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

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

 4-6 Repertuar CKiS na październik 

 7 Co za miesiąc?

 8-9 Rozmowy teatralne -   

  z Katarzyną Żak 

10-11  Oskar i Pani Róża 

  wypowiedzi aktorów

 13 Sztuka ogrodnicza

14-15  Gość Sceny 24 - rozmowa  

  z Fabianem Pollackiem

 18 Wielcy artyści i ich dzieła 

 19 Wystawa Dzieł El Greca

 20-21 Bazar kulturalny

 22-23 Piszą o nas / relacje

 24 Kultura po 

  sąsiedzku

Zobacz, ile jesieni!
Pełno jak w cebrze wina,
A to dopiero początek,
Dopiero się zaczyna.

Nazłociło sie liści,
Że koszami wynosić,
A trawa jaka bujna,
Aż się prosi, by kosić.

Lato, w butelki rozlane,
Na półkach słodem się burzy.
Zaraz korki wysadzi,
Już nie wytrzyma dłużej.

A tu uwiądem narasta
Winna jabłeczna pora.
Czerwienna, trawiasta, liściasta,
W szkle pękatego gąsiora.

Na gorącym kamieniu
Jaszczurka jeszcze siedzi.
Ziele, ziele wężowe
Wije się z gibkiej miedzi.

Siano suche i miodne
Wiatrem nad łąką stoi.
Westchnie, wonią powieje
I znowu się uspokoi.

Obłoki leża w stawie,
Jak płatki w szklance wody.
Laską pluskam ostrożnie,
Aby nie zmącić pogody.

Słońce głęboko weszło
W wodę, we mnie i w ziemię,
Wiatr nam oczy przymyka.
Ciepłem przejęty drzemie.

 Julian Tuwim

STROFY O PÓŹNYM LECIE

 Claude Monet
 Jesień w Argenteuil

TOSIA MIELCZAREK  
uczennica II klasy SP nr 6 w Siedlcach

Miałam wspaniałe wakacje, 
ale trochę tęskniłam za 
szkołą, za moimi koleżankami 
i kolegami. Pierwszy dzień 
w szkole był fajny i nie za 
długi, bo dopiero na drugi 
dzień były lekcje i moja 
pani wychowawczyni, 
pani Iwonka, pytała nas 
o wrażenia z wakacji 
i opowiadała o tym, co nas 
czeka w drugiej klasie. Bardzo 
lubię chodzić do szkoły, 
podobają mi się wszystkie 
przedmioty, a najbardziej wf 
i dodatkowe zajęcia z panią 
Elą. Dużo radości mam też  
z zajęć na dworze. 
Uwielbiam, kiedy w szkole 
obchodzimy jakieś święto, 
jest wtedy bardzo wesoło 
i różne fajne rzeczy się dzieją.  

KUBA RADZIKOWSKI  
uczeń VI klasy SP nr 10 w Siedlcach 

Po dwóch miesiącach laby 
wracałem do szkoły z radością. 
Wakacje wspominam z 
uśmiechem i żałuje, że już się 
skończyły, bo były naprawdę 
fajne i pełne niezapomnianych 
przeżyć. Ucieszyłem sie, że 
spotkam kolegów z klasy 
i naszą panią, która naprawdę 
jest wspaniałym nauczycielem 
i wychowawcą.
Już w pierwszych dniach 
dowiedziałem sie, że 
przyznano mi stypendium 
naukowe, za moje osiągnięcia  
w nauce oraz za to, że 
tak licznie brałem udział 
w konkursach plastycznych 
nie jednokrotnie zdobywając 
nagrody .  Wielka radość mnie 
ogarnęła i motywacja do 
dalszej nauki. Nowe siły i nowe 
pomysły. Mam nadzieję ,że 
i ten rok szkolny będzie dla 
mnie rokiem szczęśliwym. 
Życzę tego sobie i wszystkim 
uczniom :)

JAK SPĘDZIŁEM PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE
SONDA

NATALIA OMELANIUK 
uczennica I klasy SP nr  9 w Siedlcach

W tym roku poszłam 
do pierwszej klasy 
i nie mogłam się 
doczekać tej chwili. 
Bardzo mi się podobał 
pierwszy dzień spędzony 
w szkole. Poznałam 
panią nauczycielkę 
i moją klasę. Było też 
pasowanie na ucznia 
i dostałam pamiątkowy 
dyplom. Potem moja 
wychowawczyni rozdała 
wszystkim plany lekcji. 
Bardzo podobała mi się 
też świetlica i panie, które 
tam pracują. Pierwszego 
dnia w szkole poznałam też 
fajne koleżanki, z Natalką 
siedzę w ławce. Najbardziej 
lubię język polski i angielski 
oraz matematykę. Muszę 
rano wstawać, by zdążyć na 
godz. ósmą, ale tak bardzo 
mi to nie przeszkadza.
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1 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek) 
SPEKTAKL

4 PAŹDZIERNIKA (czwartek) 
GALA OTWARCIA WYSTAWY 

5 PAŹDZIERNIKA (piątek)  
OBCHODY ROCZNICOWE

1 PAŹDZIERNIKA  (poniedziałek) 
SPEKTAKL

9-10 PAŹDZIERNIKA 
SPEKTAKLE EDUKACYJNE

MAŁY KSIĄŻĘ

ARS SACRA EL GRECA

THE ROOM

CUDOWNA 
TERAPIA

95-LECIA I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
IM. B. PRUSA W SIEDLCACH

ŚWINKI TRZY 
PEPA, MELA, KWI

„CZARODZIEJSKIE SŁOWA”
„ŚCIEŻKAMI BOGÓW”
„POKOLENIE 1920”
„BALLADYNA”

godz. 8:30, 10:00

 miejsce: Chełmski Dom Kultury

godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

„Mały Książę” Antoine de Saint Exupéry’ego to 
jedna z najważniejszych pozycji w literaturze 
światowej, przeznaczona dla dzieci i młodzieży. 
„Mały Książę” – mieszkaniec dalekiej planety 
tra�a na Ziemię i odkrywa tam wszystko to co 
wydaje nam się znajome i oczywiste. Patrząc 
jednak na nas z boku i z dystansem, z dziecięcym 
zdziwieniem przypomina nam czym jest miłość, 
przyjaźń, wierność, dobro i zło. Piękny, ważny 
tekst i mamy nadzieję, że spektakl będzie równie 
wartościowy i ciekawy. 

Gala otwarcia Wystawy Ars Sacra El Greca honorująca 
podwójną rocznicę – 100 lecie Odzyskania 
Niepodległości RP oraz 100-lecie Muzeum 
Diecezjalnego w Siedlcach.

Autor: Beata Marczewska
Produkcja: Agencja Artystyczna The ART

Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Asystent reżysera: Robert Protasewicz 
Teksty piosenek: Ula Gotowicka
Scenogra�a: Natalia Koperkiewicz
Kierownik produkcji: Anna Harke
Obsada: aktorzy Teatru Es

Choreogra�a: Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz
Obsada: Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz, 
Izabela Orzełowska, Ilona Gumowska,  
Łukasz Czapski

autor: Daniel Glattauer  
przekład: Marek Szalsza
reżyseria: Waldemar Koperkiewicz,  
Robert Protasewicz
obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski,  
Robert Protasewicz

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

godz. 17:00
miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna
w Starych Kobiałkach

Bajka muzyczna opowiadająca historię 3 
Świnek, które zaczynają samodzielne życie. 
Uwielbiają tańce i zabawy i niekoniecznie mają 
ochotę zastosować się do poleceń mamy, aby 
wybudować sobie solidne domki, w których będą 
mogły czuć się bezpiecznie. Tymczasem zbliża 
się zima i w okolicy zaczyna grasować głodny 
wilk. Jak potoczą się losy 3 Świnek? Co robią 
w naszej bajce Królewna Śnieżka, Kot w butach, 
Pinokio i Baba Jaga? Czy warto być pracowitym 
i słuchać rodziców? Jeżeli chcecie się przekonać 
-  zapraszamy na „Świnki 3”. Bajka nie tylko dla 
dzieci! Świetnie bawią się też na niej dorośli!

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 9:00, 10:45, 12:15 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży  wykonaniu 
Wrocławskiego Teatru Edukacji ARTENES.

PAŹDZIERNIK 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

(poniedziałek)

(poniedziałek)

13 PAŹDZIERNIKA (sobota) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

WEEKEND Z R 
godz. 19.00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

Reżyseria: Bogusław Byrski 
Obsada: Barbara Szarwiło,  
Agnieszka Szkoda, Andrzej Kuczura, 
Adam Organista, Sławoj Czarnota, 
Andrzej Kosiniec
Produkcja: Teatr Ziemi Chełmskiej,  
Chełmski Dom Kultury

Typowa komedia pomyłek, pełna 
nieoczekiwanych zwrotów akcji. Co może 
się przytra�ć kiedy podróż służbowa męża 
zostaje nieoczekiwanie odwołana a do drzwi 
puka kochanek? Czy przyjaciele to dobre 
alibi? Czy najlepszą kochanką może okazać 
się koleżanka żony? Czy malarz może być 
jednocześnie hydraulikiem? Na te i wiele 
innych pytań znajdą Państwo odpowiedź 
oglądając najnowszym spektaklu Teatru 
Ziemi Chełmskiej.

8 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek) 
SPEKTAKL

7 PAŹDZIERNIKA (niedziela) 
SPEKTAKL

ARTENES

(piątek) 
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11 PAŹDZIERNIKA (czwartek)  
XVIII EDYCJA KONCERTU INTEGRACYJNEGO  

godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

Celem koncertu jest integracja społeczna oraz 
prezentacja działań artystycznych (tj. występy 
teatralne, śpiew, taniec, recytacja i inne) placówek 
działających na rzecz dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych niepełnosprawnych na terenie regionu 
siedleckiego, sąsiednich powiatów i diecezji 
siedleckiej. Organizatorem koncertu jest Caritas 
Diecezji Siedleckiej - Warsztat Terapii Zajęciowej. 

14 PAŹDZIERNIKA (niedziela)  

 

OSKAR  
I PANI RÓŻA
 

godz. 16:00, 18:30 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
Autor: Éric-Emmanuel Schmitt
Tłumaczenie: Barbara Grzegorzewska
Scenariusz, reżyseria: Iwona Maria Orzełowska 
Obsada: Teatr Tańca Caro
Teksty piosenek: Ula Gotowicka 
Muzyka: Krzysztof Chromiński

Jeśli zgadzacie się ze Sta�em, że „śmierci 
tak się należy uczyć jak życia”, nie 
możecie przeoczyć przedstawienia Teatru 
Tańca Caro opowiadającego o 9-letnim 
chłopcu chorym na raka. 

Spektakl powstał na podstawie 
znakomitej książki Erica-Emmanuela 
Schmitta pt. „Oskar i Pani Róża”. 
W dwunastu listach do Boga chore 
dziecko opisuje swoje życie – życie, 
którego nigdy nie będzie miało. Iwona 
Maria Orzełowska, scenarzystka i autorka 
przedstawienia, stworzyła pomost 
pomiędzy dziecięcą bezradnością, 
naiwnością, strachem, a dojrzałą 
potrzebą zrozumienia, odkrycia. To 
bodajże jedyna inscenizacja w Polsce 
wzbogacona o poruszające piosenki. 
Lekarze leczą, a my możemy pomóc albo 
przeszkodzić…

13 PAŹDZIERNIKA (sobota) 
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE  

(sobota)

WEEKEND Z R

TEN SAM ŚWIAT

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Reżyseria: Bogusław Byrski 
Obsada: Barbara Szarwiło, Agnieszka Szkoda,  
Andrzej Kuczura, Adam Organista, Sławoj Czarnota, 
Andrzej Kosiniec

Autor: Éric-Emmanuel Schmitt
Tłumaczenie: Barbara Grzegorzewska
Scenariusz, reżyseria: Iwona Maria Orzełowska 
Obsada: Teatr Tańca Caro

14 PAŹDZIERNIKA (niedziela)  
KONCERT 

godz. 12:00
 miejsce: Para�a Św. Marii Magdaleny, Tuchowicz  

14 PAŹDZIERNIKA (niedziela) 
SPEKTAKL 

szlagierów na

KONCERT

szlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierówszlagierów nanananananananananananananananananananananananananana

KONCERTKONCERTKONCERTKONCERTKONCERTKONCERT

SPONSOR GŁÓWNY

ŚPIEWNIK 
PAPIESKI

OSKAR 
I PANI RÓŻA
godz. 16:00, 18:30 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

(niedziela) 

Projekt Śpiewnik Papieski to dzieło wyjątkowe, 
powstałe z wdzięczności za ponty�kat Jana Pawła 
II. Spektakl jest przykładem szczególnego wyczucia 
i umiejętności łączenia głębi poetyckich fraz 
z naprawdę dobrą muzyką. Przebojowe wykonanie 
utworów, różnorodność aranżacji muzycznych, a także 
oprawa sceniczna budzą wzruszenie, a zarazem 
tęsknotę za światem ponty�katu Jana Pawła II.

KONCERTU INTEGRACYJNEGO 

P
R

E
M

I
E

R
A

!

18 PAŹDZIERNIKA (czwartek)  
GALA WRĘCZENIA NAGRÓD 

godz. 19:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 

„Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo:  
Filary polskiej gospodarki przyszłości”.
Europejskie Centrum Biznesu oraz Miasto 
Siedlce mają zaszczyt i przyjemność zaprosić 
Państwa do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego 
Szczytu Gospodarczego OSG 2018. Szczyt 
odbędzie się w dniach  18-19 października 
2018r. w Siedlcach na Uniwersytecie 
Przyrodniczo-Humanistycznym przy ul. Żytniej 
39.  Na zakończenie pierwszego dnia obrad 
tradycyjnie odbędzie się uroczysta Gala podczas 
której zostaną wręczone Statuetki „Bursztyn 
Polskiej Gospodarki 2018” .  Oprawę artystyczną 
stanowił będzie koncert: „100 szlagierów na 100 - 
lecie” w wykonaniu artystów Teatru Es, Chóru Miasta 
Siedlce, Teatru Tańca Caro oraz  zaproszonych gości.

