybitni 
aktorzy, m.in. Olgierd Łukaszewicz i Franciszek 
Pieczka, którzy dosłownie prowadzili mnie za 
rękę, a ich mistrzowskie kreacje były dla mnie nie-

ROZMOWA Z Małgorzatą Pieczyńską, aktorką teatralną i filmową
ROZMOWY TEATRALNE

NAJWAŻNIEJSZA JEST PODRÓŻ DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA
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ROZMOWY TEATRALNE

NAJWAŻNIEJSZA JEST PODRÓŻ DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA

ocenioną szkołą zawodu. To była piękna przygo-
da. Zdjęcia do „Wiernej rzeki” powstawały przez 
kilkadziesiąt dni, miałam więc szansę dogłębnie 
zanurzyć się w swojej roli i lepiej poznać siebie. To 
był ostatni film Zespołu Filmowego „X”, którego 
kierownikiem artystycznym był Andrzej Wajda. 
Wówczas istniał bardzo wyrazisty podział – albo 
się grało u Wajdy albo u Poręby...

 Powiedziała Pani w jednym z wywiadów, że 
aktorstwo może być wielką lekcją życia. Jakiej 
lekcji udzielił Pani film i teatr?
Każda rola jest dla mnie lekcją życia i zawodu. 
Przygotowując się do ról w ekranizacjach polskich 
dzieł, starałam się poznać epokę, w której przyszło 
żyć moim bohaterkom. W ich losach każdy widz 
ma szansę odnaleźć ścieżkę do samego siebie. Ra-
zem z moimi bohaterkami przeżywam ich klęski 
życiowe i tryumfy. One wielokrotnie popełnia-
ją fatalne błędy życiowe, a ja prywatnie staram 
się wyciągać wnioski z tych doświadczeń i nie 
popełniać podobnych błędów. Każda rola daje 
szansę na rozwój osobisty. Pamiętam również 
mój debiut teatralny. To był „Mefisto” wg Klausa 
Manna. Teatr Zygmunta Hubnera w Warszawie 
i wielka lekcja historii. Temat: rola artysty wobec 
totalitaryzmu. Teraz również „Powszechny” jest 
zaangażowanym teatrem i ma wpływ na kolejne 
pokolenie artystów i widzów. 

 Od przeszło 30 lat mieszka Pani w Szwecji, 
z powodzeniem uprawiając zawód aktorki. Pro-
szę przypomnieć naszym Czytelnikom, w jakich 
okolicznościach znalazła się Pani w tym kraju, 
który dziś jest Pani drugą ojczyzną?
Pojechałam do Szwecji, by promować film „Je-
zioro Bodeńskie”. Po oficjalnym pokazie zapro-
szono mnie na uroczystą kolację, w trakcie któ-

rej poznałam mojego przyszłego męża Gabriela 
Wróblewskiego. Byłam dwa lata po rozwodzie, 
on też. Spełniona zawodowo, nie umiałam jed-
nak żyć. Potrzebowałam rodzinnego ciepła i doj-
rzałego związku. To była decyzja serca. Minęło 
31 lat i wciąż wiele nas łączy. Mamy wspaniałego 
syna Victora, który każdego dnia nas zaskakuje. 
Przez pół roku pracuje w Europie, a kolejne pół 
w Ameryce Środkowej. Przez dwa lata budował 
sierociniec w Salwadorze i pracuje tam z dziećmi. 
Jesteśmy z niego dumni… I szczęśliwi, że znalazł 
swoją drogę, że potrafi odważnie i z brawurą, sa-
modzielnie nadawać sens swojemu życiu, robiąc 
dużo dobrego dla innych.

 Gra Pani w języku szwedzkim. To chyba bar-
dzo trudne wyzwanie...
Na początku było bardzo trudno: granie w ob-
cym języku to tytaniczna praca. Brak możliwości 
improwizacji. Jedyny ratunek w perfekcyjnym 
przygotowaniu tekstu. Za największe moje zawo-
dowe wyzwanie uważam zagranie głównej roli je-
denastozgłoskowcem, białym wierszem w przed-
stawieniu dramatycznym w Sztokholmie, u boku 
szwedzkich gwiazd. Tak naprawdę wyćwiczyłam 
język w serialach, gdzie uczyłam się na pamięć 
całych sekwencji i dialogów. Ostatnio grywam 
po szwedzku, rosyjsku i angielsku. Zawsze jest 
to nieporównywalny wysiłek w stosunku do 
przygotowania roli po polsku. W związku z tym 
ogromnie sobie cenię możliwość grania w języku 
ojczystym. To luksus! 

 Salomea z „Wiernej rzeki”, Sophie z „Baryto-
na”, Suzanne z „Jeziora Bodeńskiego”. Gra Pani 
silne kobiety, świadome siebie. Ile jest w nich 
Małgorzaty Pieczyńskiej?
Generalnie staram się, by każda rola była kreacją, 
a nie wersją mnie samej. Faktycznie są to często 
konkretne, władcze kobiety, jak np. szefowa mafii, 
w którą wcielam się w kolejnej szwedzkiej pro-
dukcji. Tego typu wizja kobiety nie jest typowa 
w Polsce. Scenariusze odzwierciedlają życie i opi-
sują ludzi, jakich mamy wokół siebie. Jeśli w życiu 
społecznym kobiety nie mają silnej pozycji, to nie 
pojawią się w takiej roli w scenariuszu. Szef mafii 
to typowo męska rola, ale w Szwecji pomysł, żeby 
to była kobieta, jest wiarygodny, bo tam jest rów-
nouprawnienie i kobiety przenikają do wszelkich, 
kiedyś zarezerwowanych dla mężczyzn, ról. Mu-
szę przyznać, że dużo ciekawsze propozycje dosta-
ję w Szwecji niż w Polsce.

 A gdzie jest Pani dom?
Mam instynkt moszczenia gniazda. Przychodzi 
mi to łatwo i szybko. Stworzyliśmy z Gabrielem 
dwa domy – w Sztokholmie i w Warszawie i oba 
bardzo kocham. Każdy jest inny, ale w każdym 
znajduję przestrzeń dla siebie. Dom jest tam, gdzie 
są emocje, gdzie są bliscy.

 Pani rodzina ma związki z Podlasiem…
Tak, mój tata pochodzi z Radzynia Podlaskiego, 
gdzie do dzisiaj mieszka nasza rodzina. W dzie-
ciństwie bardzo często tam jeździliśmy i wspomi-
nam ten czas z łezką w oku. Tata kupił starą karet-

kę pogotowia i przerobił ją na kombi. W środku 
była kanapa w szkocką kratę, na której można się 
było przespać podczas podróży. Choć trwała ona 
z Warszawy dosyć długo, nie było powodów do 
narzekań. Pamiętam wspaniałego stryja Stacha, 
który nie przestawał się uśmiechać… To był inny 
świat. Inne zapachy i kolory. Inni ludzie… Cu-
downy, pełen kwiatów, ogród cioci Krysi. Lody, 
ciasta, lemoniady. Tam czułam się królową życia. 
 
 Dziś ma Pani niewiele czasu tylko dla siebie. 
A jeśli się zdarzy, to jak Pani go wykorzystuje?
Najchętniej spędzamy go we dwoje albo z Victo-
rem. Namiętnie gramy w scrable i w kości, urzą-
dzając w naszym domu turnieje z przyjaciółmi. 
Uwielbiamy książki, bardzo często czytamy na 
głos i rozmawiamy o naszych lekturach. Obo-
je codziennie uprawiamy sport: Gabriel pływa  
(ok. 2 km), a ja praktykuję jogę (półtorej godziny). 
Kiedy w Szwecji robi się bardzo ciemno, w listo-
padzie i grudniu uciekamy w poszukiwaniu słoń-
ca do Azji albo Afryki... Lato staramy się spędzać 
w naszym domu na wsi. To nasza świątynia wyci-
szenia i absolutnego relaksu. Nie ma tam ani radia 
ani telewizji. Jest las, jezioro i spokój.

