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[rozmowa z Andrzejem Beyą-Zaborskim]

[rozmowa z Martą Chodorowską]
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na naszą
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www.iwonex.com.pl

Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce
tel. 25 633 33 10, fax 25 644 62 67
kom. 515 090 114
biuro@iwonex.com.pl
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Cicha noc

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
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W ten piękny czas Świąt Bożego Narodzenia
i zbliżającego się Nowego Roku
w imieniu własnym, artystów i pracowników naszej instytucji
życzę Państwu zdrowia i spełnienia najskrytszych pragnień.
Niech Bóg narodzi się w sercu każdego z nas i wyciszy nasze smutki.
Niech napełni nas nadzieją, miłością i wiarą w lepszy świat,
a nas samych cudownie odmieni.
Dyrektor
Artur Mydlak

Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem.
Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.
Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn
Pan Wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,

Znajdziesz nas:

Odkupienie win.

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

Cicha noc, święta noc,

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2

Jakiż w tobie dzisiaj czas
W Betlejem dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta,
Błogosławi nam,

		 - grudzień 2021 - styczeń 2022
10-12 Rozmowy teatralne

Błogosławi nam.


4-8 Repertuar CKiS

Joseph Mohr

		 - z Andrzejem Beyą-Zaborskim
14-15 Ozdoba świąteczna
		 - do samodzielnego wykonania
16-18 Gość Sceny 24
		 - rozmowa z Martą Chodorowską

Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Arche – park handlowy
UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9
Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14

19-21 Relacje

Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5

22-23 Bazar kulturalny

Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Hotel Arche, ul. Brzeska 134

Boże Narodzenie 2021

Grudzień 2021 - styczeń 2022
Nr 4(72)

Sieć sklepów TOPAZ: ul. Warszawska 133,
ul. Sokołowska157, ul. Armii Krajowej 5

Scena 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 
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5 grudnia (niedziela)

6,7,8,9 grudnia

spektakl

spektakl

Kraina Śpiochów

Z I NN

w Teatrze
www.ckis.siedlce.pl

L

N

IE

scenariusz: Marta Guśniowska
reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
obsada: aktorzy Teatru ES

A

OD

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

A

R

Kraina
Śpiochów
DZIE

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
scenariusz: Marta Guśniowska
reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
obsada: aktorzy Teatru ES

Niejeden rodzic zgodzi się z nami, że o koszmarach sennych należy rozmawiać i szukać antidotum
na męczącą wszystkich bezsenność dziecka. Toteż i kochający król, władca Krainy Śpiochów,
dowiedziawszy się, że jego córka spać nie może, wyrusza w drogę, aby zaradzić temu nieszczęściu.
Wszak bezsenność zagraża zdrowiu i urodzie, a i Święty Mikołaj daje prezenty tylko tym dzieciom,
które grzecznie śpią… Króla Śpiocha czeka wiele przygód i wiele osobliwych postaci przyjdzie
mu poznać na szlaku swej wędrówki. Jest zabawa, jest nauka, są emocje – czyli to wszystko, co
w teatrze najważniejsze. Autorką tej familijnej, bożonarodzeniowej bajki jest Marta Guśniowska.

6, 13 grudnia

10 grudnia (piątek)

Przesłuchania do

spektakl konkursowy

Chóru Miasta Siedlce Upiór w kuchni
CHÓR MIASTA SIEDLCE
zaprasza na przesłuchania wokalne
6 i 13 grudnia 2021 r. o godz. 19.00

CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. A. MEŻERYCKIEGO SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE
UL. BPA I. ŚWIRSKIEGO 31

godz. 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
autor: Patrick G. Clark
reżyseria: Tomasz Sapryk
obsada: Maria Pakulnis, Andżelika Piechowiak,
Krzysztof Kiersznowski, Mirosław Zbrojewicz,
Sebastian Konrad, Jerzy Bończak, Michał Piela/
Maciej Wierzbicki, Sławomir Orzechowski

masz dobry głos i słuch muzyczny ? | masz powyżej 16 lat ? | lubisz śpiewać ?