BURSZTYN POLSKIEJ 
GOSPODARKI 2018 
W RAMACH VI OGÓLNOPOLSKIEGO  
SZCZYTU GOSPODARCZEGO

(niedziela)

15 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek) 
UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI

godz. 16:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

DNIA EDUKACJI 
NARODOWEJ 

Podczas uroczystości wręczone zostaną odznaczenia 
państwowe, resortowe, nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  
Oprawa artystyczna - spektakl Cudowna Terapia

(poniedziałek)

(czwartek)

Według twórczości Karola Wojtyły
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Wykonanie: soliści Teatru ES i Chór Miasta Siedlce
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BUDAPEST BALLET & 
ORCHESTRA

TOBIE ŚPIEWAM OJCZYZNOgodz. 10:00 
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce  

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

28  PAŹDZIERNIKA (niedziela) 
 

SERCA NA 
ODWYKU
 
 
godz. 16:00, 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce 
 
Autor: Murray Schisgal
Reżyseria: Cezary Żak
Obsada: Cezary Żak, Katarzyna Żak,  
Hanna Śleszyńska, Michał Piela
 

SERCA NA ODWYKU - to komedia, w której 
bohaterowie w przezabawny sposób 
udowadniają, że na miłość nigdy nie jest za 
późno, że zawsze warto dać życiu szansę na 
szczęście! Wystarczy pokonać stereotypy lub 
spróbować niekonwencjonalnych metod...
SERCA NA ODWYKU - to komedia, która 
poruszając powikłane relacje damsko-
męskie, obfituje w niebywale śmieszne 
sytuacje i dialogi. Aktorzy tego spektaklu to 
genialni artyści komediowi, grający w wielu 
hitach teatralnych i filmowych.
SERCA NA ODWYKU - to gwarancja rozrywki 
na najwyższym poziomie i komedia, która 
bawi widza do łez!

(niedziela)

FORUM KOORDYNATORÓW 
DZIEŁ MIŁOSIERDZIA  
I PARAFIALNYCH  
ZESPOŁÓW CARITAS 
DIECEZJI SIEDLECKIEJ 

ŚPIEWNIK PAPIESKI

26 PAŹDZIERNIKA (piątek) 
KONCERT

31 PAŹDZIERNIKA (środa) 
KONCERT

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

godz. 17:00, 20:00 
Miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 16:00, 19:00 
Miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

19 PAŹDZIERNIKA (piątek) 
SPEKTAKL KONKURSOWY 

28 PAŹDZIERNIKA (niedziela) 
SPEKTAKL KONKURSOWY 

20 PAŹDZIERNIKA (sobota)

CZARNA KOMEDIA

SERCA NA ODWYKU

Zespół w błyskotliwy sposób prezentuje 
połączenie gatunków: muzykę klasyczną 
i rozrywkową, autentyczny taniec salonowy 
i tańce z elementami zaczerpniętymi 
z niezwykle żywiołowego folkloru cygańskiego, 
jak również elementy oparte na tradycyjnej 
muzyce świata. BB&OR dotychczas występował 
w ponad 30 krajach, na czterech kontynentach. 
Muzyka zawsze jest grana na żywo, a muzycy 
elitarnego Zespołu Rajko od lat są uznanym 
Ambasadorem Kultury Węgier.

„Czarna komedia” Petera Scha�era to jedna 
z najczęściej grywanych komedii na świecie. 
Fenomen tego przedstawienia polega m.in. na 
odwróconej logice: kiedy na scenie gaśnie światło, 
aktorzy poruszają się swobodnie jakby w ich 
świecie panowała jasność, kiedy jednak na scenie 
zapalają się re�ektory, wszyscy bohaterowie 
„wpadają w ciemność” i poruszają się po omacku, 
stąd komiczność sytuacji i całe serie pomyłek.

Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru 
Miasta Siedlce, Scholi Dziecięcej z para�i św. Jana 
Pawła II w Siedlcach oraz solistów. Patriotyczne 
widowisko z przemyślanym scenariuszem, na 
tle zawiłych dziejów Polski, to prawdziwa lekcja 
historii, polskości i umiłowania rodzimego kraju. 
Prezentowane utwory muzyczne zestawione ze 
słowem deklamowanym są re�eksją idealnie oddającą 
ducha polskości i tęsknoty za utraconą wolnością.

Autor: Peter Sha�er
Reżyseria: Tomasz Sapryk
Obsada: Mateusz Damięcki, Jan Wieczorkowski, 
Anna Maria Jarosik, Marieta Żukowska, Elżbieta 
Jarosik, Piotr Zelt, Albert Osik, Sebastian Konrad

Autor: Murray Schisgal
Reżyseria: Cezary Żak
Obsada: Cezary Żak, Katarzyna Żak,  
Hanna Śleszyńska, Michał Piela

21 PAŹDZIERNIKA (niedziela)  
KONCERT 

godz.17:00
 miejsce: Para�a św. Jana Pawła II 
w Siedlcach 

FORUM KOORDYNATORÓW 
(sobota)

(piątek)

(środa)

(niedziela) 

Według twórczości Karola Wojtyły
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Wykonanie: soliści Teatru ES, Chór Miasta Siedlce
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CO ZA MIESIĄC LISTOPAD 2018

4 LISTOPADA (niedziela  
SPEKTAKL 
godz. 16:00  
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 

ŚWIAT DOROTKI  
PREMIERA 
Reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz 
Opieka artystyczna: Waldemar Koperkie-
wicz 
Obsada: Teatr Es

9 LISTOPADA (piątek)    
SPEKTAKL 
godz. 19:00  
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 

CHLEBA NASZEGO  
POWSZEDNIEGO  
DAJ NAM PANIE... 
PREMIERA  
Scenariusz, reżyseria:  
Iwona Maria Orzełowska 

Obsada: Teatr Tańca Caro

11 LISTOPADA (niedziela)    
SPEKTAKL 
godz. 19:00  
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 

HERBERTORIUM 
ORATORIUM WG TWÓRCZOŚCI  
ZBIGNIEWA HERBERTA 
 
muzyka: Waldemar Koperkiewicz 
wykonanie: Teatr Es, Orkiestra Teatru Es, 
Chór Miasta Siedlce

12 LISTOPADA (poniedziałek)    
SPEKTAKL 
godz. 19:00  
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 

SELFIE.COM.PL 
Spektakl konkursowy VII OFT 
 „Sztuka plus Komercja”

16 LISTOPADA (piątek)    
SPEKTAKL 
godz. 17:00, 20:00  
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE 
 

CUD 
Spektakl konkursowy VII OFT 
 „Sztuka plus Komercja”

24 LISTOPADA (sobota) 

SPEKTAKL 
godz. 19:00 
 
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

 
NERKA 
PRAPREMIERA POLSKA! 
  
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz,  
Robert Protasewicz  
Obsada: Urszula Gotowicka,  
Dorota Kaczorek, Maciej Czapski,  
Robert Protasewicz  
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki  
im. A. Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce
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ROZMOWA Z

ROZMOWY TEATRALNE

 Wkrótce, na siedleckiej scenie teatralnej, 
zobaczymy Panią, u boku męża w podwój-
nej roli reżysera i aktora, w broadwayow-
skim hicie komediowym, który stworzył 
Murray Schisgal „Serca na odwyku”. Co jest 
siłą tego spektaklu?
To opowieść o poszukiwaniu miłości w doj-
rzałym wieku i relacjach w związku, w którym 
uczucie powoli wygasa. W pierwszej części 
spektaklu spotyka się para po przejściach, któ-
ra – w obliczu poczucia osamotnienia i pustki 
– próbuje na nowo odnaleźć klucz do szczęścia 
we dwoje. „Serca na odwyku” są komedią, ale 

bardzo często publiczność śmieje się przez łzy, 
dostrzegając w tej historii wątki z własnego 
życia, nie zawsze dobrego i spełnionego. Tak 
więc nie tylko humor rządzi tym przedstawie-
niem, ale towarzyszy mu głęboka re�eksja na 
temat kondycji naszych własnych związków 
i życiowych wyborów. W świetle ostatnich ba-

dań, z których wynika, że najwięcej mał-
żeństw w Polsce rozpada się po 20-30 
latach wspólnego pożycia, ta sztuka staje 
się bardzo aktualna.

 Po „Ranczu”, „Dziwnej parze” 
i „Przedstawieniu świątecznym w szpi-
talu św. Andrzeja” znów pojawiacie 
się Państwo oboje na scenie. Czy ta 
randka się udała?
Było to dla mnie bardzo duże wyzwanie 
i przyznam szczerze, że trochę bałam się 
tej konfrontacji. Wspólnie z mężem gra-
liśmy już kilkakrotnie, ale tym razem to 
jest najdłuższe nasze spotkanie. Na przy-
kład w „Ranczu”, choć z pozycji widza 
wygląda to zupełnie inaczej, przez dzie-
sięć lat kręcenia serialu widywaliśmy się nie-
zwykle rzadko na planie, bo sceny powstawa-
ły w różnych miejscach i o różnym czasie. Ja, 
czyli Solejukowa, spotykałam księdza, granego 
przez Cezarego, tylko w kościele w Wilkowy-
jach. W „Sercach na odwyku” gramy małżeń-
stwo, które, by ratować swój związek, poddaje 
się terapii. Wynika z tego mnóstwo zabawnych 
sytuacji, podszytych jednak poważnymi pyta-
niami o granice miłości. 

 Dla widowni to też będzie ciekawe 
doświadczenie, zobaczyć parę Żaków na 
scenie, na kozetce u psychoterapeuty...
Myślę, że tak. Spektakl jest świeżutki, tuż po 
premierze, cały czas uczymy się tych relacji, 
a także bacznie obserwujemy reakcje publicz-
ności. Bo spektakl to jest rozmowa z widzem 
i to jest w nim najważniejsze. Bardzo lubię grać 
w tej sztuce, bo mam przy sobie absolutnie 
cudowną parę aktorów – Michała Pielę i Han-
nę Śleszyńską. No i mojego osobistego męża 
(śmiech).

 Który jest też reżyserem tego spekta-
klu…Jak wyglądała Wasza współpraca?

Cezary jest świetnym aktorem i reżyserem. 
Przez ostatnie lata zrobił kilka spektakli, które 
wciąż są grane na warszawskich scenach. Nie-
zwykle rzetelnie podchodzi o tego wyzwania 
i jest bardzo uczciwy w tym, co robi. Podczas 
prób, kiedy nie był zadowolony z jakiejś sce-
ny, to nam nie odpuszczał, a ja to bardzo do-
ceniam i lubię takich konkretnych reżyserów.  
Dokładnie wiedział, co chce pokazać widzom. 
Wyciągnął ze mnie - aktorki - bardzo ciekawe 
niuanse, które okazały się, również dla mnie, 
zaskoczeniem. Ta współpraca była dla nas 
obojga nie tylko ciekawym doświadczeniem, 
ale też piękną przygodą i mam nadzieję, że wi-
dzowie poczują jej smak.

Ledwie spektakl się skończył, ledwie wybrzmiały 
brawa, a ja już miałam ochotę na jeszcze raz:) 

Na spektaklu byli moi rodzice w ramach pre-
zentu na rocznicę ślubu. Uśmiali się do łez !!! 
I bardzo im się podobało. Aktorzy nie zawiedli 
oczekiwań.

Serdecznie polecam. Typowo relaksujący spek-
takl w świetnej obsadzie. Wyjątkowe słowa 

Nigdy nie jest 
za późno na 
miłość

Katarzyną Żak, aktorką teatralną i �lmową oraz wokalistką

Jeśli małżonkowie są dla  
siebie przyjaciółmi, to potrafią 
znieść bardzo wiele kryzysów 
i w oparciu o tę przyjaźń 
dojść do porozumienia albo 
godnie się rozstać. Jeśli mają 
wspólne pasje i dają sobie 
przyzwolenia na własny świat 
i własną przestrzeń, to mają 
szansę w dzisiejszych czasach 
utrzymać tę miłość.

fot. materiały prasowe
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ROZMOWY TEATRALNE

uznania dla Pana Cezarego, który nie tylko wy-
śmienicie gra swoją rolę w przedstawieniu, ale 
też je znakomicie wyreżyserował. Gratulacje !!!!

To tylko niektóre z opinii widzów, które ukaza-
ły się po premierze…
Bardzo nas to cieszy. Tak jak już wspomnia-
łam, najcenniejszy jest dla nas głos widza. On 
jest naszym recenzentem i to on decyduje, jak 
długo spektakl będzie grany.

 W „Sercach na odwyku” dwie pary wal-
czą o powrót miłości. A co dla Pani jest klu-
czem do szczęścia w związku?
O, proszę pani. To bardzo trudne pytanie 
(śmiech). Myślę, że jeśli małżonkowie czy 
partnerzy są dla siebie przyjaciółmi, to potra-
�ą znieść bardzo wiele kryzysów i w oparciu 
o tę przyjaźń dojść do porozumienia albo god-
nie się rozstać. Jeśli mają wspólne pasje i dają 
sobie przyzwolenia na własny świat i własną 
przestrzeń, to mają szansę w dzisiejszych cza-
sach utrzymać tę miłość. Jak mówi Ryszard 
Kapuściński: „Przetrwa ten, kto stworzył swój 
świat”. Nawet, jeśli zostaniemy sami, to ten 
nasz własny świat, poskładany z naszych talen-
tów i marzeń, pomoże nam dalej trwać w po-
czuciu sensu istnienia. 

 Zrobiło się trochę poważnie, a miało być 
o komedii...
No tak, zapraszam więc Czytelników „Sceny 24” 
i siedlecką wspaniałą publiczność do Centrum 
Kultury i Sztuki na sztukę „Serca na odwyku”, 
która dowodzi, że na miłość nigdy nie jest za 
późno. Spędźmy ten wieczór razem i uśmiech-
nijmy się do siebie, bo nasze życie naprawdę jest 
piękne, mimo że nie raz daje nam w kość.