 Propaguje Pani zdrowy styl życia i walczy 
o dobrostan zwierząt. Co my sami możemy zro-
bić, by zminimalizować ich cierpienie? 
Nawet jeśli jesteśmy zwolennikami diety zrów-
noważonej, zawierającej produkty odzwierzęce, 
możemy zastanowić się nad etycznym aspektem 
tego zagadnienia. Nie ma co udawać, że fajne 
jest trzymanie świń w piętrowych chlewniach, 
odbieranie im prosiąt i przerabianie na parów-
ki. Sama idea trzymania kur w klatce po to, by 
zabierać im jajka, jest podła. Podobnie jak ho-
dowla krów w betonowych bunkrach bez do-
stępu światła i kontaktu z trawą... Uważam, że 
tylko my, konsumenci, mamy szansę to zmienić. 
Ale to wymaga refleksji i empatii. Można się po-
hamować i nie jeść mięsa czy jajek, pochodzą-
cych od maltretowanych zwierząt. Wybierać 
produkty ekologiczne, gwarantujące dobrostan 
zwierząt. Taka postawa konsumentów sprawi-
ła, że w UE już od 2012 roku obowiązuje zakaz 
klatkowego chowu kur. W Polsce ciągle słaba 
jest świadomość i wrażliwość społeczna oraz ty-
powa arogancja do dyrektyw unijnych. Jesteśmy 
częścią tego świata. Nie mamy żadnego prawa 
krzywdzić stworzeń w imię własnego egoizmu 
i fałszywie pojętej wolności. Od wczesnych lat 
życia wyrzekałam się jadania mięsa. „Przyj-
dzie czas, gdy ludzie tacy jak ja będą patrzeć na 
mordercę zwierząt tak samo jak teraz patrzą na 
mordercę ludzi” – prorokuje Leonardo da Vin-
ci. Warto się nad tym zastanowić, zanim nie bę-
dziemy mogli spojrzeć sobie w twarz.

 Stale jest Pani w drodze, dzieląc czas między 
Szwecję a Polskę. A jaka jest Pani najważniejsza 
podróż?
To podróż do drugiego człowieka. Chyba najtrud-
niejsza, ale też najpiękniejsza…
 Dziękuję bardzo za rozmowę
 Monika Mikołajczuk
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Drogie Panie. Dzień Kobiet jest okazją, aby Wam 

powiedzieć, jak wielką inspiracją dla nas jesteście. 

Męska duma nie pozwala nam się do tego przyznać, 

ale tak naprawdę to, co dobre, powstaje z waszego 

natchnienia. Malarze zachwycają się waszym 

ciałem, a pisarze odkrywają bogaty świat waszego 

umysłu. Inaczej postrzegacie świat, ale inaczej to 

wcale nie znaczy gorzej czy lepiej. Ubogacacie nas 

swoją wrażliwością, ciepłem, a w sztuce wyrażania 

szerokiego spektrum emocji nie macie sobie równych. 

W ten szczególny dzień chciałbym Wam życzyć, 

aby kobiecy punkt widzenia był w życiu publicznym 

traktowany na równi z męskim. Niech zwycięży 

współpraca nad rywalizacją, piękno nad brzydotą, 

dyplomacja nad agresją. Z waszym aktywnym 

udziałem świat staje się lepszy.

Mariusz Majek

mieszkaniec Siedlec

Tym, które są ozdobą naszego Świata, które są ulepszoną wersją człowieka, w których Stwórca uzupełnił wszelkie niedoróbki dzieła pierwszego, życzę, aby otaczała Je szczera miłość, 
pozbawiona zazdrości i przepełniona ufnością, aby codzienność 

zaskakiwała radosnymi przeżyciami, a oparcie na ramieniu Tego drugiego, choć mniej doskonałego, napełniała spokojem i poczuciem bezpieczeństwa.

Bogdan Kozioł 

radny 

Rady Miasta Siedlce 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET

Kobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło. (R. Hereux)Od zawsze była inspiracją artystów. Muzą pisarzy, natchnieniem kompozytorów, objawie-niem malarzy… Z pewnością bez nich sztuka     w ogóle by nie istniała, a świat nie miałby sensu. Więc stworzył Bóg kobietę, by upiększała świat i czyniła go lepszym... Życzę kobietom, by ta ich niezwykła moc i mądrość życiowa była inspiracją dla nas, męż-czyzn. Kobieta jest wiosną, dlatego czekam na nią z utęsknieniem.

Waldemar Koperkiewicz
dyrektor CKiS 

im. A. Meżeryckiego  

Scena Teatralna Miasta Siedlce

Z okazji „Dnia Kobiet” chciałbym 
życzyć wszystkim Paniom dużo 
uśmiechu, aby rozpromieniał on 
każdy, nawet najbardziej ponury 
dzień. Spełnienia najskrytszych 

marzeń, szczęścia i pogody ducha 
oraz dużo siły i cierpliwości,  

by zmagać się 
z trudami codzienności i rodzajem 

męskim :)

Robert Protasewicz

aktor, reżyser, kierownik 

artystyczny Teatru ES

Drogie Panie!
Życzę Wam, żebyście mogły na siebie 
spojrzeć... naszymi oczami. Żebyście 
mogły na siebie spojrzeć oczami 
zakochanego mężczyzny. Żebyście 
mogły zobaczyć, jakie jesteście piękne. 
Żebyście poczuły się takimi, jakimi... 
jesteście. I żebyśmy byli dla Was part-
nerami takimi, którzy chcą i potrafią, 
bo wystarcza nam mądrości, wytrwa-
łości, wrażliwości i energii. Żebyśmy 
umieli Was zaskoczyć, rozweselić... 
Bo tak być powinno, co nie? Więc 
życzę Wam, żeby tak właśnie było.

Maciej Czapski

aktor, reżyser, kierownik  

artystyczny Studia Teatralnego

im. Jacka Woszczerowicza
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET

Waldemar Koperkiewicz
dyrektor CKiS 

im. A. Meżeryckiego  

Scena Teatralna Miasta Siedlce

Wszystkim przedstawicielkom 
płci pięknej z okazji 
Dnia Kobiet składam 
najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, pomyślności 
i samych pięknych 
dni w życiu. 
Bądźcie szczęśliwe 
i czujcie się przez 
mężczyzn doceniane, 
a Wasze twarze 
niech będą zawsze 
rozpromienione!!!

kpt. Dariusz Kaczmarski

dyrygent, kapelmistrz 

Orkiestry Wojskowej 

w Siedlcach 

...co  byśmy mężczyźni zrobili bez Was - kochanych mam, córek, sióstr, 
(a może i synowych!??). Życzę dużo radości i optymizmu w dniu Waszego święta - Dnia Kobiet! 

Vadim Brodski

światowej sławy  

 wirtuoz skrzypiec

„Kobieta piękna warta jest zawsze tyle 

złota,ile waży, ale kobieta, która przy tym 

kocha,nie ma wprost ceny” – powiada  

H. Sienkiewicz. Życzę więc kobietom  

w dniu ich święta, by nigdy nie utraciły 

tego cennego daru, jakim jest ich kobie-

cość. By ich miłość, inteligencja  
i wrażliwość zmieniały oblicze tego świa-

ta. Kobiety są światłem, w którego blasku 

my, mężczyźni, ogrzewamy nasze niedo-

skonałe dusze. W Dniu Kobiet należy im 

się znacznie więcej niż bukiet tulipanów 

czy drogocenna błyskotka. Należy im 

się nasza miłość, wdzięczność i nasza 

obecność. I małe słowo „dziękuję”, które  

potrafi ponieść kobietę do nieba.

Piotr Niewiadomski

Zastępca Prezydenta

Miasta Siedlce 

Wszystkim Babciom, Mamom, Żonom,  
Siostrom, Córkom, Wnuczkom, Koleżankom... 
WSZYSTKIM KOBIETOM składam 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, 
pomyślności i samych pięknych dni w życiu;
Świat bez Was byłby brzydkim,  
przygnębiającym i nudnym miejscem.
Dlatego uśmiechajcie się dużo i każdego dnia 
pamiętajcie o swojej wyjątkowości! Marek Błaszczyk

dyrektor Domu Pracy

Twórczej

„Reymontówka”

 
 
Prostych zakrętów,skomplikowanych fryzurowych trendów, dużo czasu 

dla najbliższych,
od szefa kasy i podwyżki,wielu sukcesów w pracy, w domu i w miłości nie zapominając o powiększaniu IQ poprzez grę w szachy dla przyjemności.