informacje: tel. 797 199 338 | www.ckis.siedlce.pl | www.facebook.com/chor.miastasiedlce

Kto nie pamięta słynnego Teatru Sensacji „Kobra”, który gromadził w poniedziałkowe wieczory
przed telewizorami miliony widzów? Jedną z jego najpopularniejszych premier był spektakl
„Upiór w kuchni” Janusza Majewskiego z 1993 roku z Ireną Kwiatkowską w roli tytułowej.
Morderstwo doskonałe podobno nie istnieje, ale próbować warto, bo kto by podejrzewał
dystyngowaną angielską damę i jej sympatyczną córkę o zakopywanie kolejnych ofiar
w piwnicy? Uruchamiając całą machinę teatralnej iluzji, wykreujemy niezwykłą surrealistyczną
przestrzeń pełną niespodzianek, nowatorskich rozwiązań scenograficznych i zaskakujących
zwrotów akcji, których nie powstydziliby się mistrzowie filmów grozy.
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13 grudnia (poniedziałek)
Spektakl
godz. 10:30, 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

14 grudnia (wtorek)
godz. 9:00, 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Skąd Mikołaj wie?
reżyseria: Rafał Swaczyna
muzyka: Bogdan Szczepański
obsada: Tomasz Bogdan Rynkowski, Marek
Janik, Daria Głowacka Beata Antoniuk, Rafał
Swaczyna Marzanna Gawrych, Judyta Kłys
Pajac i inne niechciane zabawki. W oczekiwaniu na
święta Bożego Narodzenia do sfatygowanych zabawek
dołącza Czarownica, która wkrótce zostanie zaniesiona
pod choinkę. Miś i Pajac pod wpływem wizyty nowej
koleżanki postanawiają jeszcze raz spróbować
wydostać się ze strychu. Współcześnie, praktycznie
nieograniczony dostęp do technologii i nowoczesnych
zabawek sprawia, że niezwykle łatwo jest rzucić w kąt
niechcianą zabawkę i zastąpić ją nową. Czasami jednak
zdecydowanie ciekawiej jest tchnąć nowe życie w stare
zabawki i sprawić by w ich oczach znów pojawiło się
odbicie dziecięcego uśmiechu.

3
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15 grudnia (środa)
Spektakl

Raj. Goodbye
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
autor: Michał Molka
reżyseria, scenografia: Robert Protasewicz
występują: Adi – Robert Protasewicz, Eva –
Dorota Kaczorek, Twórca, Wąż – Maciej Czapski
kostiumy: Dorota Kaczorek, Grażyna Wiewiórka
„Raj. Goodbye” to, wedle słów autora „komedia
osadzona w rajskiej przestrzeni. Zabawne sytuacje na
linii Adi-Eva-Twórca opierają się na żeńskich i męskich
archetypach i mogą być odbierane na różnych
poziomach”. Adi wiedzie beztroski żywot w Raju.
I mimo, że Twórca okazuje mu żywe zainteresowanie,
prowadzi z nim przyjacielskie pogawędki, zaspokaja
jego kulinarne zachcianki, a każdy dzień jest
niekończącym się relaksem – Adiemu zaczyna czegoś
brakować. Twórca darowuje mu piłkę w nadziei, że tak nieskomplikowany twór jak mężczyzna zaspokoi
swoje ambicje kopiąc piłkę od rana do wieczora. Niestety, Adi jest nienasycony. Kopanie nudzi mu się
dość szybko i znów zaczyna pragnąć czegoś więcej. Wprawdzie nie wie czego, ale Twórca wychodzi mu
naprzeciw. Tworzy Evę. A tam, gdzie jest kobieta i mężczyzna, zaczynają się problemy… Wszyscy wiemy
jak kończy się ta historia. Wygnanie z Raju jest nieuniknione. Ale tu, na ziemi, też może być fajnie. Tak się
przynajmniej wydaje Adiemu i Evie, kiedy lądują na twardym gruncie z piłką i kuferkiem ciuchów...