 W jednym z wywiadów powiedziała 
Pani: „Aktorstwo to dla kobiety okropny 
zawód”. A jednak została Pani aktorką...

To zdanie padło po trzydziestu latach 
uprawiania tego zawodu. Kiedy zdawałam do 
szkoły teatralnej we Wrocławiu jako młoda 
dziewczyna, jeszcze o tym nie wiedziałam...

 Kto Pani pomógł dokonać takiego 
wyboru?

Tą osobą była Pani profesor Wiesława 
Ceynowa z mojego toruńskiego liceum. Do-
strzegła we mnie przebłysk aktorskiego talentu 
podczas szkolnych akademii i przedstawień, 
w które chętnie się angażowałam. Po jednym 
z takich wystąpień podeszła do mnie i zapy-
tała, czy nie myślałam o zdawaniu na studia 
aktorskie, bo widzi we mnie potencjał, bo jak 
żaden inny uczeń przyciągam uwagę na sce-
nie... Odpowiedziałam, że absolutnie nie, że 
wybieram się na prawo albo rusycystykę. To 
było rok przed maturą. A jednak zasiała we 
mnie to ziarno... Od tamtej pory zaczęłam po-
ważniej interesować się teatrem, brałam udział 
w licznych warsztatach teatralnych, by z powo-
dzeniem zdać do wrocławskiej PWST. Taki był 
początek mojej aktorskiej przygody.

 Dla większości polskich widzów 
Katarzyna Żak to Kazimiera Solejukowa 
z serialu „Ranczo” – bardzo lubiana postać, 
zupełnie nie do zastąpienia na planie. Jak się 
Pani do tej roli przygotowywała?

Na początku była to dalece drugoplanowa 
rola. Pomyślałam sobie, że Solejukowa powin-
na się wyróżniać na tle wilkowyjeckiej społecz-
ności. Wżeniła się w Solejuka, mówi inaczej, ze 
wschodnim zaśpiewem. Oczywiście bazą do 
moich „eksperymentów” był świetny scena-
riusz. Bardzo walczyłam o charakteryzację, by 
uprawdopodobnić tę postać (chyba się udało, 
bo moja mama nie poznała mnie w telewizji). 
W każdym aspekcie tej postaci szukam prawdy 
o mojej bohaterce – 40-letnia kobieta, bardzo 
zmęczona życiem, skrajną biedą, mężem pija-
kiem i recydywistą, z siódemką dzieci na gło-
wie. Istniało ryzyko, że to się nie sprawdzi, ale 
się chyba udało.

 Jaką lekcję odebrała Pani od Sole-
jukowej?

Że trzeba walczyć o swoje i za wszelką 
cenę nie tracić wiary w siebie. Ona udo-
wodniła, że niezależnie do tego, skąd się 
pochodzi, jakie się ma wykształcenie, jak się 
wygląda można zawalczyć o swoje marze-
nia i zrobić coś dla siebie. Choć jej postać 
jest przerysowana i skrajna, to na pewno jej 
postawa może być odniesieniem dla wielu 
współczesnych kobiet. Jest nawet wzorem do 
naśladowania – to kobieta, która odważnie 
sięga po marzenia, inwestuje w swój osobi-
sty rozwój, nie zraża się przeciwnościami ani 
opinią innych.

 Czy piszą do Pani kobiety, które dzięki 
tej postaci uwierzyły w siebie i zmieniły 
swoje życie?

O tak. Dostaję mnóstwo maili i listów od 
takich kobiet, mam też swój fanpage na �. 
Napisała do mnie m.in. pani z Nowej Zelan-
dii, absolutnie zakochana w Solejukowej, któ-
ra dzięki niej zmieniła nastawienie do siebie 
i podjęła kilka decyzji, dzięki którym żyje peł-
niej i szczęśliwiej. Solejukowa jest jedną z ta-
kich postaci serialu, od której bije najbardziej 
pozytywny przekaz - daje wiarę kobietom, że 
mogą żyć inaczej. Że najpierw trzeba zatrosz-

czyć się o siebie, a potem pomagać innym. I nie 
ma w tym cienia egoizmu.

 Angażuje się Pani w liczne akcje charyta-
tywne. W tym roku nominowana była Pani 
w plebiscycie Gwiazdy Dobroczynności 
w kategorii zdrowie. Jest też Pani „twarzą” 
ostatniego spotu Caritasu. Jaki jest Pani 
sposób na czynienie świata lepszym?

Nie ma takiego sposobu, można tylko za-
palić gwiazdkę życzliwości i puścić ją w niebo. 
Jest tyle nieszczęść na tym świecie, że pomoc 
każdemu jest niemożliwa, ale trzeba starać się 
go upiększać. Sama dostaję setki próśb o wspar-
cie i pomoc od ludzi z całej Polski. Na ile mogę, 
pomagam. Mam w sobie potrzebę bycia uży-
tecznym. Od 1,5 roku angażuję się w budowę 
Hospicjum w Chojnicach – kobiety tam pra-
cujące zaraziły mnie pasją czynienia dobra. Ich 
pomoc osobom starszym i schorowanym jest 
nieoceniona. Każdy z nas ma w swojej bliższej 
lub dalszej rodzinie taką osobę, która wymaga 
całodobowej opieki. I każdy z nas chciałby, by 
jej starość była godna i by godna była jej śmierć.

 Dwa lata temu ukazała się Pani naj-
nowsza płyta „Bardzo przyjemnie jest żyć” 
z piosenkami według tekstów m.in. Magdy 
Czapińskiej, Wojciecha Młynarskiego, 
Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Wołka i in., 
napisanych specjalnie dla Pani. Jak doszło 
do powstania tej niezwykłej płyty?

Dostałam propozycję nagrania płyty autor-
skiej i wymyśliłam sobie, że niech to będzie coś 
specjalnie dla mnie. Zwróciłam się do autorów, 
których bardzo cenię - większości z nich nie 
znałam - i przekonałam ich do mojego projek-
tu. Pierwszy telefon wykonałam do Wojciecha 
Młynarskiego, z którym przed laty nagrałam 
moją pierwszą solową płytę „Młynarski – Jazz”, 
i w trzy tygodnie napisał dla mnie piosenkę 
„Pięciogroszówki słońca”. To jest płyta o róż-
nych typach kobiet i dla kobiet - o ich marze-
niach i tęsknotach, o miłościach i rozstaniach. 
O przyjemnym życiu mimo wszystko.

 Czy Pani życie jest równie przyjemne 
jak te piosenki? Co Pani robi w życiu dla 
przyjemności?

Staram się, żeby moje życie było przyjem-
ne, bo jest bardzo krótkie. Antidotum na tę 
kruchość świata jest moja aktywność – gram 
w czterech teatrach, występuję w serialu, jeż-
dżę z recitalami, jestem ambasadorką dwóch 
akcji czytelniczych dla dzieci, angażuję się 
w wiele pomocowych projektów. Lubię żyć na 
wysokich obrotach. Dla swojej własnej przy-
jemności nie mam czasu, ale kiedy tylko go 
znajduję, sięgam po dobrą książkę, słucham 
dobrej muzyki – często przez radio, bo dużo 
podróżuję po Polsce w związku z moją pracą. 
Największą przyjemność sprawiają mi jednak 
spotkania i rozmowy z ludźmi. Lubię ludzi, je-
stem ciekawa ich świata i wrażliwości...

 Dziękuję bardzo za rozmowę
 Monika Mikołajczuk

Jest tyle nieszczęść na tym 
świecie, że pomoc każdemu jest 
niemożliwa, ale trzeba starać 
się go upiększać. Sama dostaję 
setki próśb o wsparcie i pomoc 
od ludzi z całej Polski. Na ile 
mogę, pomagam.



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

Amelia Kowalska
 
Dzieci na ogół boją się bólu i śmierci, więc rodzice ograniczają im kontakt z nieprzyjemnymi aspektami życia. 
Dzięki opowiedzeniu o tych trudnych sprawach poprzez taniec i teatr możemy w jakimś stopniu próbować 
oswoić się z bólem, który przecież jest częścią życia. Choć na pewno kiedy sami go nie doświadczyliśmy, trudno 
nam go zrozumieć... Podczas prób do spektaklu „Oskar i Róża” nie czułam się niekomfortowo, bo wiedziałam, 
że wszyscy jesteśmy zdrowi i to tylko gra, ale dzięki temu, o czym mówią aktorzy i teksty piosenek zrozumia-
łam, co może czuć dziecko chore, przebywające w szpitalu. Ten spektakl uświadomił także, jak bezcenny darem 
jest zdrowie i że powinniśmy cieszyć się każdym dniem, bo nie wiadomo, co przyniesie jutro… Ostatnio bardzo 
dużo osób choruje na nowotwory, które nie omijają także dzieci. Zdrowe dzieci i dorastająca młodzież często 
nie docenia tego, czym jest zdrowie, narzekając na wszystko bez powodu. Dzięki temu spektaklowi, z per-
spektywy widza, mogą sobie uświadomić, że ich życie jest fantastyczne, bo nie muszą walczyć z chorobą, co 

nie znaczy, że choroba odbiera sens życia, myślę, że wręcz przeciwnie. Myślę, że to jest siła tego spektaklu. Powstał on po to, aby w prosty i niezbyt 
drastyczny sposób pokazać i uczulić na cierpienie innych i edukować, bo współczesna młodzież często żyje w oderwaniu od realnych problemów.

Dawid Szwejkowski 
 
Uważam, że podejmowanie takich tematów w sztuce pozwala nam głębiej wejść w problem i wczuć się 
w sytuację bohatera. Taniec i śpiew uwrażliwiają i sprawiają, że budzą się w nas re�eksje na temat tego, co 
nieuchronne. Szukając coraz to bardziej spektakularnych sposobów oswajania dzieci i dorosłych z trudnymi 
tematami, często zapominamy o sztuce, która ma przecież ogromną siłę przekazu i jest ogólnodostępna. 
Spektakl pokazuje, jak bardzo dużo uwagi i  czułości potrzebują chorzy ludzie, a zwłaszcza dzieci. Praca 
nad nim była próbą mierzenia się z wybitnie trudnym tematem, jakim jest śmierć dziecka. Wszystko w tym 
przedstawieniu, a więc muzyka, tekst, gest, taniec, skłaniało mnie do późniejszych przemyśleń i interpreta-
cji. Czas spędzony z całym zespołem nauczył mnie współpracy, cierpliwości, słuchania siebie nawzajem i co 
najważniejsze - otwartości na drugiego człowieka, nie pomijając przy tym chorych, biednych i zagubionych. 
To bardzo potrzebne przedstawienie. Uważam, że powstało ono głównie po to, aby uświadomić wszystkim, 
jak ważną rolę gra uśmiech. Że mimo bardzo złej sytuacji życiowe, nigdy nie można się poddawać i trzeba próbować dać z siebie jak najwięcej, 
wykorzystać każdą chwilę danego nam życia aż do kresu sił…. W tym spektaklu wyraźnie widać, że dorośli często nie dorastają do tych trudnych 
tematów, że to dziecko, choć zupełnie niewinne, przeprowadza ich przez bramę cierpienia i śmierci. Jakby więcej rozumiały niż ich rodzice. 
Sztuka zwraca uwagę na wrodzoną  niewinność i szczerość dzieci, które nie oceniają i nie kombinują, a są tymi, co czują. Reżyserka wyraźnie 
podkreśliła rolę rodzica, który powinien być pierwszym i najważniejszym nauczycielem dla dziecka. Przede wszystkim nauczycielem życia… 
Myślę, że tego typu spektakle są bardzo potrzebne, a rodzice regularnie powinni zabierać swoje dzieci do teatru.

Kamila Dziewulak
 
Mimo że temat jest bardzo trudny dla każdego, nie tylko dla dziecka, to poprzez sztukę można go w pewnym 
sensie oswoić i zrozumieć. Myślę, że taniec ma ogromną moc poruszania w nas najgłębszych emocji i w tym 
sensie opowiedzenie o trudnych doświadczeniach poprzez taniec może być prawdziwym wyzwaniem. Nie każ-
dy rozumie, czym jest cierpienie i śmierć, tym bardziej, jeśli sam nie doświadczył choroby czy straty kogoś bli-
skiego. Ale poprzez ten spektakl ma możliwość przyjrzenia się temu tematowi i zastanowienia się nad własnym 
życiem. Podczas przygotowania do tego spektaklu towarzyszyło mi dużo stresu i zmęczenia, ale mam nadzieję, 
że to się przełoży na �nalny efekt. Myślę, że „Oskar i Róża” może być bardzo dobra terapią dla każdego, bo życie 
nie jest usłane różami, trzeba widzieć wokół siebie tych, którzy zmagają się z nim każdego dnia.

CO SIĘ W WAS ZMIENIŁO PO TYM SPEKTAKLU? JAKĄ LEKCJĘ Z NIEGO WYNIEŚLIŚCIE?
TEMAT JEST BARDZO TRUDNY DLA DOROSŁYCH, TYM BARDZIEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 
CZY POPRZEZ TANIEC (SZTUKĘ W OGÓLE) MOŻNA OSWOIĆ CIERPIENIE I ŚMIERĆ?
JAK SĄDZICIE, PO CO POWSTAŁ „OSKAR I RÓŻA” I CZY TAKIE SPEKTAKLE SĄ DZISIAJ POTRZEBNE? 