Zdzisław Stefanoff
Prezes Klubu Szachowego
 „Skoczek” 

Siedlce
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Ostatecznie dylemat skorzystania z licznych 
profitów i przywilejów bycia oficerem lub 
inżynierem rozstrzygnęła aktywność w kole 
teatralnym, gdzie Wojciech Pokora poznał 
aktorów Teatru Powszechnego. To oni do-
strzegli talent młodego Pokory i namówili do 
niepopularnej wówczas decyzji podjęcia dal-
szej edukacji w Szkole Teatralnej. 
Wojciech Pokora ukończył Państwową Wyż-
szą Szkołę Teatralną im. Aleksandra Zelwero-
wicza w Warszawie w 1958 r. , następnie był 
wieloletnim wykładowcą akademickim tej-
że uczelni (źródło: https://pl.wikipedia.org/
wiki/Wojciech_Pokora).
Krytycy teatralni wielokrotnie byli pełni 
uznania dla dramatycznych kreacji Wojciecha 
Pokory, m.in. jako Horacego w „Szkole żon” 
Moliera w reżyserii Jana Świderskiego (1966). 
Jak pisano po premierze, aktor grał „z wdzię-
kiem niefałszowanej młodości i naiwnością, 
jakiej przede wszystkim wymaga ta postać”.  
Sukcesem była też m.in. jego rola Harolda 
w „Czarnej komedii” Petera Shaffera z 1969 
roku, przedstawieniu reżyserowanym przez 
Piotra Piaskowskiego. „Gra w rezultacie jest 
koncertowa” - pisał o aktorstwie w tym spek-
taklu Jerzy Zagórski. „Lecz w tym koncercie 
ktoś musiał zagrać pierwsze skrzypce. Mia-
nowicie Wojciech Pokora w roli zaprzyjaź-
nionego z rzeźbiarzem antykwariusza i ko-
lekcjonera sztuki nie dopuścił się ani jednej 
zbędnej zagrywki, a jednocześnie wykorzy-
stał wszystkie okazje do reagowania. Rola 
ani o włos nie przejaskrawiona, ani o włos 
nie zamarkowana. Opracowana z precyzją 
absolutną”. („Kurier Polski” 1969). 
Ponad to Wojciech Pokora występował 
w licznych widowiskach i spektaklach Teatru 
Telewizji, zagrał m.in. Papkina w „Zemście” 
Fredry (1972), Żewakina w „Ożenku” Gogo-
la (1976), Tobiasza w „Gwałtu, co się dzieje” 
Fredry (1992) czy adwokata w „Diabelskim 
nasieniu” Breszana (2001). Był również wiel-
kim fanem współczesnej farsy, wyreżysero-

wał kilka sztuk autorstwa  Raya Cooneya, m. 
in „Mayday”, którego premiera miała miejsce 
w Teatrze Bagatela w 1994 r. 
Jednak największą popularność i sympatię wi-
dzów aktor zaskarbił sobie licznymi rolami 
w kultowych dziś filmowych produkcjach ko-
mediowych. Nie sposób wymienić wszystkich 
reżyserów, z którymi  współpracował i nawet 
podjąć próby opisu niezapomnianych kome-
diowych kreacji, jakie udało mu się stworzyć. 
Wojciech Pokora stał się ikoną polskiej komedii 
lat 70., przez wielu uznawany za geniusza gatun-
ku i niedościgniony wzór. Był jednym z ulubio-
nych aktorów Stanisława Barei. Krytyk filmowy 
Wiesław Kot wspomina, że Wojciech Pokora 
był doskonałym aktorem dramatycznym, jed-
nak znalazł swoje miejsce w komedii, ponieważ 
na scenie zwyczajnie nie potrafił zachować po-
wagi. Szczególnie ciężko było mu utrzymać pa-
tos w towarzystwie Wiesława Gołasa, który po-
dobno niezmiennie rozbrajał Pokorę wywołując 
uśmiech, którego ten nie potrafił opanować. 

Wojciech Pokora zbudował sposób kome-
diowej gry aktorskiej, w której każdy gest, 
mimika twarzy była dopracowana z zegar-
mistrzowską precyzją. Tworzone przez nie-
go kreacje postaci były śmiertelnie poważne, 
a i tak bawiły do łez, bo każdy potrafił odna-
leźć w nich cząstkę siebie, nie przerysowywał 
postaci, stawiał na minimalizm, za co widzo-
wie go uwielbiali. 
Pozostawił po sobie ślad nie tylko w zapi-
sach polskiej sztuki filmowej, ale przede 
wszystkim w sercach milionów widzów, 
którzy w obrazach granych przez Wojcie-
cha Pokorę niezmiennie widzą lata swojej 
młodości,  dialogi z tych scen jeszcze długo 
będą łączyć pokolenia przy niejednym ro-
dzinnym stole.     
Aktor wielokrotnie wspominał, że do roli 
Marysi w filmie „Poszukiwany, poszukiwana” 
zmusiła go żona, Hanna. Był  żonaty od 1957 r. 
aż do swojej śmierci 4 lutego 2018 r. 
 opr. Łukasz Marciniak

WYBITNI ARTYŚCI - WSPOMNIENIA

Złożoność postaci podana 
w uniwersalnej formie,  
czyli fenomen 
Wojciecha Pokory (1934-2018)

CIEKAWOSTKĄ W ZAWODOWYM ŻYCIORYSIE WOJCIECHA POKORY ZDAJE SIĘ BYĆ FAKT,  ŻE AKTOR SWOJĄ PRZYGODĘ 
Z TEATREM ROZPOCZĄŁ W OKOLICZNOŚCIACH DOŚĆ GROTESKOWYCH. UKOŃCZYŁ TECHNIKUM BUDOWY SILNIKÓW 
SAMOLOTOWYCH WE WROCŁAWIU. NASTĘPNIE ODBYWAŁ OBOWIĄZKOWY, TRZYLETNI STAŻ W WARSZAWSKIEJ 
FABRYCE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (FSO) I MOŻNA RZEC, ŻE WŁAŚNIE TUTAJ SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO. PRZY 
WSPOMNIANYM  ZAKŁADZIE DZIAŁAŁO AMATORSKIE KOŁO TEATRALNE, DO KTÓREGO POKORA UCZĘSZCZAŁ M.IN. 
W TOWARZYSTWIE JERZEGO TURKA. PODCZAS JEDNEGO Z REPORTAŻY ZREALIZOWANYCH W 2015 R. AKTOR 
WSPOMINAŁ: USIEDLIŚMY Z JERZYM TURKIEM I MÓWIĘ: „SŁUCHAJ, ALBO ZOSTANIEMY OFICERAMI. ALBO NIE WIEM”.
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Z DROZDEM I ZBIRKIEM 
PRZEZ SIEDLCE  

7 marca o godz. 19.00 
Muzeum Regionalne w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 1
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach 

zaprasza na promocję książki ks. Henryka 
Drozda z ilustracjami Mirosława Andrzejew-
skiego „ Z DROZDEM I ZBIRKIEM PRZEZ 
SIEDLCE”, która odbędzie się 7 marca o godz. 
19.00 w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. 

Okazją do wydania publikacji jest 470. 
rocznica założenia Miasta Siedlce i 200. rocz-
nica powstania Diecezji Siedleckiej.

Podczas spotkania odbędzie się kiermasz 
książek Wydawnictwa UNITAS, podczas któ-
rego będzie można kupić przewodnik.

Wstęp wolny!

WYSTAWA PORCELANY
9 - 11 marca

Muzeum Regionalne w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 1

Wystawa „Białe złoto z Lettina” pochodzi 
z prywatnych zbiorów Michaela Woudenber-
ga mieszkającego w Halle (Saksonia - Anhalt). 
W skład kolekcji wchodzą obiekty przywołują-
ce różne okresy z historii manufaktury, od XIX 
wieku do współczesności. Prezentowane na 
wystawie przedmioty to: zastawy stołowe, kom-
plety do kawy, filiżanki kolekcjonerskie, wazony, 
puszki i różne wyroby artystyczne. Wytwórnia 
Lettin, funkcjonująca od 1858 roku, pod różnym 
nazwami, zajmowała się produkcją porcelany 
użytkowej, kolekcjonerskiej i pamiątkowej. Wie-
le produkowano na potrzeby hoteli i restauracji, 
stąd w kolekcji min. kufle do piwa. Uznanie przy-
niosły jej wzory w stylu Art Nouweau i Art Deco. 
Firma była znana zarówno w kraju jak i poza 
granicami. Oferowane przez wytwórnię wyroby 
sprzedawano m.in. do: USA, Kanady, Wielkiej 
Brytanii, Włoch, Francji, Czechosłowacji, ZSRR. 

Kolekcja, którą Michael Woudenberg za-
czął tworzyć ok. 2000 r. liczy obecnie ponad 
1000 obiektów i ciągle jest wzbogacana. Kilka 
lat temu udało mu się nabyć we Lwowie ser-
wis do kawy z lat 60. XX w. Oprócz wyrobów 
porcelanowych kolekcjoner gromadzi rów-
nież materiały związane z historią wytwórni, 
którą ostatecznie zamknięto w 1990 r.

Obecnie porcelana artystyczna tej marki 
jest produkowana w małych ilościach w Wyż-
szej Szkole Burg Giebichenstein w Halle/Saale.