17 grudnia (piątek)

19 grudnia (niedziela)

Gala zakończenia

Koncert

Kolędy i pastorałki
godz. 11:00, 13:00
miejsce: Galeria Siedlce
wykonanie: Chór Miasta Siedlce

Od nocy do nocy
Koncert filmowo-musicalowy

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
wykonanie: Joanna Aleksandrowicz - vocal
Marcin Jagiełło - fortepian, Tomasz Cyranowicz - bas, Patryk Sowała - perkusja
„Od nocy do nocy” to najpiękniejsze utwory z musicali polskich i światowych oraz – przede
wszystkim – filmów. Dopracowany w najmniejszych detalach koncert. Profesjonalni
muzycy (perkusista, basista, pianista), niepowtarzalny klimat… Joanna wraz z zespołem
oczarowuje publiczność zgromadzoną na salach i przenosi do innych czasów.
Joanna Aleksandrowicz aktorka i wokalistka młodego pokolenia. Występowała m. in
na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni, Teatru Polskiego we Wrocławiu, Novej Scenie
w Bydgoszczy oraz gościnnie na scenie Teatru Roma w Warszawie. Aktorka filmowa
i serialowa. Współpracuje z topowymi reżyserami m. in z Wojtkiem Smarzowskim
i Markiem Koterskim. Zdjęcia aktorki pt. „Kobieta o poranku” zostały wyróżnione przez
włoski portal „Vouge Italia” oraz brytyjski „Calumet Photo UK”. Pierwszy koncert filmowomusicalowy artystka zagrała we współpracy z członkami zespołu Varius Manx. Od tego
czasu regularnie koncertuje.

Koncert w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce,
podczas którego artyści zaprezentują się
w repertuarze świątecznym. Najbardziej znane
kolędy i pastorałki wybrzmią dla siedlczan
w przestrzeni Galerii Siedlce.
W programie między innymi: „Gdy się Chrystus
rodzi”, „Jezus malusieńki”, „Przybieżeli do
Betlejem”, „Wśród nocnej ciszy”, „A cóż z tą
dzieciną”, „Z narodzenia Pana”, „Szczedryk”,
„Cicha noc”, „Niech Bóg dziś pokój ześle wam”,
„Raduj się świecie”, „Mizerna cicha”, „Nuż my dziś
krześcijani”, „Północ już była”, „Dzisiaj w Betlejem”,
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Do szopy hej
pasterze”, „Juhasko kolynda”, „Zagrały fulorki”,
„Bóg się rodzi”, „Kołysanka Marii Panny”, „My też
Pastuszkowie”.
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6 stycznia (czwartek)

8 stycznia (sobota)

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Koncert Karnawałowy

Program:
11.45 Msza Święta w Kościele p. w.
św. Stanisława w Siedlcach;
13.00 Zawiązanie orszaku na placu przed
kościołem p. w. św. Stanisława
(Scena I - Rozpoczęcie Orszaku);
13.15 Przemarsz ulicą Piłsudskiego do
skrzyżowania z ul. Bohaterów Getta
(Scena II – „Dwór Heroda”);
13.40 – Przejście ul. Bohaterów Getta do
ul. Biskupa Ignacego Świrskiego
w stronę Katedry (Scena III - „Pokłon
Trzech Króli”);
14:15 Przemówienia Księdza Biskupa,
Prezydenta Miasta,
poczęstunek dla mieszkańców
miasta Siedlce.
Zakończenie
IX Orszaku Trzech Króli 2022.
14:30	Koncert kolęd Chóru Miasta Siedlce
w katedrze.
15:00	Koronka do Bożego Miłosierdzia.

godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Karnawałowa podróż muzyczna północ-południe,
wschód-zachód to przebojowy program muzyki
operowej i klasycznej z różnych stron świata!
W programie koncertu spotkają się cztery różne
żywioły muzyczne. Zapraszamy na mroźną, surową
północ Europy, odmalowaną w skandynawskiej
muzyce scenicznej Edvarda Griega i tradycyjnej
fińskiej „Polki Ewy”!. Wprost z północy przeniesiemy
Państwa na gorące, żywiołowe, pulsujące
tanecznymi rytmami południe Europy. Złote lata włoskiego bel canta przypomną komediowe, żartobliwe
sceny z oper Gioacchino Rossiniego („Kopciuszek”), zaś nieposkromiony hiszpański charakter zagości
w scenach z opery „Carmen” Georgesa Bizeta. Drugą część koncertu wypełni konfrontacja nasyconej
uczuciowością muzyki rosyjskiej z przebojowym amerykańskim, rewiowym show prosto z Broadway'u.
Usłyszą Państwo sceny zbiorowe z oper Aleksandra Borodina („Tańce połowieckie” z opery „Kniaź Igor”), Piotra
Czajkowskiego (scena na balu z opery „Eugeniusz Oniegin”) i Sergiusza Rachmaninowa (chór z opery „Aleko”),
a na finał standardy jazzowe George'a Gershwina oraz ulubione przeboje amerykańskie. Ten wyjątkowy
wieczór spędzą Państwo w towarzystwie sześciu śpiewaków operowych i znakomitych solistów z Pragi.

9 stycznia (niedziela)
Spektakl

Kraina
Śpiochów
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Tegoroczny Orszak Trzech Króli ma nam pokazać
jak radośnie i głęboko powinniśmy przeżywać
święta, w jaki sposób dzielić się tą radością
i treścią świąt z innymi i jak na co dzień zachować
radość oraz dobrego ducha, którym napełniliśmy
się podczas świąt.
Adepci Studia Teatralnego im. Jacka
Woszczerowicza przedstawią Scenę II
zatytułowaną „Dwór Heroda”.

L

miejsce: centrum Miasta Siedlce

Muzyka
z czterech
stron świata

R

Dzień dziś wesoły

DZIE

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
scenariusz: Marta Guśniowska
reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
obsada: aktorzy Teatru ES
Niejeden rodzic zgodzi się z nami, że
o koszmarach sennych należy rozmawiać i szukać
antidotum na męczącą wszystkich bezsenność
dziecka. Toteż i kochający król, władca Krainy
Śpiochów, dowiedziawszy się, że jego córka spać
nie może, wyrusza w drogę, aby zaradzić temu nieszczęściu. Wszak bezsenność zagraża zdrowiu
i urodzie, a i Święty Mikołaj daje prezenty tylko tym dzieciom, które grzecznie śpią… Króla Śpiocha
czeka wiele przygód i wiele osobliwych postaci przyjdzie mu poznać na szlaku swej wędrówki. Jest
zabawa, jest nauka, są emocje – czyli to wszystko, co w teatrze najważniejsze. Autorką tej familijnej,
bożonarodzeniowej bajki jest Marta Guśniowska.
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13 stycznia (czwartek)

14 stycznia (piątek)

Wernisaż wystawy

spektakl

Pejzaż w pastelach
Iwony Wyszatyckiej
godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS
Malarstwo Iwony Wyszatyckiej kojarzy się
z bardzo śmiałymi pastelami oraz z ulotnymi,
nastrojowymi akwarelami. Zajmuje się też
tkaniną w technice batiku, czyli barwionymi
tkaninami, malowanymi przy pomocy wosku,
tworząc najczęściej kwiatowe ornamenty.

3
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S.W.E.T.E.R.