OSKAR I PANI RÓŻA - REFLEKSJE PRZED PREMIERĄ
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Maya Chini - wypowiedź mamy
 
Emocje, które towarzyszyły mi podczas prób do spektaklu „Oskar i Pani Róża” jako mamie Mai, to duma i radość 
z postępów córki, z doświadczania, z bliskości ze sceną, z możliwością spędzania czasu wśród przyjaciół i ucze-
nia się nowych rzeczy. Z każdą kolejną próbą obserwowałam jak szlifuje swój warsztat aktorski, jazdę na desce 
czy wokal. Wskazówki instruktorów były przydatne i dzięki nim Maya miała możliwość nieustannego rozwoju.  
Książka niesie ze sobą bardzo mądre przesłanie - życie to tylko forma pożyczki i od nas zależy, jak ją wykorzysta-
my i czy na nią zasłużyliśmy. Książka wzrusza i umacnia w wierze oraz fakcie, że życie to coś, czego nie można 
zmarnować Ukazuje, jak ważne jest, byśmy pamiętali, że każdy dzień mógłby być pierwszym i może być ostatnim. 
Co myślę znakomicie się udało. Maya odkąd zaczęła próby do ”Oskara i Pani Róży”, stała się bardziej empatyczna. 
Częściej myśli o śmierci i zrozumiała, że każdy kiedyś musi odejść. Współczuje ludziom chorym, starszym i nie-

pełnosprawnym. Zaczęła również angażować się w pomoc słabszym. Spektakl ten wpłynął pozytywnie na postrzeganie tych jakże trudnych tematów. 
Uwrażliwia on dzieci na cudze cierpienie i cieszę się, że ten aspekt życia został poruszony.
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Amelia Rymanowska  
 
Myślę, że na tak trudny temat jak śmierć należy rozmawiać, nie może ona nas przerażać. Wydaje mi się, że 
poprzez sztukę, możemy oswoić się z myślą, że jest czymś nieuniknionym.
Na próbach byłam podekscytowana. Poznałam nowych ludzi, z którymi praca przebiegała w sympatycznej 
atmosferze. Mimo wielu prób nie czuliśmy zmęczenia. Zdarzało się wiele śmiesznych sytuacji. Podczas 
pracy nad spektaklem, który porusza trudny temat śmierci,  wyniosłam wiele ważnych wskazówek, np.  
jak radzić sobie z tym co trudne...
Sądzę, że wszyscy, którzy będą mieli okazję zobaczyć spektakl, będą na przemian śmiać się i płakać. A wy-
chodząc z teatru pomyślą, że trzeba chwytać każdy dzień i cieszyć się nim, bo życie to coś czego nie można 
zmarnować, bo nie wiemy ile będzie trwało...

Daria Kania
 

Moim zdaniem poprzez taniec można oswoić śmierć i ból, ponieważ w tańcu pokazujemy emocje, które 
nam towarzyszą. Muzyka też robi swoje, można określić czy jest ona smutna czy też wesoła. Podczas prób 
towarzyszyła mi w większości radość, ponieważ spędzałam czas z przyjaciółmi i świetnie się bawiłam. 
Ale patrząc na to inaczej, też smutek, bo w spektaklu umiera osoba. Uważam że, spektakl ,,Oskar i Pani 
Róża” jest potrzebny, żeby pokazać ludziom realia życia, to jak życie jest krótkie, jak nie zdają sobie sprawy 
z tego, że życie może skończyć się w każdej chwili, każdego dnia. Dlatego należy korzystać z życia, cieszyć 
się nim, spełniać marzenia. 

Błażej Hawryluk 
 
Sztuka „Oskar i Pani Róża” porusza bardzo smutny temat, ale dzięki niej można sobie wyobrazić, co od-
czuwa i o czym myśli śmiertelnie chore dziecko. Jednak pozostaje świadomość, że to nieprawda, że to 
tylko gra… Że przecież mnie to nie dotyczy… Na scenie miotały mną różne emocje i uczucia. Czułem 
onieśmielenie, smutek, radość, bunt, zrezygnowanie, niedowierzanie. Spektakl przygotowany przez Panią 
Iwonę uczy tego, jak rozmawiać z umierającym dzieckiem, jakie postawy są pożądane u dorosłych wobec 
cierpienia Oskara. Co zrobić, by zachęcić go do działania i skierować jego myślenie na inne tory oraz jak 
się przygotować do przejścia na drugą stronę, budując relację z Bogiem i ufając jego planom.

OSKAR I PANI RÓŻA - REFLEKSJE PRZED PREMIERĄ
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Paweł Swiętochowski
 
Czy można oswoić cierpienie poprzez sztukę tego nie wiem, ale myślę, że można złagodzić jego skutki. 
Kiedy się tańczy, zapomina się o całym świecie, skupiając swoją uwagę tylko na tańcu i nie myśli się wtedy 
o niczym  innym. Podczas prób do tego spektaklu towarzyszyły mi różne emocje od śmiechu po wzru-
szenie i łzy. Uważam, że spektakle, takie jak „Oskar i Pani Róża”, są bardzo  potrzebne, ponieważ dzięki 
nim można się dużo nauczyć. Możemy stać się  bardziej wrażliwsi na cierpienie innych, zwłaszcza dzieci. 
Myślę, że ten spektakl zmienia także nas, wykonawców. Uczymy się doceniać to, co mamy i cieszyć się tym, 
co najważniejsze, czyli zdrowiem i życiem.
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Maja Bondarczuk
 
Jestem przekonana, że sztuka, w tym również taniec, jest po to, by wywoływać emocje i zmuszać do sta-
wiania pytań. Takim pytaniem jest pytanie o sens cierpienia i śmierci. Poprzez sztukę możemy zinterpre-
tować śmierć. Tańcząc, możemy również zmniejszyć cierpienie. Kiedy sami źle się czujemy ze sobą czy ze 
światem również często uciekamy w taniec, by zapomnieć o bólu… Podczas pracy nad spektaklem towa-
rzyszyły mi skrajne emocje - od śmiechu, wynikającego ze scenariusza po płacz, ból i niemoc w momencie 
odgrywania poszczególnych scen. „Oskar i Pani Róża” powstał po to, by nam uświadomić, jak kruche jest 
życie i jak choroba może zmienić wszystko.
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Dominika Sobiesiak
 
Cierpienie i śmierć to bardzo trudny i ciężki temat. Wydaje mi się jednak, że doświadczając sztuki mo-
żemy uwolnić wiele emocji, które pozwolą nam zmierzyć się z tym tematem. Aczkolwiek śmierć zawsze 
będzie zbyt trudna, by się z nią pogodzić… Nie da się oswoić z czymś, co odbiera nam bliskich i rodzinę.  
Podczas prób do spektaklu wielokrotnie emocje brały górę. Gdy już weszłam w postać Róży, na pytanie 
10- letniego chłopca: „Ciociu Różo, dlaczego nikt mi nie mówi, że umrę?” łamał mi się głos, a łzy same 
napływały do oczu. Jednak atmosfera, jak i ludzie pracujący w Teatrze Tańca Caro Dance 
potra�ą wspierać i walczyć na scenie o jak najlepszy efekt. Takie spektakle są bardzo potrzebne! Trzeba uświa-
damiać młodych ludzi, że nie tylko „staruszkowie” chorują na śmiertelne schorzenia i że w każdym momencie 
może nas to spotkać. Spektakl nas wzruszy, ale też rozbawi. Na pewno nikogo nie pozostawi obojętnym. 
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Na szczęście z pomocą przychodzi nam natura w postaci roślin, 
które łatwo możemy uprawiać w naszych domach. Zjawisko oczysz-
czania powietrza przez rośliny domowe jest na tyle istotne, że pod 
koniec lat osiemdziesiątych naukowcy z NASA przeprowadzili na 
ten temat obszerne badania potwierdzające ich dobroczynne wła-
ściwości. Okazuje się, że niektóre rośliny są w stanie w ciągu zaled-
wie doby oczyścić powietrze z toksyn nawet w 90%. Rośliny niejako 
wciągają toksyny przez aparaty szparkowe w liściach, a potem roz-
kładają je w glebie za pomocą mikroorganizmów w korzeniach albo 
zwyczajnie je magazynują. Wystarczy tylko podlewać! Zero prądu 
i skomplikowanych urządzeń. 
Według ekspertów, żeby osiągnąć zmierzony efekt, potrzebna jest 
minimum jedna średniej wielkości roślina (w doniczce o śr. ok. 15 
cm) na każde 9 m2 pomieszczenia, czyli około dwie na przeciętnej 
wielkości pokój. 
W zasadzie wszystkie rośliny oczyszczają powietrze, ale naturalnie 
są wśród nich te mniej i bardziej skuteczne. Jeśli mieszkamy z kotem 
lub psem, koniecznie należy sprawdzić, czy wybrany przez nas okaz 
nie będzie szkodliwy dla pupila. Poniżej nasze rekomendacje:

• Sansevieria – inaczej wężownica lub języki teściowej. Wyjątko-
wo wydajna oczyszczalnia, a przy tym niezwykle łatwa w upra-
wie. 

• Nefrolepis wyniosły – inaczej paprotka. Świetnie usuwa formal-
dehydy. Wymaga wilgotnej gleby i częstego zraszania liści. 

• Bluszcz pospolity. Neutralizuje benzen, formaldehydy i dym pa-
pierosowy. Bardzo dobry dla astmatyków i cierpiących na aler-
gie. 

• Epipremnum złociste. Usuwa tlenek węgla i formaldehydy. Ide-
alny na słoneczne stanowiska.

• Skrzydłokwiat. Pochłania prawie wszystkie lotne związki orga-
niczne. Mało wymagający.

• Łosie rogi. Niezwykle ciekawa i oryginalna roślina. Łatwa 
w uprawie.

Niezależnie od tego, którą roślinę wybierzecie, pamiętajcie, aby czę-
sto z nią rozmawiać i puszczać jej dużo muzyki klasycznej lub jazzu. 
 

Jakub Kowalewski
Centrum Ogrodnicze Ogrody Podlaskie

Zielone płuca mieszkania
POWOLI, ALE NIEUCHRONNIE, ZBLIŻA SIĘ SEZON JESIENNO-ZIMOWY, A WRAZ Z NIM ZWIĘKSZONE ZANIECZYSZCZENIE 
POWIETRZA, Z KTÓRYM WIĘKSZOŚĆ Z NAS PRÓBUJE WALCZYĆ. JEDNYM Z ROZWIĄZAŃ SĄ MECHANICZNE FILTRY 
POWIETRZA, KTÓRE ŚWIETNIE RADZĄ SOBIE ZE SZKODLIWYMI PYŁAMI. PROBLEM W TYM, ŻE ZNACZNA CZĘŚĆ 
OTACZAJĄCYCH NAS TOKSYCZNYCH SUBSTANCJI WYSTĘPUJE NIE W FORMIE PYŁÓW, A TAK ZWANYCH „LOTNYCH 
ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH”, CZYLI GAZÓW LUB PARY I Z NIMI FILTRY NIE ZAWSZE SĄ W STANIE UPORAĆ, PONIEWAŻ ICH 
TRUJĄCE CZĄSTKI SĄ ZBYT MAŁE. NAJBARDZIEJ SZKODLIWE TO: AMONIAK, KSYLENY, FORMALDEHYDY, TRICHLOROETYLEN 
I BENZEN. JUŻ OD SAMYCH NAZW TYCH RAKOTWÓRCZYCH SUBSTANCJI CIERPNIE SKÓRA, A  OKAZUJE SIĘ, ŻE MOŻEMY JE 
ZNALEŹĆ W POPULARNEJ CHEMII GOSPODARCZEJ, KOSMETYKACH ALBO SZTUCZNYCH TKANINACH. 

SZTUKA OGRODNICZA

alny na słoneczne stanowiska.
Skrzydłokwiat. Pochłania prawie wszystkie lotne związki orga-
niczne. Mało wymagający.
Łosie rogi. Niezwykle ciekawa i oryginalna roślina. Łatwa 
w uprawie.

Niezależnie od tego, którą roślinę wybierzecie, pamiętajcie, aby czę-
sto z nią rozmawiać i puszczać jej dużo muzyki klasycznej lub jazzu. 

Jakub Kowalewski
Centrum Ogrodnicze Ogrody Podlaskie
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ROZMOWA Z

GOŚĆ SCENY 24

 Koncert grupy Ni�y’s pod siedleckim 
muralem był artystycznym wydarzeniem. 
Jeszcze raz dziękujemy! Jakie wrażenia 
i wspomnienia zabrał Pan do Wiednia po 
tym spotkaniu?
To była wielka przyjemność móc zagrać w Sie-
dlcach na plenerowym koncercie pod mura-
lem. Miło było też doświadczyć, jak nasza mu-
zyka podoba się zarówno młodej, jak i starszej 
publiczności. Czuliśmy się bardzo mile widzia-
ni. Siedlce dały nam możliwość posmakowania  
atmosfery małego miasta w Polsce – to było 
ciekawe przeżycie.

 Warto wspomnieć, że w tym miejscu, 
przy ulicy 1 Maja, w sierpniu 1942, a więc 
dokładnie 76 lat temu, zostało zlikwidowane 
siedleckie getto. Szczególnie tutaj, na wscho-
dzie Polski, gdzie mieszały się wyznania i kul-
tury, muzyka żydowska brzmi bardzo znajo-
mo, ale też bardzo symbolicznie. Jak Wasze 
koncerty są odbierane w różnych częściach 
globu?  
Podczas naszych najbardziej ekscytujących tras 
koncertowych graliśmy koncerty w krajach, któ-
re kulturowo są bardzo odmienne od Austrii. 
Między innymi byliśmy już w Iranie i Pakista-
nie - i spotykaliśmy się z dużym zainteresowa-
niem. W Europie sytuacja jest trochę inna niż 
w Azji, gdyż w większości europejskich krajów 
kultura żydowska, jej historia, jest obecna. Kiedy 
jeździmy po Europie, ekscytujące jest to, jak ta 
europejska publiczność nas odbiera, bo przecież 
tradycyjna żydowska muzyka nie jest jej obca. 
Ludzie cieszą się, że wciąż można usłyszeć stare 
żydowskie melodie. Z drugiej strony, szczegól-
nie w Siedlcach, było wspaniale obserwować, 
że nasze nowe interpretacje i dziwne/wariackie 
dźwięki również się podobają.