ŚCIEŻKI SŁÓW 
 SPONTANICZNY TURNIEJ 
SZTUKI RECYTATORSKIEJ 

15 marca godz. 17:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

Turniej jest imprezą otwartą, adresowaną do 
uczniów szkół średnich, studentów i dorosłych. 
Turniej ma charakter „spontaniczny”, gdyż wy-
starczy w dniu Turnieju, w godzinach 15:00 – 
17:00 zgłosić swój udział w sekretariacie imprezy.

W Turnieju każdy wykonawca prezentuje je-
den tekst lub montaż tekstów – wiersz lub prozę 
– dowolnej treści i dowolnego autora polskiego 
lub zagranicznego. Wartość literacka i przesłanie 
utworów nie pozostaną bez wpływu na ocenę juro-
rów. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 mi-
nut. Dopuszcza się użycie pozasłownych środków 
wyrazu artystycznego, o ile służą one wzbogaceniu 
interpretacji utworu i nie utrudniają jego odbioru.

Uczestnicy Turnieju ubiegają się o na-
grodę główną i tytuł Mistrza Żywego Słowa. 
Jury przyzna także nagrody i dwa tytuły re-
gulaminowe Wicemistrz Żywego Słowa.

Szczegółowych informacji udziela 
w MOK Halina Tunkiewicz, tel.: 25 794 31 24.

TRASA PIĘCIU MAJKÓW: 
SIEDLCE!

 18 marca w godz. 19:00
Pracownia Rannych Pantofli ul. 3 Maja 38

TRASA PIĘCIU MAJKÓW to występy pię-
ciu różnorodnych stand-uperów. Zapewnią 
Wam wieczór pełen mocnych tekstów, barw-
nych postaci i historii, za którymi będziecie 
tęsknili jak za swoimi!
Janek Wolańczyk - Stand-Up - Stand-Up- je 
je je jedyny w Polsce jąkający się Stand-uper. 
Komik, który oddaje widowni swoją całą 
niepojętą energię.
Maciej Brudzewski Stand-Up Inferno - wy-

wraca rzeczywistość do góry nogami i robi 
jej „motorówkę”. Pełne emocji i losowych 
zawijasów historie oraz nietuzinkowe spo-
strzeżenia sprawiają, że nie chce się wycho-
dzić z jego świata!
Wojtek Pięta - wystąpił w programie Kuby 
Wojewódzkiego i Comedy Central. Uczest-
nik obu edycji Polskiej Ligi Stand-upu. Brał 
udział w roastach: Tego Typa Mesa oraz 
Krzysztofa Skiby.
Paweł Reszela - Stand-Up Comedy - to je-
den z najstarszych stand-uperów w Polsce. 
W sensie stażu, bo z twarzy jeszcze nie taki 
stary. Od 2008 występuje solowo, w 2011 
roku został Kabaretowym Mistrzem Świa-
ta, a jeszcze później był w HBO i Polsacie 
i w ogóle jest tak piękny, jak i uzdolniony.

Juliusz Sipika - pochodzi z Łodzi, więc żarty 
same mu się piszą. Nie wiadomo czy bar-
dziej nienawidzi całego świata czy samego 
siebie. Ma nadzieję na lepszą przyszłość.
Bilety są dostępne na barze w lokalu oraz 
online: https://ticketos.pl/event/694/Stand-
-Up-Comedy-Siedlce.html

JA I MICK JAGGER,  
CZYLI MAŁPY UCIEKŁY  

Z WRZASKIEM
23 marca godz. 19:00

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” 
w Chlewiskach

reżyseria: Grzegorz Kempinsky
obsada: Magdalena Kostrubiec
muzyka: Anna Ruttar
Spektakl inspirowany jest życiem Marian-

ne Faithfull, w którym nieustannie przewijają 
się wątki: nieudanych relacji z mężczyznami, 
trudnej relacji z matką, uzależnienia od nar-
kotyków. W historię wplątany jest romans 
i późniejsze małżeństwo z Mickiem Jaggerem. 
Opowieść koncentruje się na tym, jak młoda 
dziewczyna - córka austriackiej baronówny, 
wychowanka szkoły klasztornej postanawia 
rzucić wszystko dla życia muzyką, życia obok 
Rolling Stonesów, aby w życiu odnaleźć to 
„coś”. Dalsze fragmenty to desperackie próby 
dotarcia do sedna istnienia poprzez ekspery-
menty z narkotykami, życie na ulicy. Mono-
dram przeplatany jest piosenkami Marian-
ne Faithfull (Broken English, Ballad of Lucy 
Jordan), jako że muzyka od zawsze stanowiła 
pewną ucieczkę dla Faithfull ów element wyda-
je się elementarny. Celowo historia życia byłej 
żony Jaggera opowiedziana jest z perspektywy 
młodej dziewczyny-anioła, duszę Marianne.

KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
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ŚWIĘTO TEATRU

Z OKAZJI PRZYPADAJĄCEGO 27 MARCA 2017  
56. MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TEATRU ORĘDZIE 
DO POLSKIEGO ŚRODOWISKA TEATRALNEGO NA-
PISAŁ LESZEK MĄDZIK. 

Są przestrzenie, w których czujemy się bezpiecznie, mimo 
że dotykają one przeżyć zarówno bolesnych, jak i radosnych. 
Stają się domem otwartym, przygarniającym tych, którzy 
szukają i tych, którzy zbliżyli się do tajemnicy prawdy o nas 
samych. Teatr jest taką świątynią, do której tłumnie bądź 
samotnie zdążamy, by przeżyć spotkanie z drugim człowie-
kiem, ufni w jego szczerość, wrażliwość i talent. Tego in-
tymnego spotkania pragną tak twórcy, jak i widzowie.

Teatr prowadzi nas w świat, gdzie marzenia, pragnienia są 
na wyciągniecie ręki. Poddajemy im się, wyrażając wdzięcz-
ność nie tylko brawami, ale i ciszą. A jeżeli jeszcze ta cisza 
potrafi się przebić przez zgiełk, który nas czeka po wyjściu 
z teatru, to misja teatru jest spełniona. Błogosławieństwem 
teatru jest nie tylko fakt, że człowiek człowiekowi przekaże 
swoje przeżycia, ale że wychodzi z tego spotkania wzboga-
cony o doświadczenia, których dotąd nie znał.

W swoim pędzie świat wyręcza nas z myślenia, nie dając 
przystani na namysł. Może świat opamięta się dopiero wte-
dy, kiedy przeczuje absurdalność swojej drogi. To na tej 
drodze powinniśmy stawiać teatry wybudowane nie tyle 
z betonu, ile z prawdy. Obrazy spektakli powinny krzyczeć 
dramatem człowieka, który wtapia się w scenografię spalo-
nego Aleppo. Mamy może niewiele dróg, które prowadzą 
do uratowania człowieka, ale na pewno jedną z nich, choć 
nieraz błotnistą i trudną, jest teatr. Swoją terapię rozpoczął 
jeszcze przed wiekami, ale to dzisiaj wyjątkowo jej potrze-
bujemy.
 Leszek Mądzik

ŚWIATOWE ORĘDZIE Z OKAZJI 
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TEATRU 
27 MARCA 2017 

Od 56 lat każdej wiosny obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Teatru. Świętowanie tych 24 godzin zaczyna się od 
teatru nō i bunraku, przez Operę Pekińską i kathakali, roz-
ciąga się na Grecję i Skandynawię, ogarnia obszar między 
Anglią a Włochami, [...] 
Francją a Rosją […], obejmuje dzieła od Ajschylosa do Ib-
sena, od Sofoklesa do Strindberga, od Sarah Kane do Pi-
randella, od Racine’a i Molière’a do Czechowa, a kończy się 
w miasteczkach studenckich Kalifornii, w których młodzi 
ludzie być może ponownie odkryją teatr. Ponieważ teatr za-
wsze odradza się z popiołów […].
Międzynarodowy Dzień Teatru […] pozwala przywrócić 
ogromną czasoprzestrzeń. Żeby ją przywołać, posłużę się 
słowami francuskiego dramaturga tyleż genialnego, co dys-
kretnego, Jeana Tardieu: „Co do przestrzeni, prosi, by była 
to jak najdłuższa droga z jednego punktu do drugiego… 
Co do czasu sugeruje, by zmierzyć w ułamku sekundy czas 
potrzebny do wypowiedzenia słowa «wieczność». Co do 
czasoprzestrzeni mówi: „Zanim zaśniecie, wybierzcie w wa-
szych umysłach dwa dowolne punkty w przestrzeni i osza-
cujcie czas potrzebny, by pokonać ten dystans w marzeniu”. 
Podkreślam słowo „w marzeniu”. [...] Przywołuję wszystkie 
marzenia obecne na wszystkich scenach.
Towarzyszą mi wszystkie postaci, które grałam, role, które 
wydają się opuszczać aktorów, kiedy ci schodzą ze sceny, 
ale które wiodą w nich życie podziemne, gotowe pomóc 
albo zniszczyć kolejne role, które po nich nastąpią: Fedra, 
Araminta, Orlando, Hedda Gabbler, Medea, markiza de 
Merteuil, Blanche Dubois... Towarzyszą mi także wszystkie 
te postaci, które podziwiałam i oklaskiwałam jako widz. 
W ten sposób jestem częścią świata. Jestem grecka, afrykań-
ska, syryjska, wenecka, rosyjska, brazylijska, perska, rzym-