Siedlecki Wieczór
Ekscytacji Teatralnej
z Elementami
Rywalizacji
godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza organizuje
comiesięczne wieczorki teatralne! Tym razem na Scenie
Teatralnej Miasta Siedlce wystąpi Teatr The M.A.S.K.
z Bielska Podlaskiego w spektaklu „Zielony gil” vs Studio
Teatralne im. Jacka Woszczerowicza ze spektaklem
„Serenada". Bonusik w postaci „Grande Papa”
tekst: Zielony Gil
autor: Tirso de Molina, tłumaczył Julian Tuwim
reżyseria: Mateusz Sacharzewski
kostiumy: Joanna Rey Pracownia artystyczna Splot i Agata Bursztyka
obsada: Zuzanna Piotrowska, Aleksandra Żarska, Tymoteusz Pawlik, Eliasz Fionik/
Krzysztof Olejniczak, Zuzanna Walczuk, Wanda Ginszt, Agata Stepaniuk, Rafał Rudko,
Julia Górska, Monika Gliwa, Krzysztof Olejniczak.
Dona Diana na moście Anzures w Valladolid poznaje pięknego młodzieńca don Martina de Ortegę.
Młodzi zakochują się w sobie, a don Martin obiecuje dziewczynie ślub. Jego ojciec nie wyraża jednak
zgody na zwiazek syna ze zubożałą szlachcianką i wysyła go do Madrytu jako don Gilade Albornoz
w celu poślubienia bogatej Doni Inez. Zraniona i porzucona Diana za cel stawia sobie zemstę na
ukochanym. Przywdziewa strój Don Gila i wyrusza za Martinem. W drodze towarzyszy jej służka
Quintana i roztrzepany Caramanchel.

15 stycznia (sobota)

16 stycznia (niedziela)

Gala Charytatywna

spektakl

New Year's
Party 2022

Dzieci Eurololingua
Dzieciom Lokalnie
i Międzynarodowo
godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Koncert Charytatywny w wykonaniu dzieci Szkoły
Językowej Eurolingua ma na celu pomoc dzieciom
z Domów Dziecka oraz dzieciom z Siedleckiego
Hospicjum Domowego z Siedlec.
Gala Charytatywna jest połączona z akcją „Wrzuć
cukierka do pudełka, radość dzieci będzie
wielka”, w której udział biorą przedszkola, szkoły,
instytucje, firmy zbierając słodycze dla dzieci.
Pudełka ze słodyczami są wręczane dzieciom
z Domów Dziecka podczas Gali.

Rubinowe
gody
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
scenariusz i reżyseria: Krzysztof Kędziora
scenografia: Marta Śniosek-Masacz
obsada: Dorota Nowakowska,
Andrzej Beya-Zaborski, Paweł Ferens/
Marcin Trzęsowski, Sławomir Doliniec/
Maciej Zuchowicz
Czy czterdziesta rocznica ślubu małżeństwa
z prowincji może stać się mimowolną okazją do
udziału w intrydze na szczytach władz? Grażyna
i Marian po raz pierwszy w życiu wyjeżdżają
razem do luksusowego hotelu, by czterdziestą
rocznicę ślubu uczcić inaczej, niż wszystkie poprzednie. I z pewnością wspólny weekend
dałoby się jakoś przecierpieć, gdyby nie tajemniczy gość spod łóżka, oraz portier, który
zależność pomiędzy państwem z- i spod łóżka definiuje jako erotyczny trójkąt, będący
odskocznią od szarej, małżeńskiej codzienności. Czy naszych bohaterów czeka polityczny
skandal na szczytach władzy? I kto wyjdzie obronną ręką z sytuacji, która dla wszystkich
stron jest niekomfortowa? „Rubinowe gody” to opowieść o tym, jak jeden wieczór może
zmienić nasze życie poprzez splot zupełnie niespodziewanych zdarzeń, ale również
mądra lekcja: że na miłość i namiętność nigdy nie jest za późno.
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22 stycznia (sobota)
Widowisko muzyczne