 Podobno Pana babcia miała żydowskie 
pochodzenie. Czy rodzinne tradycje miały 
wpływ na Pana muzyczne wybory?

Muzyka klezmerska i żydowska fascynowała 
mnie od dziecka. W domu było kilka płyt z ży-
dowskimi piosenkami (�eodore Bikel, Gedul-
dig i �iemann), których chętnie słuchałem i ta 
muzyka bardzo mnie poruszała. W wieku pięt-
nastu, szesnastu lat razem z bratem zaczęliśmy 
odtwarzać niektóre z tych piosenek usłyszanych 
na płycie. Moja rodzina już w pokoleniu moich 
rodziców nie była religijna, mimo to czuję się 
jeszcze bardziej związany z tradycją żydowską, 
odkąd wiem, że w linii po babci przez mamę 
mam żydowskie korzenie. 

 Nazwa zespołu pochodzi od Na�uli 
Brandweina, znanego jako Ni�y, który zresz-
tą urodził się w polskiej Galicji, a karierę zro-
bił w Nowym Jorku jako „Król Klezmerów”. 
Dlaczego akurat ta postać stała się inspiracją 

dla Waszej muzyki, raczej swobodnie nawią-
zującej do klezmerskiej melodyki?   
Na�ule Brandwein był wspaniałym artystą, 
który odegrał wielką rolę w muzyce światowej. 
To on sprowadził z Galicji do nowego świata 
żydowską muzykę i kulturę, i to on na począt-
ku XX wieku był jednym z pierwszych w Sta-
nach Zjednoczonych, który nagrywał muzykę 
żydowską. Podczas badania wczesnych nagrań 
muzyki klezmerskiej napotkać można też okre-
ślenie Na�ule - w literaturze Na�ule to termin, 
który oznaczał wyjątkowego muzyka, który 
z jednej strony był tradycjonalistą, ale jedno-
cześnie potra�ł w sposób szalony i swobodny 
posługiwać się dźwiękami. Na�ule pochodził 
z rodziny muzyków, ale nie miał klasycznej 
edukacji muzycznej, jednakże wniósł do na-
szego grania wiele archaicznej energii. Podczas 

MAMY WIELKĄ 
FRAJDĘ Z GRANIA

Fabianem Pollackiem, liderem  
i menedżerem klezmerskiego zespołu  
Ni�y’s z Wiednia

fot. archiwum prywatne



Biuletyn Informacji Kulturalnej  PAŹDZIERNIK 2018 | 15

trasy koncertowej w 2017 w Nowym Jorku mie-
liśmy nawet okazję poznać krewnego Na�ula 
i dowiedzieć się nieco więcej o nim samym.

 Na scenie tworzycie zgrany kwartet i ta 
więź jest bardzo wyczuwalna przez słuchaczy. 
Jak doszło do powstania Waszego zespołu 
i co robiliście wcześniej?
Dziękuję bardzo! Tak, ja też tak uważam, iż 
obecny skład naszej grupy to bardzo  harmo-
nijny zespół. Myślę, że ta dobra komunikacja 
między nami przenosi się potem na publicz-
ność. Ni�y’s to pierwszy zespół, który założy-
łem sam - a basista Dominik Grünbühel jest 
niezmienne w składzie od założenia grupy, 
czyli od 1999 roku. Na początku w skład ze-
społu wchodził klarnet, bas, perkusja i gitara, 
przy czym nasze pierwsze granie skupiało się 
raczej na odtwarzaniu nagrań i tradycyjnych 
utworów. Później dochodziły też inne instru-
menty, aż w końcu z trąbką, dwiema gitarami, 
basem i perkusją nagraliśmy naszą pierwszą 
płytę „Takeshi Express”. Z biegiem lat zaczęli-
śmy też komponować własne utwory i bardziej 
swobodnie zajmować się tradycyjnym materia-
łem - w międzyczasie, i z tego bardzo się cieszę, 
nauczyliśmy się obchodzić z muzyką klezmer-
ską zarówno w sposób bardzo tradycyjny, jak 
i bardzo improwizacyjny. Odnaleźliśmy własne 
brzmienie.

 Poza sceną też jesteście zgraną paczką?
O tak! Taki też był mój zamysł, to połowa suk-
cesu, kiedy zespół tworzą ludzie, którzy dobrze 
się ze sobą dogadują i lubią podróżować i pra-
cować razem - tylko na tak spójnych funda-
mentach, przy odrobinie szczęścia i pracowito-
ści, można tworzyć ekscytującą muzykę.

 Powiedzieć o Waszym zespole: współ-
cześni klezmerzy to zdecydowanie za mało. 
Pobrzmiewają w Waszej muzyce akcenty bał-
kańskie, reggae, rock, punk, a przede wszyst-
kim jazz. Jak ta muzyka ewaluowała od Wa-
szego debiutu w 2006 roku?
Wszyscy członkowie zespołu mają duże do-
świadczenie improwizacyjne - radzenie sobie 
z subtelnościami dźwięków jest dla nas wszyst-
kich ekscytujące. Muzyka klezmerska jest bar-
dzo bogata, a początkowo transkrybowane 
i odtwarzane nagrania Na�ule pozwoliły nam, 
jako zespół  Ni�y’s, wyrobić nasze własne po-
dejście do muzyki klezmerskiej i pisać własne 
utwory. Na drugiej i trzeciej płycie słychać wie-
le innych muzycznych wpływów. W tej chwili 
związek z tradycyjną muzyką klezmerską zno-
wu nasilił się.

 Instrumenty muzyczne też nie są z kle-
zmerskiego kanonu – gitara zamiast skrzy-
piec, klarnetu, harfy czy liry… Macie bardzo 
awangardowe podejście do muzyki klezmer-
skiej. Z czego wynikają te odważne ekspery-
menty?
Sposób postrzegania muzyki klezmerskiej 
przez zespół Ni�y’s wypływa z naszej wspólnej 

długoletniej historii. Fakt, że w zespole nie ma 
klarnetu, jest pewnym wyzwoleniem. Gdyby 
był klarnet, zawsze konkurowalibyśmy z Naf-
tulem i jego nagraniami. A ponieważ prawie 
wcale nie używamy tradycyjnych instrumen-
tów klezmerskich, musieliśmy te stare dźwięki, 
brzmienia, przełożyć na nasze instrumenty - 
i właśnie w tym tłumaczeniu zyskaliśmy dużą 
swobodę w tworzeniu muzyki.

 Krytycy swego czasu nazwali Was „in-
strumentalnymi draniami”. Pójdziecie jesz-
cze dalej? 
Zamierzamy jeszcze głębiej zanurzyć się w tra-
dycję, ale i poszukać  nowych dróg, by dodać 
czegoś nowego do kanonu muzyki klezmer-
skiej. W Warszawie miałem okazję porozma-
wiać z jednym z przedstawicieli tradycyjnej 
muzyki klezmerskiej o muzyce Ni�y. Zapytany, 
czy nasza muzyka jest dla niego klezmerska, 
odpowiedział: „To nie jest Klezmer, ale to zde-
cydowanie świetna muzyka” – i to jest właśnie 
dla mnie ważne, ciągłe poszukiwanie różnych 
perspektyw, dróg w muzycznym świecie. Tra-
dycyjne podejście jest dla mnie równie intere-
sujące, jak „radykalna żydowska kultura” Johna 
Zorna.

 Zespół Ni�y’s jest laureatem prestiżowej 
World-Musik Preis. Co dla Pana znaczy ta 
nagroda i jak ona wpłynęła na Waszą karierę? 
Nagrody muzyczne dają zwycięzcom więk-
szy rozgłos, rozpowszechniają ich w mediach, 
przynoszą  uznanie, bo przecież wybierani 
są przez wykwali�kowane jury. My bardzo 
dużo zyskaliśmy dzięki otrzymanej nagrodzie 
- w szczególności �nansowo. Ta nagroda, jak 
również inne �nansowe wsparcia, pozwoliły 
nam wydać płytę CD, która została bardzo do-
brze przyjęta. Między innymi zwróciła na nas 
uwagę jedna ze stacji radiowych Ö1, a to dało 
nam jeszcze większy rozgłos.

 Zespół Ni�ys istnieje prawie dwadzieścia  
lat. Z czego jesteście najbardziej dumni?
Na pewno z tego, że zespół działa tak harmonij-
nie, że zarówno my muzycy na scenie, jak i nasi 
muzyczni współpracownicy, partnerzy mamy 
wielką frajdę grać nasze koncerty. Bardzo nas 
cieszy, że prawie zawsze sprawiamy, że publicz-
ność tańczy. Ale co najważniejsze, mam wraże-
nie, że przez lata rozwinęliśmy własne brzmie-
nie, które działa od małego klubu jazzowego po 
dużą scenę plenerową w różnych sceneriach 
i do tego wzbogaca klezmerską tradycję.

 Z pewnością bywają takie koncerty, które 
zapadają w pamięć na całe życie. Przypomina 
Pan sobie taki właśnie występ?
Uważam, że wszystkie koncerty są w pewien 
sposób niezapomniane. Najbardziej zapadają 
w pamięć te podczas tras koncertowych, kiedy 
to przytra�ają się różne techniczne problemy. 
Był na przykład taki koncert, gdzie mimo wcze-
śniejszych ustaleń,  nie dostaliśmy  wzmacnia-
czy do gitar i basów oraz perkusji  - ale ostatecz-

nie zagraliśmy dobry koncert.
Często współpraca z lokalnymi muzykami jest 
jedną z głównych atrakcji - na przykład w Pa-
kistanie graliśmy razem z mistrzem gry na ta-
bli i sitrze. A w mojej pracy artystycznej dialog 
między kulturami jest bardzo waży.

 Po Holocauście muzyka klezmerska ni-
gdy nie była i nie będzie taka sama. Można 
obrazowo powiedzieć, że została wyrwana 
z korzeniami, ale przetrwała, choć na obcym 
gruncie. Co osobiście czerpie Pan z tej mu-
zyki? Bramy do jakiego świata przed Panem 
ona otwiera?
To diaspora przyczyniła się, do tego, że mu-
zyka klezmerska i żydowska była i jest obec-
na w różnych częściach świata. Muzycy Kle-
zmer zawsze pielęgnowali swoje tradycje, 
ale równocześnie czerpali także z muzyki 
otaczających kultur. Wiele melodii klezmer-
skich jest znanych w różnych kulturach mu-
zycznych. Uważam, że połączenie własnego 
dziedzictwa i wymiana z innymi kulturami 
jest bardzo owocne. I to jest też miejsce dla 
muzyki Ni�y’s.

 Nad czym obecnie pracujecie i kiedy 
nowa płyta ujrzy światło dzienne?
Jesteśmy w trakcie opracowywania materiału 
do następnej płyty. Tradycyjna muzyka kle-
zmerska jest znowu  w naszym centrum uwagi 
i nadal jest to muzyka klezmerska, ale chcemy 
bardziej  wyeksponować naszą odmienność. 
W 2019 Ni�y’s będzie świętowało swoje 20-le-
cie i właśnie jesienią 2019 roku ukaże się nasz 
kolejny album.

 Czym się zajmujecie poza muzyką – jakie 
są Wasze pasje i hobby?
Ja jestem z wykształcenia muzykiem jazzowym 
(Master of Arts), ale zajmuję się różnymi ga-
tunkami muzycznymi. Na przykład od kilku lat 
tworzę muzykę na żywo dla niemych �lmów, 
ponadto nagrywałem i produkowałem ekspe-
rymentalne dźwięki do starych �lmów. Lubię 
pracować z ludźmi z innych dziedzin sztuki, 
np.: z tancerzami, pisarzami itd. Oprócz moich 
różnych projektów muzycznych, jestem rów-
nież nauczycielem Iyengara-Jogi i prowadzę 
regularne kursy w Wiedniu – to fajnie pasuje 
i łączy z muzyką.

 Kiedy znów usłyszymy Was w Polsce?
Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mo-
gli wrócić do Polski. Byliśmy podekscytowani 
echem naszych koncertów podczas festiwalu 
„Warszawa Singera” i postaramy się przyjechać 
do Polski z trasą koncertową w 2019 roku, aby 
świętować  20-lecie z naszą czwartą płytą. Au-
striacki Instytut Kultury w Warszawie także 
wyraził zainteresowanie dalszą współpracą 
z nami. Bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdybyśmy 
mogli znowu zagrać także w Siedlcach, to była 
dla nas uczta! Dziękuję za rozmowę.
 I ja bardzo dziękuję Monika Mikołajczuk
 Tłumaczenie z niemieckiego: Marta Sabiniak
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Poznałem kiedyś Stanisława Łę-
czyckiego, człowieka frontowego, któ-
ry przeżył z bronią w ręku działania 
wojenne we wrześniu 1939 r. Płakał 
tylko dwa razy w życiu: po śmierci ojca 
i w trakcie rozbiórki swego wiatraka. 
Jego ojciec był cieślą. Gdy mu ręce za-
częły odmawiać posłuszeństwa, kupił 
wiatrak i próbował uruchomić go we 
wsi Łęczycki. Ale nie potra�ł go ob-
sługiwać z powodu braku słuchu mu-
zycznego. Musiał poczekać, aż dorosną 
jego synowie i uruchomią młyn. Jeden 
z nich, chromy na jedną nogę, zginął 
w czasie pracy. Drugi, Stanisław objął 
wiatrak żony w Paprotni. Był przykła-
dem pracowitości tej grupy zawodowej. 
Zdarzało się wiele takich dni, kiedy od 
świtu do zmierzchu orał chodząc za 
koniem. Później całą noc mełł zboże, 
bo należało wykorzystać dobry wiatr. 
Więc napełniał zbożem kosz zasypowy 
i puszczał w ruch urządzenia. Gdy mil-
kła specjalna terkotka na koszu, budził 
się, wstawał z kozetki i powtarzał czyn-
ność ze zbożem. I tak do rana.