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

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ TEATRU
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ŚWIĘTO TEATRU AFORYZMY

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

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

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

Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą.
 Novalis

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

Teatr mój widzę ogromny.
 Stanisław Wyspiański 

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

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

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

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

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

ska, japońska, marsylska, nowojorska, 
filipińska, argentyńska, norweska, kore-
ańska, niemiecka, austriacka, angielska. 
Oto wyraz prawdziwej globalizacji. [...]
Wypowiadając te słowa, nie występuję 
ani w swoim imieniu, ani jako aktorka. 
Jestem jedną z tych licznych osób, dzięki 
którym teatr trwa nadal. To trochę nasz 
obowiązek i nasza potrzeba. Jak to ująć: 
Nie sprawiamy, że teatr istnieje, to ra-
czej dzięki niemu sami istniejemy. Teatr 
jest bardzo silny, potrafi stawiać opór, 
wszystko przetrzyma: wojny, cenzury 
i brak pieniędzy. Wystarczy powiedzieć: 
„Dekoracja to naga scena w nieokreślo-
nym czasie” i wprowadzić na nią aktora 
lub aktorkę. Co on zrobi? Co ona powie? 
Publiczność czeka... […]
Międzynarodowy Dzień Teatru istnie-
je od 55 lat, a ja jestem ósmą kobietą, 
która została poproszona o wygłoszenie 
orędzia z tej okazji, choć nie wiem, czy 
słowo „orędzie” jest najlepsze. Moi po-
przednicy (tutaj narzuca się rodzaj mę-
ski!) mówili o teatrze wyobraźni,
wolności, o źródłach teatru, przywoły-
wali wielokulturowość, piękno, pytania 
pozostające bez odpowiedzi...
[…]
Teatr dla mnie to Inny, dialog, brak nie-
nawiści, przyjaźń między narodami. Nie 
za bardzo wiem, co to znaczy, ale wierzę 
we wspólnotę, w przyjaźń między akto-
rami i widzami, w związek wszystkich, 
których łączy teatr, tych, którzy piszą, 
tłumaczą, oświetlają, ubierają, przygoto-
wują dekoracje tych, którzy grają, którzy 
w nim pracują i tych, którzy do niego 
przychodzą. Teatr nas broni i chroni… 
Głęboko wierzę, że nas kocha… równie 
mocno, tak jak my go kochamy. Przypo-
minam sobie pewnego inspicjenta sta-
rej daty, który każdego wieczora przed 
podniesieniem kurtyny mówił mocnym 
głosem w kulisach: „Miejsce dla teatru!”. 
Oto moje słowa na zakończenie. Dzię-
kuję.
 Isabelle Huppert, Francja (skrót)
 przekład z języka francuskiego  
 Magdalena Hasiuk

Orędzie na rok 2018 opublikowane zostanie 
27 marca na stronie www.ckis.siedlce.pl
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Ciekawostką jest, że Janów Poleski był 
w październiku 1920 r. miejscem formowania 
białoruskiej 3 Wołżańskiej Dywizji Piechoty 
gen. Jarosławcewa, wchodzącej w skład od-
działów gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza, 
które podporządkowały się dowództwu póź-
niejszego marszałka Polski Edwarda Śmigłe-
go-Rydza i walczyły z bolszewikami po pol-
skiej stronie. Gen. S. Bułak-Bałachowicz do 
I wojny światowej administrował dobrami 
hr. Zyberk-Platera w pow. dziśnieńskim (na 
Podlasiu Zyberk-Platerowie są znani m.in. 
jako właściciele majątku i do chwili obecnej 
zachowanego pałacu w Konstantynowie). We 
wrześniu 1939 r. był dowódcą ochotniczego 
oddziału obrony Warszawy, następnie dowo-
dził konspiracyjną organizacją Konfederacja 

Wojskowa, podczas aresztowania przez ge-
stapo został zabity 10 V 1940 r. w Warszawie 
i pochowany na Powązkach.

 Miasto ma swego bohatera na miarę ojca 
Maksymiliana Kolbe. Niemcy rozstrzelali 22 
I 1943 r. administratora diecezji pińskiej, ks. 
Witolda Iwickiego, zakładnika po akcji „Wa-
chlarza” na więzienie w Pińsku. Nie skorzystał 
z propozycji uwolnienia w ostatniej chwili, 
oddał swe życie za innego zakładnika, naczel-
nika stacji kolejowej w Pińsku. Ale znane jest 
przede wszystkim jako miejsce męczeńskiej 
śmierci Andrzeja Boboli, kanonizowanego 
17 IV 1938 r. patrona od spraw niebezpiecz-
nych i patrona Polski od 16 V 2002 r. Warto 
wspomnieć, że jest także patronem kolejarzy, 
wszak Siedlce długie lata koleją stały.

  Andrzej Bobola urodził się 30 XI 1591 r. 
w Strachocinie, pochodził ze szlacheckiego 
rodu, osiadłego w Małopolsce, pieczętującego 
się herbem Leliwa. Znany jest jako Apostoł 
Pińszczyzny lub Apostoł Polesia. Był polskim 
duchownym katolickim, jezuitą, autorem tek-
stu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. 
Wraz z księciem Albrychtem Stanisławem 
Radziwiłłem dążył do uroczystego uznania 
w ślubowaniach króla Matki Bożej Królową 
Polski, co spełniło się we Lwowie 1 IV 1656 
r. Został pojmany w Mohilnie w zamęcie 
konfliktów powstania Chmielnickiego i za-
męczony 16 V 1657 r. w Janowie przez Koza-
ków, którzy uznali go za wroga politycznego 
z powodu nawracania ruskiej ludności pra-
wosławnej na katolicyzm.

W obecnym czasie odżyły w mediach wspo-
mnienia dotyczące okrucieństw II wojny świa-
towej. Ale to, co uczyniono błogosławionemu 
,trudno sobie wyobrazić. Nie sposób także po-
jąć celu takiego wielogodzinnego torturowania. 

W miejscu pojmania księdza ustawiono obok 
siebie krzyże pojednania: prawosławny i kato-
licki. Natomiast miejscem śmierci jest centralny 
plac. Tutaj mamy do obejrzenia najważniejsze 
obiekty w mieście. Malownicze wrażenie spra-
wia cerkiew opieki Matki Boskiej z 1901 r. Na 
wchód od niej zbudowano w 1848 r. kościół 
katolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 
w którym po lewej stronie ołtarza wystawione są 
relikwie św. Andrzeja Boboli, a jego pomnik stoi 
na dziedzińcu przed świątynią. Natomiast idąc 
w prawo, dojdziemy do budynku Urzędu Mia-
sta. Przed nim stoi pomnik Lenina., zapomniany 
już motyw z naszych miast. Ten trudno pominąć 
z powodu złotego blasku. Natomiast kierując się 
w przeciwną stronę, dojdziemy do pomnika Na-
poleona Ordy (1807-1883), znakomitego rysow-
nika, malarza, pianisty i kompozytora. Spuścizna 
tego artysty obejmuje m.in. ponad tysiąc akwarel 
i rysunków dokumentujących setki rezydencji 
i innych zabytków architektury.

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk, 
z podziękowaniami  

dla konsula Jerzego Grymanowskiego  
i prezesów Stowarzyszenia Wspólnota Polska  

Jerzego Jacka Myszkowskiego  
i Jacka Grabińskiego.