Lipstick
on the glass
Tribute to Maanam

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
scenariusz i reżyseria: Robert Protasewicz
wykonanie: Dorota Kaczorek,
grupa wokalno-aktorska Teatru ES,
orkiestra Teatru ES
Widowisko muzyczne prezentujące twórczość hitowego
polskiego zespołu, którego liderka odeszła przedwczesną
śmiercią po długiej chorobie. W koncercie usłyszeć będzie można
znane wszystkim przeboje takie jak „Boskie Buenos”, „Cykady
na Cykladach”, „Lipstick on the glass” i wiele, wiele innych, przy
których bawiły się pokolenia. Kompozycje Marka Jackowskiego,
z tekstami Kory Jackowskiej, w aranżacjach oddających klimat
ubiegłego stulecia. Elektryzujący wokal Doroty Kaczorek
przeniesie nas w czasy kiedy Maanam święcił tryumfy na scenach
i estradach w całym kraju. Całość koncertu dopełniają: ciekawa
scenografia, dynamiczne wizualizacje i materiały filmowe
ukazujące prywatną stronę życia Kory.

25 stycznia (wtorek)

26, 27 stycznia

Koncert

Musical

Kolęda łączy
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Integracyjny Koncert Kolęd i Pastorałek „Kolęda
łączy” organizowany przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim.

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

scenariusz i reżyseria: M i M Kozioł
muzyka: Marta Kozioł
udźwiękowienie: Bartłomiej Łuszczyk
choreografia: Marcin Kozioł
obsada: Dzieci z Mińska Mazowieckiego
i okolic

Musicalowa Akademia Talentów – MAT – Powstała z myślą o młodych artystach pragnących
poznać świat teatru, śpiewu i tańca. Jej założycielami są Marta i Marcin Kozioł, artyści musicalowi
oraz pedagodzy od lat propagujący musical wśród dzieci i młodzieży w Polsce.
Naprawczak, to w zamyśle autorów, opowieść o tym, że każdy z nas może być dobry mimo
gorszego startu oraz o tym, że nigdy nie jest za późno aby się zmienić. Tytułowy Naprawczak
to prowadzony przez apodyktyczną i samolubną Panią Profesor, zakład dla tak zwanej trudnej
młodzieży. Gdy pewnego dnia trafia tam kolejna podopieczna- Wiktoria i nowa nauczycielka
sztuki Panna M, wszystko zaczyna się zmieniać. Czy Wiktorii i jej nowym przyjaciołom uda się
odkryć mroczną tajemnicę Naprawczaka oraz udowodnić, że miłość może więcej zdziałać niż
dyscyplina? Przyjdźcie na spektakl i przekonajcie się sami!

REKLAMA
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Fundacja PRO-BONO od 2014 roku
jest Organizacją Pożytku Publicznego

Przekaż 1% podatku na radość dzieci
Bank BGŻ o/Siedlce

73 2030 0045 1110 0000 0264 5630
Środki na działalność statutową można przekazywać także na wskazany

rachunek bankowy z dopiskiem „darowizna

statutowa”

Dzięki Państwa wsparciu możemy wspólnie realizować przyjęte cele

– NIEŚĆ DZIECIOM RADOŚĆ

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością Fundacji
www.fundacjaprobono.org
Fundacja PRO-BONO (z łac. DLA DOBRA) została powołana w 2005 roku