Swoją pracą wspomagał organi-
zację konspiracyjną. W czasie wojen-
nym zdarzały się także napady band 
rabunkowych. Chętnie ograbiały 
młynarzy, uznając ich za bogatszych 
w środowisku wiejskim. Nie mie-
li świadomości, ile pracy wymagała 
ich zasobność. Także same wiatraki 

w czasie wojny nie były bezpieczne. 
We wrześniu 1939 r. spalono wiatrak 
w Woli Wodyńskiej za winę jego wła-
ściciela. Podobny obiekt został spalo-
ny w Lubieszy przez pijanych krasno-
armiejców po wyzwoleniu w 1944 r. 
W tym samym czasie spłonęły dwa 
wiatraki w Łubach razem z wsią 
podczas przejścia frontu. Poza tym 
jako najwyższe budynki w okolicy, 
były wykorzystywane w 1944 r. przez 
Niemców jako stanowiska karabinów 
maszynowych. Następnie palono je, 
by nie spełniły tej samej funkcji na te-
renie objętym przez Armię Czerwoną.

Najstarszym typem wiatraka 
używanego w Polsce był koźlak, ina-
czej zwany słupowym lub kozłowym. 
Koźlaki budowano na podstawie 
złożonej z pary skrzyżowanych pod 
kątem prostym podwalin i pionowej 
osi - stembra, na którym obracała się 
belka mączna (mącznica). Ciężar bu-
dynku spoczywał na tej belce i dwóch 
belkach pojazdowych obracających 
się na siodle podpartym zastrzała-
mi, tworzącymi kozły, od których 
pochodzi nazwa młyna. Na wiatr 
obracano cały budynek, w którym 
najniższa kondygnacja (podbudynek) 
mieszcząca podstawę, była wyłączona 
z funkcji produkcyjnych. Obiekty tego 
typu w pow. siedleckim są w: Nowym 
Bartkowie, Wodyniach, Stoku Wi-

śniewskim (przeniesiony z Zahajek 
przez Izę i Emira Chaleckch), w Krze-
sku – Królowej Niwie (przeniesiony 
przez Jerzego Golbiaka ze wsi Wojta-
chy), Krzesku – Majątku (przeniesio-
ny na teren Gorzelni Siedlce ze wsi 
Wyrozęby – Konaty); pow. łosickim 
w: Nowych Hołowczycach, Chybo-
wie, Ostromęczynie, Chłopkowie, 
Sworach, Wyrzykach i Terlikowie; 
pow. bialskim w: Bukowicach, Noso-
wie, Zakalinkach, Sławatyczach, Tucz-
nej (z gniazdem bocianim na dachu) 
i Zaborku (przeniesiony przez Lucynę 
i Arkadiusza Okoniów z Zaczopek); 
pow. radzyńskim: Brzozowy Kąt; pow. 
sokołowskim w Lubieszy i Sawicach – 
Broniszach; pow. węgrowskim w Gał-
kach (przeniesiony z Jabłecznej przez 
Małgorzatę i Waldemara Gujskich); 
pow. łukowskim w Jakuszach i Go-
łaszynie (z wymontowaną podstawą 
i przebudowany na młyn motorowy); 
pow. mińskim w Starej Niedziałce 
(przeniesiony przez Iwonę i Dariu-
sza Sutkowskich z Ceranowa); pow. 
garwolińskim w: Sokole, Parysowie 
i Chrominie; pow. ostrowskim w Bro-
ku (Agroturystyka Binduga).   

Drugim typem był holender (wie-
żowy), liczący sobie jako konstrukcja 
około 300 lat. Opracowany został 
przez Jana Andriansza Leeghwatera. 
Jedyna konstrukcja wznoszona nie 

tylko z drewna, ale i murowana. W ho-
lendrze obracano wraz ze zmiennie 
wiejącym wiatrem tylko głowicę (cza-
pę) złożoną z konstrukcji dachu i wału 
ze śmigami. W podstawie dachu mon-
towano szynę, po której toczyły się 
żelazne rolki. To był jedyny typ, któ-
rego budynek posadowiono na stałe. 
Wszystkie jego kondygnacje wykorzy-
stywano do przemiału zboża i sorto-
wania mlewa. Obiekty tej konstrukcji 
są w naszej okolicy w Siemiatyczach 
(po lewej przy wjeździe od południa), 
w Muzeum Architektury Drewnianej 
Regionu Siedleckiego w Nowej Suchej 
(przeniesiony rzez prof. Marka Kwiat-
kowskiego z Ostrówka w pow. soko-
łowskim) i w Broku. Inne do niedawna 
stały w Sokołowie Podlaskim (spło-
nął), Grabowcu, Hołubli i Czepielinie.

W drugiej połowie XIX wieku 
zaczęto wznosić paltraki (wiatraki 
rolkowe), trzeci wyróżniający się ze 
względu na konstrukcję rodzaj. Tutaj 
cały budynek obracano na kolistym 
torze jezdnym, posadowionym na 
betonowym fundamencie, wokół za-
zwyczaj drewnianego pala. W naszym 
regionie nie ocalał żaden egzemplarz 
tego typu. Stały wcześniej w Gostcho-
rzy (wyjątkowy z siodłem koźlaka, 
spłonął), Starych Mierzwicach, Toń-
czy i Wólce Nosowskiej.

 Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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Ostatnia chwila na obejrzenie wystawy 
jednego z najbardziej znanych malarzy w hi-
storii polskiej sztuki. Wystawa wyjątkowa bo 
pierwsza tak obszernie pokazująca przebogaty 
dorobek tego artysty. A czasu zostało już nie-
wiele. Wystawa trwa od 22.06. – do 30.09. bie-
żącego roku (artykuł pisany 25.09.2018)

W sumie dzieła Brandta są stosunkowo 
mało znane w Polsce i zasługują na więcej uwa-
gi, ale chyba z tego powodu, że żyją w cieniu 
wielkiego Jana Matejki. Józef Brandt znany jest 
głównie  z malarstwa o tematyce batalistycznej. 
I tu, moim zdaniem, jest mistrzem nad mistrza-
mi. Sceny batalistyczne nie należą do moich 
szczególnie ulubionych, ale jak on malował… 
konie! Nie ma pozycji, w której to szlachetne 
zwierzę nie byłoby przedstawione przez mistrza. 
Józef Brandt pochodził z zamożnej rodziny war-
szawskiej inteligencji. Dziadek był wybitnym 
naukowcem w dziedzinie medycyny. Dziadek 
ze strony matki – znanym architektem. Brandt 
otrzymał gruntowne wykształcenie w Paryżu. 
Miał zostać inżynierem. W  Paryżu spotkał 
jednak Juliusza Kossaka i zdecydował się być… 
artystą malarzem. Przyjaźń z Kossakiem zaowo-
cowała wyprawą na Ukrainę i Podole. Zetknię-
cie się z tamtejszą historią, tradycją i sztuką, na 
długi czas zainspirowało artystę. Pod wpływem 
Kossaka powstało wiele akwarel będących jed-
ną z najtrudniejszych technik malarskich. W 
1862 Brandt zaczął studia w Monachium. Już w 
trakcie tych studiów osiągnął ogromny sukces. 
„Powrót z Wiednia” w 1869 roku zakupił cesarz 
Austrii Franciszek Józef. Wielkie powodzenie 
Brandta w Monachium spowodowało podjęcie 
decyzji o osiedleniu się w tym mieście na stałe. 
Lata 70-te -90-te XIX wieku to okres wielkiego 
powodzenia artysty – artystycznego i �nan-
sowego. W roku 1877  po przeżyciu wielkiego 
zawodu miłosnego w młodości, poślubił Helenę 
Pruszakową, Panią na Orońsku koło Radomia. 
Tam spędzał wakacje, prowadził warsztaty i ple-
nery, wspomagając młodych adeptów sztuki. 
Stać go było na to, bo był jednym z najbardziej 
uhonorowanych artystów XIX wieku w Europie. 
Jednocześnie nie zapominał o Polsce i Ukrainie. 
Przywoził ze swoich wielokrotnych podróży, 
pamiątki, kolekcje broni, kostiumów, które były 
rekwizytami w jego twórczości. Wszystkie te 
„zdobycze” w testamencie przekazał nam – na-
rodowi polskiemu. I tak narodziło się Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku. Ale o tym następ-
nym razem…

 Waldemar Koperkiewicz

WIELCY ARTYŚCI I ICH DZIEŁA

Józef 
Brandt   
1841-1915

Jozef Brandt Hajdamacy w ucieczce 1878 lub 1879 akwarela, Muzeum Narodowe w Poznaniu

Jozef Brandt, Bogurodzica, 1909, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, fot. Arkadiusz Podstawka

Jozef Brandt, Żydzi jadący na jarmark. 1865. Olej na płótnie. 31 x 44 cm. Miejska Galeria - Lenbachhaus w Monachium.
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WYSTAWA DZIEŁ EL GRECA

STULECIE MUZEUM 
DIECEZJALNEGO 
W SIEDLCACH
HISTORIA MUZEUM DIECEZJALNEGO 
W SIEDLCACH WPISUJE SIĘ W PIĘKNĄ KARTĘ 
NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ I JEST OKAZJĄ, BY 
PRZYBLIŻYĆ CZYTELNIKOM „SCENY 24” 
DZIEJE NASZEJ PLACÓWKI, SŁYNĄCEJ NIE 
TYLKO Z UNIKATOWEGO DZIEŁA EL GRECA. 
UROCZYSTOŚCIOM UPAMIĘTNIAJĄCYM STULECIE 
POWSTANIA NASZEGO MUZEUM TOWARZYSZYĆ 
BĘDZIE WIELE CIEKAWYCH SPOTKAŃ, WYSTAW 
I KONKURSÓW.  

Przypomnijmy, że równo sto lat temu, z chwilą odzyskania 
przez Polskę Niepodległości i wskrzeszenia Diecezji Siedleckiej, bi-
skup Henryk Przeździecki erygował Muzeum Diecezjalne, którego 
dyrektorem został ks. Karol Dębiński, doktor Akademii Duchow-
nej w Petersburgu i profesor tej uczelni, przed rewolucją sowiecką 
oficjał Sądu Biskupiego w Janowie Podlaskim i w Siedlcach, wika-
riusz generalny Kurii, założyciel Liceum Biskupiego w Siedlcach. 
Pierwotnie Muzeum Diecezjalne mieściło się bowiem w Janowie 
Podlaskim, do czasu przeniesienia stolicy biskupiej do Siedlec. Kie-
dy do muzealnych zbiorów został włączony obraz El Greca, urosła 
ranga naszej placówki. Muzeum stało się wyjątkową i najważniejszą 
atrakcją Siedlec i regionu. Do naszego miasta z całego świata zaczę-
li ściągać miłośnicy malarstwa  hiszpańskiego geniusza i badacze 
jego twórczości. Przypomnijmy pokrótce historię obrazu, dzięki 
któremu nasza placówka znalazła się w centrum uwagi historyków 
i miłośników sztuki.  W 1964 r. na plebanii kościoła w Kosowie 
Lackim dokonano sensacyjnego odkrycia. Dziwnym zrządzeniem 

losu odnaleziono tu dzieło malarza światowego formatu, jednego  
z najdoskonalszych mistrzów baroku i manieryzmu, którego zna-
my pod przydomkiem  El Greco  (1541-1614). Mistrz pochodził z 
Krety, ale od połowy lat 70. XVI w. mieszkał i tworzył w hiszpań-
skim mieście Toledo.

Dzieło El Greca przypadkowo odkryte w Kosowie Lackim było w 
bardzo złym stanie. W trakcie podjętych prac badawczych ustalo-
no, że jest to Ekstaza św. Franciszka, obraz pochodzący z ok. 1580 
r. Po starannej, żmudnej konserwacji jesienią 2004 r., 40 lat po od-
nalezieniu, zaprezentowano go w sali siedleckiego Muzeum Diece-
zjalnego.  Ekstaza św. Franciszka to jedyne płótno El Greca, jakie 
znajduje się w polskich muzeach. 

W 2017 roku obraz przeszedł konserwację, która pozwala do-
strzec szybkie pociągnięcia pędzla, niepowtarzalną kolorystykę, 
wyraźną fakturę płótna, wskazując, że dzieło mógł namalować tyl-
ko człowiek o głębokiej, wręcz mistycznej wierze – El Greco. Zbio-
ry są nieustannie powiększane, co sprawia, że muzeum staje się 
jedną z najważniejszych placówek we wschodniej Polsce.