ZNANY JEST OD XIV WIEKU. POCZĄTKOWO POD NAZWĄ PORCHOWO, CO SIĘ KOJARZY 
Z PIERWOTNĄ NAZWĄ PORCHÓW JANOWA PODLASKIEGO. NIC ZASKAKUJĄCEGO, GDYŻ 
PORCHOWO I PORCHÓW ZOSTAŁY DAROWANE PRZEZ WIELKIEGO KSIĘCIA LITEWSKIEGO 
WITOLDA W 1423 R. JAKO UPOSAŻENIE KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W ŁUCKU. W 1465 R. 
OBIE WSIE UZYSKAŁY PRAWA MIEJSKIE. OBECNIE JEST STOLICĄ REJONU JANOWSKIEGO 
W OBWODZIE BRZESKIM NA BIAŁORUSI.

MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

JANÓW POLESKI 
MIASTO PIERWSZEGO 

POLSKIEGO MĘCZENNIKA
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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

7 marca
godz. 19.00

kobieta sukcesu

21 marca
godz. 19.00

i tak cię kocham

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

12 marca

 19 marca

NOVEKINO SIEDLCE
ul. Wiszniewskiego 4

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

siedlce@novekino.pl

NOVEKINO SIEDLCE 
PoLECA 

REKLAMA 
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Od jakiegoś czasu obserwuję z zaskocze-
niem, że pojawia się na tzw. rynku filmowym 
coraz więcej seriali. Powiecie Państwo, że to 
przecież nic nowego, bo już od wielu lat fa-
scynujemy się losami serialowych bohaterów. 
I to jest fakt, ja jednak mam na myśli seriale 
produkowane przez różne stacje szczegól-
nie te kodowane, dostępne na platformach 
satelitarnych i cyfrowych. Pojawiły się więc 
produkcje wszelkiej maści począwszy od tych 
traktujących o historii poprzez obyczajowe na 
science fiction i sensacyjnych skończywszy. Są 
też przecież znakomite seriale dokumentalne, 
ale ja mam tu na myśli te fabularne, których 
kolejne sezony trafiają do nas widzów seryj-
nie. A to saga o Wikingach czy też współcze-
sny thriller polityczny lub mniej czy bardziej 
sensacyjne przygody codzienne angielskiej 
młodzieży. Fascynujemy się tymi opowieścia-

mi, oglądamy je i czekamy nań. Zastanawiam 
się, skąd bierze się tak wielka i ciągle rosnąca 
ich popularność? Czy jest tak, że przywiązu-
jemy się do postaci serialowych i ich losów? 
Czy też może wygodniej, łatwiej jest nam 
śledzić historie dobrze już znane, niż wysilać 
się, by poznać nowe? A może po prostu prze-
lewamy swoje codzienne troski na bohaterów 
z ekranu, odnajdując w nich cząstkę siebie 
albo mając nadzieję, że oglądając ich rozterki 
czy wręcz tragedie na ekranie, unikniemy ich 
w realnym świecie, bo przecież to już było? 
Albo zwyczajnie uciekamy od niewygodnej 
codzienności w świat wyimaginowany! Trud-
no powiedzieć, jak to jest, bo choć seriale 
istniały tak naprawdę odkąd istnieje telewizja, 
to na początku, przynajmniej u nas, były sto-
sunkowo krótkie; miały co najwyżej po kilka-
naście odcinków i kończyły się zdecydowaną 
pointą. Nikt nie myślał o sezonowaniu, czyli 
tworzeniu nowych serii po jakiejś przerwie. 
A co z filmową krótszą formą artystyczną? Co 
z filmem fabularnym? Przecież sztuką wielką 
jest opowiedzieć ważną historię w sposób 
zwięzły, interesujący i tak ją skonstruować, 
aby tworzyła jedną całość i pokazywała nam 
istotę problemu tak od początku do końca, 
tu i teraz. Bo w serialach, mam wrażenie, jest 
pomysł na na jedną serię, tworzy się pewną 
zamkniętą opowieść, a dopiero potem, kiedy 
wzbudzi ona zainteresowanie i przyniesie 

zyski, dorabia się kolejne odcinki i sezony. 
Często nie ma to logicznej kontynuacji i jest 
dla nas widzów żenującym oglądanie kar-
kołomnych wybiegów uwiarygodniających 
całość, jednak kupujemy te brednie i dalej 
fascynujemy się losami bohaterów „ulubio-
nych” seriali. Jest to niezrozumiałe i fascynu-
jące jednocześnie. Ja jednak wolę opowieści 
krótsze, zamknięte, gdzie oglądam historię od 
razu, tak od początku do końca, myślę o niej, 
przeżywam i długo pamiętam. Przy serialach 
często mam wrażenie, że pomysł na początek 
był znakomity, ale już rozwinięcie gorsze, za 
to niekończące się zakończenie (taki para-
doks) zupełnie nieprzemyślane. Tak, rzecz 
jasna, bywa również i w filmach fabularnych, 
ale rzadziej, bo tam historia zaczyna się 
i kończy w tym samym kinowym czasie, a to 
wymaga od twórcy przemyślenia całości, 
może mniej czy bardziej udanego, ale jednak! 

 Więc o filmie fabularnym oczywiście 
opowiem teraz, o dziele, które zaczyna się 
i kończy w jednym czasie. I nie będzie miało 
innego zakończenia od tego wymyślanego 
przez twórców razem z całą historią daleko 
przed tym, nim film trafił do produkcji; 
zatem film pt. „Madame”. Reżyserem obrazu 
jest Amanda Sthers, a w obsadzie gwiazdy 
znane przede wszystkim ze sztuki aktor-
skiej, a nie z wyglądu i prężenia muskułów 
na ściankach prasowych: Toni Collette, 

Fascynacje
JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

OCZY SZEROKO OTWARTE

BAZAR KULTURALNY

Chrystus w Tłoczni Mistycznej

DO OBEJRZENIA

KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

W czasie Wielkiego Postu, przygoto-
wującego do radości wypływającej ze świąt 
Zmartwychwstania, rozważamy w liturgii 
i pobożności ludowej Mękę Chrystusa. Du-
chowe rozpatrywanie cierpienia Zbawiciela, 
współuczestnictwo w bólu poprzez rozważa-
nie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali czy Męki 
Pańskiej, ma w nas wzmocnić tę radość i na-
dzieję wypływającą z Odkupienia. Z pomocą 
przychodzi sztuka wizualna, która poprzez 
estetyczne oddziaływanie na odbiorcę jeszcze 
bardziej przybliża nas do mistycznych treści. 
Wśród wielu takich przedstawień znajduje się 
„Chrystus w Tłoczni Mistycznej”, przedsta-
wienie znane już od XII wieku, a widoczne 
na zdjęciu pochodzi z wieku XVIII (z kolekcji 
Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach).

Tłocznia Mistyczna (łac. torcular Chri-
sti) to ukazanie całej Trójcy Świętej biorącej 
udział w Misterium Paschalnym, czyli męce, 
śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Na 
pierwszym planie ukazany jest Syn Boży 
stojący w beczce wypełnionej kiściami wi-
nogron. Przepasany jest tylko tkaniną, na 

głowie znajduje się ciernio-
wa korona. Chrystus dźwiga 
krzyż, który jednocześnie 
stanowi prasę tłoczni. Przy 
prasie widoczna jest postać 
Boga Ojca, który dociska 
śrubę tłoczni. Natomiast 
Duch Święty w postaci białej 
gołębicy przysiadł w górnej 
części krzyża. Trójcy Świętej 
towarzyszą cztery postacie 
reprezentujące różne stany, 
z których jeden dosypuje do 
beczki winne grona. U góry 
obrazu malarz zinterpreto-
wał sferę niebiańską w po-
staci chmur i skrytych w nich 
główek anielskich. 

Ważnym elementem tego przedstawienia 
jest kielich, stojący u dołu beczki. Do niego 
przelewana zostaje krew Chrystusa wydoby-
wająca się z ran, zmieszana z wytłoczonym 
winem. Ten motyw wskazuje na łączność 
Męki Syna Bożego z Eucharystią. To właśnie 

Eucharystia jest bezkrwawą ofiarą Jezusa 
Chrystusa, podczas której przeżywamy Mi-
sterium Zbawienia. Tak jak Zbawiciel przelał 
krew dla naszego Odkupienia podczas swojej 
Męki, tak samo zostaje ona przelana w kieli-
chu mszalnym pod postacią wina.
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Harvey Keitel i Rossy De Palma. To kome-
dia, dramat – tak go określa dystrybutor 
filmu - przewrotna historia o przypadku, 
pozorach oraz prawdzie. Jak wszyscy za-
pewne wiemy, każdy o prawdzie słyszał, ale 
rzadko kto widział czy doświadczył. Jeśli do 
tego dołożymy zazdrość to przepis na ko-
medię i dramat jednocześnie mamy gotowy. 