z nadrzędnym celem niesienia radości dzieciom i młodzieży, co realizujemy poprzez
inicjowanie i realizację imprez o charakterze kulturalno-artystycznym, jak również przez
zapewnienie bezpośredniego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym.
Swoje działania koncentrujemy na terenach Wschodniego Mazowsza i Podlasia, gdzie
od wielu lat Fundacja znana jest między innymi ze Spotkań Artystyczno-Charytatywnych
pn. „Grelowisko”, Festiwali Dziecięcych „Dni Radości”, wydarzeń artystycznych „Dzieci
Dzieciom” i wielu innych.
W ostatnich latach jesteśmy sponsorem nagród pieniężnych przekazywanych na cele
charytatywne w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów „Sztuka plus Komercja”, który
odbywa się w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna
Miasta Siedlce.
Nieprzerwanie angażujemy się w wiele akcji na rzecz dzieci i młodzieży:
- fundujemy dla nich nagrody w konkursach, zachęcając je tym samym do rozwoju ich
umiejętności;
- uczestniczymy w charytatywnych aukcjach dzieł sztuki, a zebrane środki przekazujemy
na leczenie i rehabilitację;

- wspieramy materialnie dzieci z najuboższych rodzin.

Wszystko to robimy, ponieważ wierzymy, że…

„SZCZĘSCIE TO JEDYNA RZECZ,


KTÓRA SIĘ MNOŻY, JEŚLI SIĘ JĄ DZIELI”
Albert Schweitzer

10 |

Scena 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

Rozmowy teatralne
Andrzejem Beyą-Zaborskim
aktorem teatralnym i filmowym

Niechcący trafiłem
na swoje powołanie…
Andrzej Beya- Zaborski to aktor charakterystyczny
i osobowość, której fanom kina i sztuki teatralnej specjalnie
przedstawiać nie potrzeba. Na przestrzeni lat podejmował
współpracę z największymi polskimi reżyserami. Wystąpił
w wielu niezapomnianych produkcjach filmowych, które
dziś określamy mianem kultowych. Doskonale czuje się
w dramacie, choć jest kojarzony z komedią. Aktor, pedagog,
reżyser, muzyk oraz wieloletni wykładowca akademicki, od
1978 roku związany ze sceną Białostockiego Teatru Lalek
już wkrótce zawita na Scenie Teatralnej
w Siedlcach, wcielając się w jedną z ról
w obsadzie spektaklu „Rubinowe gody”.

Jest Pan kojarzony z Podlasiem i miastem Białystok, ale
jak pewnie nie wszyscy wiedzą urodził się Pan w Wałbrzychu.
Czy nigdy nie myślał Pan o przeprowadzce do Warszawy?
Miałem takie propozycje po ukończeniu studiów, ale jestem życiowym asekurantem i Warszawa nigdy mnie nie ciągnęła. Cenię
sobie ciszę i spokój, a w tym mieście czuję się źle pod względem
psychicznym. Nie odnosi się to do pracy, bo w pracy tam często
bywałem i wciąż bywam. Wolę jednak to robić z doskoku, niż być
w tym tyglu na co dzień. Nie potrafiłbym być zmęczonym od rana
do nocy tym, co mnie otacza, a znów mieszkać gdzieś poza Warszawą i próbować się dostać do centrum każdego dnia, to są stracone
godziny i nerwy w samochodzie. Nawet dziś bywając w stolicy nigdy nie nocuję w centrum, a szukam noclegu poza miastem.