To wyjątkowa rocznica, która chcemy upamiętnić licznymi Wy-
darzeniami. W planach mamy m.in. Ogólnopolski Konkurs Wie-
dzy o El Greco, emisja Dukatu Lokalnego – 4 FRANKI, realizowa-
ny wspólnie z Mennicą Polską, odcinek Ojca Mateusza poświęcony 
naszemu obrazowi oraz fantastycznie zapowiadająca się Wystawa 
dzieł El Greca w Siedlcach: „ARS SACRA EL GRECA – W 100-LE-
CIE NIEPODLEGŁOŚCI I MUZEUM”, którą swoim Patronatem 
zaszczycił Prezydent Polski – Andrzej Duda. Zapraszamy do udzia-
łu w naszych Wydarzeniach. 
 ks. dr Robert Mirończuk

LISTA OBRAZÓW 
1. EL GRECO, EKSTAZA ŚW. FRANCISZKA, 1575-1580, OLEJ NA PŁÓTNIE, 

106 X 79 CM, SIEDLCE, MUZEUM DIECEZJALNE

2. EL GRECO, ŚW. WERONIKA Z CHUSTĄ, 1577-1580, OLEJ A PŁÓTNIE, 96 
X 91 CM,TOLEDO, MUZEUM SANTA CRUZ

3. EL GRECO, UKRZYŻOWANIE Z WIDOKIEM TOLEDO, OK. 1604-14, OLEJ 
NA PŁÓTNIE, 111 × 69 CM, KOLEKCJA BANKU SANTANDER

4. EL GRECO, ŚW. FRANCISZEK W EKSTAZIE, OK. 1600-1605, OLEJ NA 
PŁÓTNIE, 108,5 X 81 CM, WIEDEŃ, KOLEKCJA PRYWATNA, (DAWNIEJ 
DETROIT, INSTITUTE OF ARTS)

5. EL GRECO, UKRZYŻOWANIE, 1601-1625, OLEJ NA PŁÓTNIE, 111 X 77 
CM, TOLEDO, MUSEO DEL GRECO

6. EL GRECO, ŚWIĘTY FRANCISZEK Z BRATEM LEONEM MEDYTUJĄCY 
O ŚMIERCI, 1597-1607, OLEJ NA PŁÓTNIE; 77 X 58,5 CM, TOLEDO, 
KATEDRA PRIMADO

7. EL GRECO, ŚW. FRANCISZEK Z BRATEM LEONEM, OK. 1606, OLEJ NA 
PŁÓTNIE, 113 X 64 CM WALENCJA, REAL COLEGIO SEMINARIO DE 
CORPUS CRISTI: MUSEO DEL PATRIARCA
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JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

OCZY SZEROKO OTWARTE

BAZAR KULTURALNY

Jak zwykle jesienią mam problem, które 
�lmy wybrać i zaproponować Państwu do obej-
rzenia w kinie. Zapowiedzi jest wiele i to tak 
różnorodnych, że w tej „klęsce urodzaju” trud-
no o zdecydowany i być może, trafny wybór. Jest 
wiele oczywistych, rzecz jasna tytułów, które na-
leży koniecznie zobaczyć i które na pewno nie 
przejdą bez echa, jak np. najnowsze dzieło Wojt-
ka Smarzowskiego „Kler”, ale przecież informa-
cje o tych �lmach bombardują nas z każdej stro-
ny, wiele osób, także prywatnych,  pisze recenzje 
wystarczy więc tylko o nich wspomnieć, a one 
i tak obronią się same. Mam wrażenie, że lepiej 
skupić się na tytułach mniej głośnych i kon-
trowersyjnych, ale wartych zobaczenia, bo być 
może bez wspomnienia o nich przemkną przez 
ekrany nie tak docenione,  jak na to zasługują. 

Do tego tak sobie myślę, że dawno nie propono-
wałem �lmów dla najmłodszych; warto o niech 
pamiętać!  Jako pierwszy proponuję Państwu 
�lm pt. „Dotknij  nieba”. Obraz ten wyreżysero-
wali Andrew i Jon Erwin.  Jest to opowieść o wy-
chowującym się bez matki, skon�iktowanym 
z despotycznym ojcem chłopaku, próbującym 
odnaleźć swoje miejsce w świecie. Początkowo 
wydaje się, że kluczem do sukcesu będzie sport, 
jednak kiedy przytra�a się kontuzja, w niedo-
szłej gwieździe footballu odkryty zostaje talent 
muzyczny. Za namową swojej dziewczyny i przy 
pomocy nauczycielki, młody człowiek zakłada 
zespół, który - jak ma nadzieję - pomoże mu 
odnaleźć siebie i odbudować relacje rodzinne. 
Jak wiadomo jednak, nieszczęścia chodzą para-
mi; kiedy wszystko zaczyna układać się dobrze, 
bohater dowiaduje się o ciężkiej chorobie ojca, 
jest bliski załamania nerwowego. Przygnębiony, 
przed jednym z koncertów komponuje utwór 
„I Can Only Imagine”. Jest to początek wielkich 
zmian i legendy piosenki…

Na pierwszy rzut oka całość wygląda na 
kolejny lekki i nieco infantylny �lm amerykań-
ski, skierowany do tamtejszej, niewybrednej 
publiczności. Kiedy jednak obejrzymy całość, 
zupełnie niewymuszenie pojawiają się takie 
oto komentarze widzów: „Dawno nie widzia-
łam tak prawdziwego �lmu, żeby wzbudzał tyle 
emocji. Niesamowita historia i piosenka. Życzę 

sukcesów tym prawdziwym. Coś niebywałego.” 
(Siva_�lmaniak)  I niech to będzie najlepsza re-
cenzja i zachęta do obejrzenia tego �lmu. 

Kolejny �lm, którego być może lepiej nie 
przegapić, jest obraz pt.: „Jak Pies z Kotem”. 
Dzieło to wyreżyserował Janusz Kondratiuk, 
a historia, którą opowiada, oparta jest na faktach; 
dotknęła jego rodzinę czyli samego reżysera oraz 
jego brata, również reżysera, Andrzeja. To prze-
cież artyści nietuzinkowi, twórcy tak znakomi-
tych, epokowych wręcz w historii kina polskie-
go �lmów jak „Hydrozagadka” - Andrzej, czy 
„Dziewczyny do wzięcia” - Janusz. To ich trudne 
relacje rodzinne stały się osnową dla tego �lmu. 

Reżyseria: Andrew Erwin, Jon Erwin 
Obsada: J. Michael Finley, Madeline Carroll, Dennis Quaid

REKLAMA 

Co wybrać  
w „klęsce urodzaju”?
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I nie chodzi o sensację, o przyglądanie się tzw. 
praniu rodzinnych brudów ale o to, by zobaczyć 
kawał znakomitej sztuki �lmowej od wzorowego 
scenariusza począwszy, poprzez świetną reżyse-
rię na znakomitej grze aktorskiej skończywszy. 
Świetne, rewelacyjne wręcz role stworzyli Olgierd 
Łukaszewicz i Robert Więckiewicz, a partnerują 
im  Bożena Stachura i Aleksandra Konieczna. 
W tym �lmie wszystko się zgadza; całość prze-
biega niezwykle płynnie, zwalnia i daje oddech 
widzowi, kiedy trzeba i kiedy trzeba przyspiesza, 
powodując u oglądających szybsze bicie serca. 
Do tego jest to obraz do bólu prawdziwy, poka-
zujący współczesne stosunki rodzinne i pewnie 

wielu z nas znajdzie tam choć malutką cząsteczkę 
swojej rzeczywistości. To, uprzedzam mocne, ale 
prawdziwe kino!

Po tak zdecydowanym akcencie trudno pi-
sać o lekkich �lmach familijnych, ale przecież 
to zupełnie dwa różne światy i należy je wyraź-
nie oddzielić, co też czynię niniejszym. Drogie 
dzieci, szanowni rodzice, zobaczcie koniecznie 
�lm pt.: „Kopciuszek. Historia Prawdziwa”. Na 
początek, niech nie zwiedzie Was tytuł; z kla-
syczną bajką o Kopciuszku �lm ten ma niewie-
le wspólnego, to zupełnie nowa i wymyślona 
historia, zrealizowana jednak w klasycznym 
klimacie. Kopciuszek jest oczywiście dobra, cią-
gle walcząca ze złą wiedźmą, ale jak to w bajce 
z pomocą niezawodnych przyjaciół zwycięsko 
wychodzi z tarapatów i wszystko dobrze się 
kończy! Bardzo dobra animacja, sprawna fabuła 
i świetnie napisane dialogi gwarantują najmłod-
szym dobrą zabawę nie burząc przy tym obrazu 
postaci  jednej z najbardziej rozpoznawalnych 
bohaterek bajek na świecie. Warto pójść i się 
przekonać, jakie to fajowe życie ma Kopciuszek.

Tym razem więc opisuję trzy �lmy, co tylko 
potwierdza tezę o „klęsce urodzaju” w kinach. 
Ale przecież nas wytrwałych i wytrawnych ki-
nomanów to nie martwi; jest po prostu z czego 
wybierać, a jeśli nie macie ochoty tego robić,  
można obejrzeć wszystkie �lmy, tylko proponu-
ję rozsądnie rozłożyć je w czasie.  

„Ucho Igielne” to po-
ruszająca medytacja nad 
ludzkim losem, pamięcią 
i historią, zagadkowo-
ścią intymnych relacji, 
a przede wszystkim nad 
tajemnicą spotkania 
młodości i starości. W powieści Myśliwskiego 
jak w lustrze odbija się kawał polskiej historii ze 
wszystkim, co w niej dramatyczne, bolesne, prze-
milczane i niewypowiedziane. Przede wszystkim 
jednak jest to rzecz o tym, jak upływający czas 
odciska piętno na ludzkim doświadczaniu sie-
bie i świata. Piękna, głęboka literatura, w której 
przenikliwość obserwacji i swoista czułość wobec 
człowieka splatają się z wymiarem symbolicznym.

„Biegłem przez tę dawną dziką, zieloną dolinę do 
Ucha Igielnego. Stał już na brzegu tych spadzistych 
schodów, stukał laską w schodek poniżej, sprawdza-
jąc, o ile głębiej musi teraz zstąpić niż poprzednim 
razem. Widocznie stwierdził, że jest dużo głębiej, bo 
podobnie sprawdził i następny schodek, i następny. 
Jak można być takim starym, pomyślałem, a nawet 
zezłościło mnie to. W jego wieku już mało co ze świa-
ta zostaje, więc gdzie on idzie, po co?”

Wydawnictwo ZNAK, październik 2018

Wiesław Myśliwski 
Ucho Igielne

DO POCZYTANIA-

Reżyseria: Janusz Kondratiuk
Obsada: Robert Więckiewicz, Olgierd Łukaszewicz

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

Urodzona w 1978 roku w Białej Podlaskiej. Stu-
dia na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Dyplom w 2003 r., w pracowni 
druku wypukłego prof. Maksymiliana Snocha, 
oraz aneks z fotogra�i w pracowni prof. Ireny 

Nawrot- Trzcińskiej. Instruktor gra�ki warszta-
towej i fotogra�i w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Międzyrzecu Podlaskim. 
Twórczość w zakresie gra�ki warsztatowej, gra-
�ki projektowej, rysunku, fotogra�i, realizacji 
obiektów przestrzennych. Udział w około 30 
wystawach zbiorowych ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych oraz 9 wystawach indywidual-
nych. Najważniejsze: 2002- Galeria ES Między-
rzec Podlaski (gra�ka, rysunek); 2006-Galeria 
TDK Tarnobrzeg (gra�ka, rysunek, fotogra�a); 
2009- „Galeria u Piotra Michałowskiego” Arbo-
retum Bolestraszyce (gra�ka); 2011- Galeria ES 

Międzyrzec Podlaski (gra�ka, rysunek); 2011- 
Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki (gra�ka, 
rysunek); Salon Muzyczny Żyrardów (gra�ka, 
rysunek); 2013- „Galeria pod Sztrychem” Bytom 
(gra�ka); 2015- Galeria TDK Tarnobrzeg (gra�-
ka); 2017- Zamek, Snina (Słowacja) „SZTUKA 
POLSKA. Artyści w kręgu Arboretum, w Bole-
straszycach” (gra�ka). 2017- BWA Kielce (gra-
�ka). Uczestniczka wielu międzynarodowych 
plenerów artystycznych.

ANETA PLISZKA

WYSTAWA
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK

GALERIA TEATRALNA CKiS
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PISZĄ O NAS / RELACJE

8 września na długo zostanie w mojej pa-
mięci. Tego dnia uczestniczyłam  z moimi 

koleżankami w niezwykłym koncercie zorga-
nizowanym przez CKiS. W tym wspaniałym 
przedsięwzięciu wzięli udział: grupa wokal-
na Teatru Es, Teatr Tańca Caro, Chór Miasta 
Siedlce, orkiestra Teatru Es oraz zaproszeni 
goście – Agnieszka Wilczyńska, Felicjan 
Andrzejczyk, Marek Piekarczyk, Tadeusz 
Woźniak (rewelacyjny Zegarmistrz Światła 
Purpurowy). Za reżyserię koncertu odpo-
wiedzialny był Waldemar Koperkiewicz, jak 
zwykle niezawodny i profesjonalny! Świetną 
aranżacją zajęli się: Krzysztof Chromiński, 
Andrzej Maleńczuk, Marek Matwiejczuk.  

To był wieczór pełen niezapomnianych 
wrażeń i emocji. Najpiękniejsze polskie 
przeboje wykonali po mistrzowsku nasi 
siedleccy artyści: Gabriela Kardacz-Potera 
(np. Miłość ci wszystko wybaczy), Dorota 
Kaczorek (np. Szparka sekretarka), Marcin 
Sójka (m. in. Dziwny jest ten świat) oraz 
Robert Protasewicz i jego zabawna, w rapo-
wej wersji, piosenka o Siedlcach. W czasie 
koncertu usłyszeliśmy również piękne pie-
śni ze spektakli Teatru Es: z Herbertorium, 
z Psalmów, ze Śpiewnika Papieskiego.
Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć utwo-
ry poważne, romantyczne, nostalgiczne, ale 
i wesołe oraz rubaszne. Właśnie dzięki temu 

wachlarzowi muzyki widzowie mogli udać 
się w niezwykłą podróż, podczas której przy-
pominali sobie ważne chwile naszej historii.
Bez wątpienia to był koncert nad koncer-
tami, a całość dopełniła niesamowita cho-
reografia Teatru Tańca Caro, która dostar-
czyła nam również wspaniałych wrażeń 
estetycznych. Klimat tego koncertu był 
niepowtarzalny.
 Oby takich koncertów było więcej, bo mo-
żemy być dumni z naszych utalentowanych 
siedleckich artystów. 
Sponsorem głównym koncertu było  
PGE Polska Grupa Energetyczna.
  Urszula Marczak

Koncert nad koncertami! 100 szlagierów na 100-lecie niepodległości
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W pogodny, ciepły wieczór 9 września 
na Plac gen. W. Sikorskiego licznie 

przybyli mieszkańcy miasta i regionu, aby 
wysłuchać pięknego koncertu zatytułowa-
nego „100 minut polskiej muzyki �lmowej, 
100 wykonawców na 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości”, który zamykał tegoroczne 
obchody Dni Siedlec. 