Wyprawiając przyjęcie wierząca w przesądy 
Anne (Toni Collette) postanawia namówić 
swoją pokojówkę  (Rossy De Palma), aby ta 
udawała hiszpańską arystokratkę. Misty-
fikacji tej z życzliwym zainteresowaniem 
przygląda się mąż Anne – Bob (Harvey Ke-
itel). Wszystko przebiega zgodnie z planem 
do czasu, kiedy jeden z gości zakochuje się 
w pokojówce... Znakomici aktorzy dobrze 
obsadzeni w rolach, grający lekko jakby od 
niechcenia, bawiący nie tylko nas widzów, 
ale również sami mający wiele radości z tej 
opowiastki, to moim zdaniem znakomita 
propozycja dla wszystkich, także miłośni-
ków seriali, by w oczekiwaniu na kolejne 
sezony przygód swoich „ulubionych” bo-
haterów-intrygantów mogli oderwać się od 
codziennych fascynacji i dostrzec, że poza 
tym samym serialem od kilku lat, istnieje 
również życie filmowe na dobrym poziomie. 
Ta znakomita komedia i dramat równo-
cześnie, jest dobrą propozycją na wiosnę; 
da nam wszystkim sporo nadziei i radości, 
a już na pewno poprawi humor.

Jestem przekonany, że poza serialami ist-
nieje jeszcze dobre kino, które w sposób krót-
ki i skondensowany jest w stanie opowiedzieć 
nam historię interesująco i emocjonalnie; sta-
ry, dobry film fabularny ma się dobrze! Warto 
więc czasami wyjść z domu i odetchnąć nieco 
innym, niż to serialowe, powietrzem.

„Puszcza ginie!” – alar-
mował w 1922 roku młody 
reporter Józef Mackiewicz, 
obserwując niszczycielską 
działalność kornika i masowy wyrąb lasu. Nie-
mal pięćdziesiąt lat później w Puszczy Białowie-
skiej pojawiła się Simona Kossak, córka słynnego 
malarza, która pragnąc wolności, osiadła w po-
bliskiej leśniczówce. Na początku XXI wieku śla-
dami ostatniej Kossakówny do Białowieży zawi-
tała z kolei młoda pisarka, Anna Kamińska.

Wszyscy oni byli „nawołocz”, co w języku 
miejscowych oznacza przybysza, który dotarł 
z daleka. Każde z nich trafiło do Białowieży z in-
nych powodów. Połączyła ich miłość do tego nie-
zwykłego miejsca i ludzi – tych, których jeszcze 
dziś można spotkać na ulicach oraz tych, których 
legenda wciąż żyje wśród białowieżan. „Wiedź-
mar” był prawdziwym czarnoksiężnikiem, 
„Mordala” – zapalonym kłusownikiem, Filimon 
Waszkiewicz – ostatnim bartnikiem. Olga Nie-
ścierowna miała własny rower za całodobową 
karetkę pogotowia. Jan Potoka – późniejszy ho-
dowca żubrów – przetrwał dziesięć lat łagru tylko 
dzięki nadziei, że jeszcze kiedyś wróci do Puszczy. 
Podobnych „kolorowych ptaków” było znacznie 
więcej…  Wydawnictwo Literackie 2018

Białowieża szeptem
Anna Kamińska 

DO POCZYTANIA-

Reżyseria: Amanda Sthers
Obsada: Toni Collette, Rossy de Palma, Harvey Keitel, Tom Hughes

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

Pochodzi z Gołotczyzny. Ziemia tam pachnie mchami 
i rzeką Soną. Pierwsze książki czytała w parku, jaki oka-
la krzewinę Aleksandra Świętochowskiego. Pierwszy 
pędzel trzymała w dłoni na zajęciach plastyki w Szko-
le Podstawowej imienia Szczepana Dobosza w Soń-
sku. Trochę malowała, ale bardziej kochała książki. Ta 
miłość poprowadziła ją do Siedlec. Tu ukończyła filo-
logię polską i edytorstwo na obecnym Uniwersytecie 
Przyrodniczo-Humanistycznym. Tu też uczestniczyła 
w Klubie Literackim Eratio, a potem była dziennikarką 
w lokalnej prasie. I pewnego dnia zatęskniła do zapachu 
farb. I postanowiła malować. 

JUSTYNA DUSZYŃSKA

WERNISAŻ WYSTAWY
7 MARCA GODZ. 18:00 
GALERIA TEATRALNA CKiS
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Tegoroczna edycja Festiwalu to 15 wydarzeń artystycznych, 
wśród których publiczność miała okazję zobaczyć ogólnopolskie 
produkcje teatralne, takie jak m.in. „Ludzie inteligentni” - Tito Pro-
duction, „Nikt nie jest doskonały” - Agencji Artystycznej 44, „SPA 
czyli Salon Ponętnych Alternatyw” Teatru Kamienica, „Hiszpańska 
Mucha” AB Production, „Skok w bok” Teatru Capitol, „Kłamstwo” 
G-Invest Olaf Gruszka i Piotr Szwedes, „Bodo Musical” wyprodu-
kowany przez Dom Kultury w Rawiczu i Fundację Skene Pro Art  
oraz sztukę Marcina Szczygielskiego „Kochanie na kredyt” Teatru 
MY.

Teatralnym bonusem były wydarzenia towarzyszące, wśród któ-
rych publiczność miała okazję zobaczyć m.in. produkcje Sceny Te-
atralnej Miasta Siedlce, tj. „4 pory roku. 4 pory życia” w wykonaniu 
artystów Teatru Tańca Caro i Chóru Miasta Siedlce, spektakl „Cudow-
na terapia” w wykonaniu aktorów Teatru Es, jak również premierowy 
koncert Michała Bajora „Od Kofty... do Korcza”, program kabareto-
wy Piotra Bałtroczyka „Mężczyzna z kijowym peselem”, recital Ireny 
Santor oraz Kabaret Harbi w programie „Cyrkuśniki”. Głównym or-
ganizatorem Festiwalu jest Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryc-
kiego Scena Teatralna Miasta Siedlce przy współorganizacji z agencją 
artystyczną Open Teatr. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął 
Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski. Patronem artystycznym 
festiwalu był znany aktor teatralny i filmowy Dariusz Kordek.

WERDYKT JURY - NAJLEPSZY SPEKTAKL

Po obejrzeniu 9 spektakli konkursowych Jury główne Festi-
walu, które obradowało w składzie: Iwona Księżopolska, Katarzy-
na Kozioł, Andrzej Zawadzki, Agnieszka Zdanowska, ks. Marek 
Bieńkowski i Grzegorz Kazimierczak nagrodę ufundowaną przez 
Fundację Pro - Bono, za najlepszy spektakl postanowiło przy-
znać spektaklowi „Nikt nie jest doskonały” Agencji Artystycznej 
44. Reżyserem spektaklu jest Piotr Dąbrowski, a współreżyse-
ruje Zdzisław Wardejn. W obsadzie nagrodzonej sztuki wystą-
pili: Marta Chodorowska, Magda Waligórska, Wojciech Błach  
i Stanisław Banasiuk. 

NAJLEPSZA AKTORKA / AKTOR

Jury główne Festiwalu przyznało też nagrodę w kategorii „Najlep-
szy aktor”, którym w tym roku został Piotr Szwedes za role w spek-
taklach „Hiszpańska Mucha” oraz „Kłamstwo”. Nagrodę w tej katego-
rii ufundowała Firma Frezdrom. 