Widowisko muzyczne rozpoczęło się wyko-
naniem przez połączone orkiestry – Orkiestrę 
Wojskową w Siedlcach oraz Orkiestrę Symfo-
niczną Miasta Siedlce instrumentalnej wią-
zanki polskich przebojów �lmowych. Już sam 
początek wprawił słuchaczy w dobry nastrój, 
przywołał wspomnienia z dawnych lat. Wiele 
osób z radością wypowiadało na głos tytu-
ły poszczególnych �lmów i seriali, z których 
pochodziły te znane melodie (m. in. „Stawka 
większa niż życie”,  „Czarne chmury”, „Przy-
gody Pana Michała”), a po udanym wstępie 
publiczność nagrodziła głośnymi brawami 
muzyków i przewodzącego im dyrygenta, ka-
pitana Dariusza Kaczmarskiego.

Utwory �nałowego koncertu z okazji Dni 
Siedlec zostały ułożone chronologicznie, 
a każdy z nich był poprzedzony historią 
powstania, którą opowiadał Mariusz Orze-
łowski wprowadzając odbiorców w klimat 
konkretnej epoki. Na początku pojawiły się 
kompozycje z dwudziestolecia międzywo-
jennego: „Tango Milonga” zaśpiewane przez 
Justynę Kowynię-Rymanowską,  „Nie ko-
chać w taką noc” – duet Natalii Zozuli i Janu-
sza Maleńczuka, instrumentalne wykonanie 
muzyki z �lmu „Va Bank”, „Umówiłem się 
z nią na dziewiątą” - piosenka szarmancko 
wyśpiewana przez Marcina Sójkę, „Sexappe-
al” w zmysłowej interpretacji Ewy Siembidy 
oraz zamykający ten okres w kulturze polskiej 
lekki i wesoły utwór „Ach, jak przyjemnie” 
w wykonaniu chórzystek Chóru Miasta Sie-
dlce. Następnie publiczność mogła usłyszeć 
słynne melodie z lat 70. Pojawiły się m. in. 
dwa piękne walce z �lmów „Trędowata” oraz  

„Noce i dnie”, a także muzyka z seriali „Czte-
rej pancerni i pies”, „Janosik” i „Czterdzie-
stolatek”, które wywołały wzruszenie, ale też 
uśmiechy radości na twarzach odbiorców. 
Podczas koncertu nie zapomniano o naj-
młodszych, bowiem dla nich umieszczono 
w repertuarze piosenki z „Akademii Pana 
Kleksa”, które wykonały dziewczynki z ze-
społu wokalnego z Miejskiej Szkoły Arty-
stycznej im. K. R. Domagały w Mińsku Ma-
zowieckim. 

Na zakończenie orkiestra zagrała wspaniały 
polonez skomponowany przez Wojciecha Ki-
lara do �lmu „Pan Tadeusz”. Utwór ten ocza-
rował siedleckich miłośników muzyki, a nie-
których wręcz porwał do tańca, dlatego też 
publiczność domagała się bisu. Na szczęście 
artyści byli przygotowani. Na scenie ponow-
nie pojawili się Ewa Siembida i Marcin Sój-
ka, tym razem w romantycznej i nostalgicz-
nej „Dumce na dwa serca” z �lmu „Ogniem 
i Mieczem”. Duet ten tak zachwycił słucha-
czy, że gorące brawa i owacje wybrzmiewały 
już w trakcie trwania utworu. Dla Siedlczan 
wykonanie to było nawet lepsze, niż orygi-
nalna wersja Edyty Górniak i Mieczysława 
Szcześniaka. Po wspaniałym występie duetu 
na pierwszym planie znów znalazła się orkie-
stra prezentująca muzykę z polskich seriali 
kryminalnych. Podczas trzeciego i ostatnie-
go bisu na scenie pojawili się wszyscy artyści 
biorący udział w koncercie i wykonali wspól-
nie piosenkę „Ściernisko” z �lmu „Pieniądze 
to nie wszystko”. Soliści, chórzyści i muzycy 
swoim zaangażowaniem w ten energiczny 
utwór końcowy jeszcze raz porwali do śpiewu 
i tańca publiczność, która nagrodziła artystów 
głośną owacją i długimi brawami. 

Koncert niewątpliwie podobał się słucha-
czom. Do domów wracali zadowoleni nu-
cąc melodie i rozmawiając o emocjach, ja-
kie dostarczyła im polska muzyka �lmowa 
w tak wspaniałym wykonaniu. 
 Eliza Radomyska

Koncert na �nał Dni Siedlec 2018
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KONCERT Z CYKLU  
„SMYKOFONIA NA MAZOWSZU”

7 października 2018 godz. 12:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

Słuchacze Smykofonii, maluszki, rodzi-
ce i muzycy, pod opieką cioci Ady wyruszą 
w rejs za ocean, do Nowego Orleanu, mia-
sta - kolebki jazzu tradycyjnego. Zabiorą się 
z nami czterej pancerni oraz pan Samocho-
dzik i Templariusze, w poszukiwaniu ma-
gicznego drzewa zatrzymamy się w niejed-
nej przystani, a to wszystko tylko za jeden 
uśmiech... Zapraszamy w podróż po krainie 
polskiej muzyki �lmowej wykonanej w no-
woorleańskim stylu.

ALEKSANDRIE 2018  
- WRĘCZENIE NAGRÓD  

PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

14 października 2018 godz. 17:00
Aleksandria to prestiżowa nagroda Prezyden-
ta Miasta Siedlce. Po raz pierwszy ufundowa-

na została w 1996 roku. Wbrew istniejącym 
trendom jest nagrodą honorową, pozbawio-
ną dodatkowych graty�kacji. Wyróżnia oso-
by i instytucje, które swoją pracą, talentem, 
umiejętnościami i społecznikowską pasją 
przyczyniły się do rozwoju Siedlec w różnych 
sferach życia. Nagroda nosi historyczną dla 
naszego miasta, nazwę „Aleksandria”. Przy-
pomina XVIII-wieczny rozkwit Siedlec pod 
rządami księżnej Aleksandry z Czartoryskich 
Ogińskiej. Od 2007 roku przyznawane są tak-
że Super Aleksandrie. Uroczystość uświet-
ni koncert zespołu Macieja Turkowskiego 
i Kwartetu Smyczkowego Aleksandria.
 

KONKURS RECYTATORSKI 
POEZJI I PROZY KAROLA 

WOJTYŁY - JANA PAWŁA II 
„SŁOWO - DAR I TAJEMNICA”

Sala Biała, ul. Pułaskiego 6
17 października godz. 10:00

Konkurs odbywa się w ramach obchodów 
XVIII DNIA PAPIESKIEGO pod hasłem „Pro-

mieniowanie ojcostwa” pod patronatem Bisku-
pa Siedleckiego Kazimierza Gurdy i Prezydenta 
Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego.

Prezentacje konkursowe przeprowadzone 
będą w trzech kategoriach:
·  młodzież szkół gimnazjalnych (klasy III gimna-

zjów oraz klasy VII-VIII szkół podstawowych)
·  młodzież szkół ponadgimnazjalnych
·  dorośli

WARSZTATY PATRIOTYCZNE 
PRZYGOTOWANE Z OKAZJI 

100. ROCZNICY ODZYSKANIA 
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Muzeum Regionalne w Siedlcach25 
październik - listopad 2018 

Z okazji przypadającej w tym roku 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości Muzeum Regionalne w Siedlcach 
przygotowało dla dzieci i młodzieży (od 5 do 
15 lat) warsztaty patriotyczne: 
·  Warsztaty kulinarne „Orzeł biały”
·  Warsztaty plastyczne „Być Polakiem...”

Wszelkie materiały niezbędne do pracy 
zapewni Organizator. Warsztaty będą się odby-
wać w dni robocze od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00 — 15:00 w okresie od 1 paździer-
nika do 30 listopada 2018 r. Grupy od 10 do 30 
osób. Czas trwania warsztatów około 60 min. 

Zgłoszenia grup na warsztaty telefonicz-
nie pod numerami (25) 632 74 70 (79) lub 
(25) 632 42 24 lub osobiście w sekretariacie 
muzeum.

KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia

Masz zainteresowania aktorskie? przyjdź na

11 X  |  1700
Akademia Sztuk „Piękna 7”, ul. Pułaskiego 7| 17 Akademia Sztuk „Piękna 7”, ul. Pułaskiego 7Akademia Sztuk „Piękna 7”, ul. Pułaskiego 7Akademia Sztuk „Piękna 7”, ul. Pułaskiego 7Akademia Sztuk „Piękna 7”, ul. Pułaskiego 7

Zapraszamy osoby od 15 roku życia. Przygotuj piosenkę, fragment tekstu (wiersz, proza)
SZCZEGÓLNIE MILE WIDZIANI MŁODZI, UTALENTOWANI, ODWAŻNI PANOWIE

Informacje o naborze tel. 25 794 31 86, e-mail:teatres@wp.pl
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INNOWACYJNY PROJEKT

KLASA PATRONACKA... 
CZYLI JAK POKAZAĆ DZIECIOM  
KIM MOGĄ ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI...
TO CIEKAWE, ŻE TAK NAPRAWDĘ TYLKO DZIECI 
„WIEDZĄ” KIM CHCĄ ZOSTAĆ JAK DOROSNĄ. 
Z WIEKIEM TA „WIEDZA” ZACZYNA SIĘ ROZMYWAĆ, 
A W OKRESIE NASTOLETNIM CZĘSTO PRZESTAJE 
NAS W OGÓLE INTERESOWAĆ, CO BĘDZIEMY 
ROBILI, GDY DOROŚNIEMY. MAM WRAŻENIE, ŻE 
WYNIKA TO PRZEDE WSZYSTKIM ZE STRACHU 
PRZED ZMIANĄ, PRZED TYM CO NIEZNANE. 

Chyba większość z nas przeżyła to samo w klasie 8 szkoły podstawowej 
lub 3 gimnazjum: do jakiej szkoły pójdę? do jakiej klasy? co będę póź-
niej robić? czy chcę zostać lekarzem, nauczycielem czy mechanikiem? 
W wyborach tych próbują nam pomagać rodzice, nauczyciele i znajomi. 
Niewątpliwie jednak wybory te, a tym samym odpowiedzi na tak po-
stawione pytania są bardzo trudne, szczególnie dla człowieka, który ma 
kilkanaście lat i niewielkie doświadczenie życiowe.

Obserwując młodych ludzi przychodzących do naszej �rmy na praktyki 
lub do pracy, zwróciliśmy uwagę, że część z nich nie jest tak naprawdę 
zainteresowana tym, czego się uczy, a w następstwie wybiera pracę zu-
pełnie niezwiązaną z pro�lem nauczania w szkole średniej lub kierun-
kiem studiów. Stąd narodził się pomysł, aby pokazać dzieciom w szkole 
podstawowej, co tak naprawdę robimy w naszej �rmie, zapoznać ich ze 
specy�ką pracy na każdym stanowisku. Tak powstał projekt Klasy pa-
tronackiej, chyba jedynej takiej klasy w Polsce :) 

Klasy patronackie to domena szkół średnich. Firmy przygotowują w ten 
sposób nowe pokolenie pracowników. Klasy są pro�lowane, np. samo-
chodowe, budowlane itp. Uczniowie w pewnym momencie podejmują 
pracę u patrona, aby nauczyć się praktycznego wykonywania zawodu. 
To zrozumiałe i logiczne podejście do tematyki szkolenia przyszłych 
kadr. Co zatem można zaproponować dzieciom w szkole podstawowej?
Nadrzędnym założeniem projektu jest pokazanie dzieciom jakie zawo-
dy i prace są wykonywane zarówno w naszej �rmie, jak też w innych 

�rmach, które z nami współpracują. Oczywiście celem jest pomoc 
w wyborze przez uczniów właściwej szkoły średniej i przyszłego zawo-
du. Nasi pracownicy na zajęciach z dziećmi omawiają podstawy swoich 
obowiązków, de�nicje obowiązujące na danym stanowisku i przypadki, 
z którymi mają do czynienia w praktyce. Dzieci, odwiedzając nas, mają 
możliwość towarzyszenia pracownikowi w trakcie jego normalnego 
dnia pracy, przyjrzenia się temu, co trzeba zrobić żeby sprzedać samo-
chód, umówić Klienta na wizytę w serwisie czy ubezpieczyć auto. Co 
roku sprawdzamy również jak zmieniają się preferencje dzieci odnośnie 
ich przyszłych zawodów i powodów, dla których chciałyby wykonywać 
określoną pracę. 
Spotkanie w klasie to wyzwanie. Mam wrażenie, a nawet jestem przeko-
nana, że większe dla naszych pracowników niż dla dzieci, które zasypują 
nas dziesiątkami pytań. To praca po obu stronach, która przynosi dłu-
gofalowe korzyści. Większość z nich dla dzieci będzie najprawdopodob-
niej widoczna dopiero w przyszłości, ale pracownicy korzystają od razu 

m.in. zwalczając swój lęk przed wystąpieniami publicznymi. 
W ramach projektu pokazujemy dzieciom świat dorosłych. W maju, 
każde dziecko uczestniczyło w rozmowie kwali�kacyjnej do… „pracy”. 
Musiały przygotować swoje CV, rozmawiać z prezesem o tym co robią, 
w czym pomagają w domu i co jest ich pasją. Denerwowały się tak samo 
jak dorośli. Nawet największe gaduły miały problem z opowiedzeniem 
tego, co przecież o sobie doskonale wiedzą. Ja jednak już wiem, które 
z nich chętnie przyjęłabym do pracy. To widać od samego początku. Zo-
baczymy, co zmieni się przez kolejne 3 lata naszej współpracy.
 Magdalena Jastrzębska
 Prezes Zarządu JASTRZĘBSKI S.A.

PROJEKT KLASY PATRONACKIEJ JEST PRZEPROWADZANY W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH I ZOSTAŁ 
ZAPLANOWANY NA LATA 2017-2021 (KLASA 5-8). BARDZO DZIĘKUJEMY ZA 
WSPANIAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ DYREKCJI, NAUCZYCIELOM 
I UCZNIOM. 
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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 
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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;