NAGRODA DZIENNIKARZY

Już po raz czwarty swoją nagrodę przyznali też przedstawi-
ciele lokalnych mediów, którzy za najlepszy uznali spektakl „Ko-

 Finał VI edycji OFT 
„Sztuka plus Komercja” 
 
We wtorek, 20 lutego, na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce zakończyła się VI edycja Ogólnopolskiego Festiwalu 

Teatrów „Sztuka plus Komercja”. Podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów trwającego od października i cieszącego się 
dużym uznaniem publiczności wydarzenia. Tytuł najlepszego spektaklu, wg werdyktu jury, otrzymała sztuka „Nikt nie jest 
doskonały” Agencji Artystycznej 44, nagroda dziennikarzy przyznana została twórcom spektaklu „Kochanie na kredyt”, 
czyli Teatrowi MY, a najlepszym aktorem Festiwalu wybrany został Piotr Szwedes za role w spektaklach „Hiszpańska Mucha” 
i „Kłamstwo”. Swoją nagrodę przyznała również publiczność, która najwyżej oceniła spektakl „SPA czyli Salon Ponętnych 
Alternatyw” Teatru Kamienica. Nagrody pieniężne dla laureatów festiwalu ufundowane przez Firmę Frezdrom, Fundację 
Pro-Bono oraz CKiS przekazane zostały na cele charytatywne.
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chanie na kredyt” Teatru MY. W sztuce wyreżyserowanej przez 
Olafa Lubaszenko wystąpili: Małgorzata Pieczyńska, Katarzyna 
Maciąg, Filip Bobek, Tomasz Bednarek i Stefano Terazzino. Na-
grodę dziennikarzy ufundowało CKiS im. A. Meżeryckiego Scena 
Teatralna Miasta Siedlce.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Tradycyjnie swoją nagrodę przyznali również Widzowie, któ-
rzy po zakończeniu każdego z 9 spektakli konkursowych oceniali 
je w skali od 1 do 10 na specjalnie przygotowanych kartach do gło-
sowania. Po podliczeniu wszystkich ocen, najlepszą sztuką wg pu-
bliczności okazało się przedstawienie „SPA czyli Salon Ponętnych 
Alternatyw” Teatru Kamienica w reżyserii Emiliana Kamińskiego, 
w którym wystąpili: Paulina Holtz, Joanna Opozda, Anna Powie-
rza, Arkadiusz Janiczek, Piotr Ligienza, Jacek Rozenek i Piotr Skar-
ga. Nagrodę publiczności ufundowało CKiS im. A. Meżeryckiego 
Scena Teatralna Miasta Siedlce.

 
 Wszystkie nagrody pieniężne przyznane dla laureatów VI Ogól-
nopolskiego Festiwalu Teatrów „Sztuka plus Komercja” zostały,  

zgodnie z ideą Festiwalu, przekazane na cele charytatywne:
 na rehabilitację Marysi Lisiewicz, cierpiącą na zespół Reta, któ-

ra jest podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
 na leczenie Gabrysia Mazurka – z genetyczną chorobą Hir-

schsprunga, podopiecznego Caritas Diecezji Siedleckiej
 na rehabilitację Kacperka Ławeckiego – zmagającego się z dzie-

cięcym porażeniem mózgowym, podopiecznego Fundacji Dzie-
ciom „Zdążyć z pomocą”

 na rehabilitację Pawła Mioduszewskiego – sparaliżowanego po 
wypadku, podopiecznego Fundacji „Słoneczko”
 Uroczystą galę wręczenia nagród laureatom poprowadzili 

wspólnie Anna Harke i Jarosław Skrobecki. Część artystyczną wy-
darzenia uświetnił spektakl Teatru Es „Cudowna terapia” w reżyse-
rii Waldemara Koperkiewicza, w którym wystąpili Urszula Goto-
wicka, Maciej Czapski i Robert Protasewicz.

Specjalne podziękowania kierujemy do Sponsora Głównego 
Festiwalu - Drukarni Iwonex, Sponsorów Strategicznych Festiwa-
lu: Firm Frezdrom, Fundacji Pro-Bono oraz Partnerów Teatru - 
firm: ASAJ, Cukrohurt Sp. z o.o., ZUO, Jastrzębski S.A., Arche S.A., 
Muzeum Diecezjalnego, Wierzejk, Instytutu Estetyki, Restauracji  
Bollywood-Hollywood oraz Atelier Wizerunku.
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23 lutego uczniowie Zespołu 
Oświatowego w Mordach 

mieli okazję obejrzeć przedstawienie 
pt. „Romeo i Julia”, wystawione przez 
Teatr Tańca Caro na deskach Sceny 
Teatralnej Miasta Siedlce. 

      Przedstawienie wyreżyserowała 
Iwona Maria Orzełowska. Pani Iwo-
na  przygotowała także świetną cho-
reografię i scenariusz, który powstał 
w oparciu o słynny dramat Williama 
Szekspira. W rolę głównej bohaterki 
Julii wcieliła się Natalia Jóźwiak, na-
tomiast rolę Romea zagrał Sebastian 
Piotrowicz. 

     Uczniowie obejrzeli przedstawie-
nie z ogromną ciekawością. Była 

to piękna historia miłosna opowie-
dziana w niezwykły sposób - w for-
mie tańca. Młodzi artyści występu-
jący w tej sztuce zachwycili widzów 
swym kunsztem i zdolnościami 
tanecznymi. Ich taniec był pełen 
ekspresji i emocji. Wykonywali oni 
skomplikowane układy choreogra-
ficzne, potrafiąc jednocześnie oddać 
za pomocą gestu całą gamę emocji 
i nastrojów. Duże wrażenie na wi-
dzach wywarła scenografia, która 
w połączeniu z muzyką pozwoliła 
przenieść się do świata bohaterów 
i razem z nimi przeżywać chwile 
uniesienia. Należy również zwrócić 
uwagę na perfekcyjne przygotowa-

nie oświetlenia, za które odpowiadał 
Marcin Kostyra. 

     “Romeo i Julia” to wyjątkowa pozy-
cja w repertuarze Teatru Tańca Caro. 
Piękno wykonania sztuki przez tan-
cerzy, ciekawe układy choreograficz-

ne, znakomicie odegrane role aktor-
skie - to wszystko było fascynujące! 
Warto obejrzeć przedstawienie, bo 
jest naprawdę nieprzeciętne.

Katarzyna Marczak
nauczyciel języka polskiego

W piątek, 16 lutego, wraz z kla-
są udałam się na spektakl pt.: 

„Mały Książę” w reżyserii Waldemara 
Koperkiewicza, z tekstami piosenek 
Urszuli Gotowickiej. Przedstawienie 
wywarło na mnie ogromne wrażenie. 
Wielobarwne, różnorodne stroje po-
budzały ciekawość i chęć poznawania 
dalszych losów Małego Księcia. Sce-
nografia odzwierciedlająca kosmicz-
ne planety była  skromna, ale pozwo-
liła na pobudzenie własnej wyobraźni 
i skupienie większej uwagi na przeka-
zywanych przez  aktorów treściach. 
Niesamowite efekty wprowadzały 
światła, które zostały odpowiednio 
dobrane do nastroju panującego 
w danych scenach. Cała widownia, 
zaczynając od szkół podstawowych 
po gimnazjalistów i przybyłych z nimi 
pedagogów, oglądała sztukę z wiel-
kim zaciekawieniem. Spektakl miał 
ogromną siłę przekazu. Mały Książę, 
jako mieszkaniec dalekiej planety, 
trafił na Ziemię i odkrywał na niej 
wszystko, co wydaje nam się znajome 
i oczywiste. Mały bohater z dziecię-
cym zdziwieniem przypomina nam, 
czym jest miłość, przyjaźń, wierność, 
dobro i zło. Wszystkim, którzy nie 
mieli jeszcze okazji do obejrzenia 

sztuki, gorąco polecam „Małego Księ-
cia” w wykonaniu aktorów teatru ES.

Joanna Wyrzykowska  kl. 2 c 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Siedlcach.

 Uczniowie naszej szkoły pod 
opieką wychowawców 16 lute-

go wybrali się na spektakl pt. ,,Mały 
Książę” do siedleckiego Centrum 
Kultury i Sztuki. Było to już kolejne  
przedstawienie w wykonaniu aktorów 
siedleckiego Teatru ES, który mieliśmy 
okazję obejrzeć. Reżyserem sztuki 
i kompozytorem muzyki jest Walde-
mar Koperkiewicz, a teksty piosenek 
napisała Ula Gotowicka. Niezwykłą 
i barwną dekorację przygotowała Na-
talia Koperkiewicz. Treść ,,Małego 
Księcia” przekazana w prosty i jasny 
sposób, zawierający niekiedy elementy 
komiczne, adresowana jest do każdego 
widza, niezależnie od wieku. 
Spektakl był niezwykle interesujący, 
a przede wszystkim wartościowy. Z pew-
nością możemy polecić go każdemu 
widzowi, który zechce zatrzymać się na 
chwilę, zastanowić nad swoim życiem 
oraz przypomnieć sobie, jak patrzył na 
świat oczami zdziwionego dziecka.  
 Julia Barej kl. 2 c  
 Publiczne Gimnazjum nr 3 w Siedlcach

RELACJE

Emocje wyrażone tańcem

PISZĄ O NAS

„Mały książę” uczy i bawi
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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
Współpraca: Monika Mikołajczuk 
fot. Maria Mazurkiewicz, Janusz Mazurek 
Opracowanie graficzne Marek Błaszczyk
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.

M P K
SIEDLCE

CENTRUM 

MUZYCZNE

PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

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

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI CKIS PREZENTOWANE SĄ W AUTORSKICH AUDYCJACH:

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