fot. archiwum prywatne

rozmowa z

 Kiedy dojrzała w Panu decyzja aby spróbować swoich sił
w Akademii Teatralnej, czy od zawsze chciał Pan zostać aktorem?
Nigdy nie myślałem o tym, że zostanę aktorem. Przez wiele lat
byłem zawodowym muzykiem, grałem na perkusji i miałem z tego
mnóstwo satysfakcji. Po ukończeniu szkoły średniej trafiłem do
wojska. Innego wyjścia nie było, takie były czasy. Wychodząc z jednostki wojskowej stałem na rozdrożu i zupełnie nie wiedziałem co
dalej ze sobą robić. Trochę koncertowałem, grywałem jazz i rock,
różnie to bywało, ale z próbą utrzymania się z muzyki był wtedy
wielki problem. Miałem już w tamtym czasie dziewczynę, która do
dziś pozostaje moją żoną. Bardzo chciałem posiadać własną rodzinę. W pewnym momencie usłyszałem, że otwarto filię Warszawskiej Szkoły Teatralnej w Białymstoku, postanowiłem spróbować.
Musiałem się na coś w życiu zdecydować i czymś się zająć, wybrałem Wydział Lalkarski. W międzyczasie pracowałem m.in. na kolei,
chciałem zostać maszynistą. Potem myślałem, żeby być agentem
kryminalnym, a jeszcze później planowałem jeździć na tirach. Chodziły mi po głowie naprawdę przeróżne rzeczy. Stało się tak, że z wyróżnieniem ukończyłem Szkołę Teatralną i pozostałem w zawodzie
aktora. Jako absolwent za średnią ocen powyżej 5 otrzymałem tzw.
Czerwony Dyplom, czyli Kumlaudent. Zaraz po ukończeniu szkoły
teatralnej dyrektor Białostockiego Teatru Lalek zaproponował mi,
żebym został. Zgodziłem się i przepracowałem w Białostockim Teatrze 45 lat, choć miałem w międzyczasie różne epizody filmowe
rozsiane po całej Polsce. Złożono mi też kilka propozycji zmiany
miejsca pracy m.in. z Warszawy, ale nigdy mnie to nie kręciło. Mam
już swoje lata i prawo by spojrzeć na pewne rzeczy z perspektywy
czasu. Ze spokojem stwierdzam, że wcale swoich decyzji nie żałuję.
W dalszym ciągu bawię się tym zawodem i uważam, że niechcący
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trafiłem na swoje powołanie. Najlepiej czuję
się na scenie, chociaż i w filmie też nie najgorzej. Powiem Panu, że się chyba wszędzie
dobrze czuję (śmiech).
 Szeroką rozpoznawalność i uznanie publiczności zyskał Pan rolą policjanta Henryka, w słynnej trylogii Jacka Bromskiego
„U Pana Boga w…”. Czy pamięta Pan początki tej jakże owocnej współpracy?
Za rolę w filmie „U Pana Boga za piecem”
dostałem nawet nagrodę w Gdyni i mogę ją
chyba określić jako swój największy sukces
w karierze filmowej. Praca nad projektem Jacka Bromskiego pochłonęła kilka lat mojego
życia. Nakręciliśmy trzy fabuły, wspólnie zrealizowaliśmy także serial. Muszę wspomnieć,
że na tym nie koniec, bo już wystartowały
przygotowania do czwartej serii pt. „U Pana
Boga w Królowym Moście”. Odbyły się już
castingi, jesteśmy nawet po pierwszych próbach obsadowych, ale stan pandemii wszystko pokrzyżował i niestety zdjęcia zostały
wstrzymane. Mam nadzieję, że nie wystąpią
kolejne zakłócenia i powrócimy na plan zdjęciowy w styczniu 2022 roku. Cieszy mnie, że
powstał do tego filmu kolejny ciekawy scenariusz. Miałem obawy, czy po wyprodukowaniu trzech filmów i serialu nie zdążyliśmy
wyczerpać tematu. Poza tym w międzyczasie
powstały przecież inne produkcje o zbliżonej
tematyce, jak chociażby serial „Ranczo”, czy
nie tak dawno „Blondynka”, ale trzeba jasno
powiedzieć, że to my zapoczątkowaliśmy ten
trend. Szkoda, że kontynuacja serii nie powstała wcześniej, ale też dzięki temu daliśmy
szansę się zaprezentować innym. Bardzo jestem ciekaw konfrontacji z następną odsłoną
naszego tytułu po tak wielu latach. Osobiście
wierzę w dobrego ducha tej produkcji i myślę,
że jak już wejdziemy na plan to damy z siebie
wszystko, i nie zawiedziemy wysokich oczekiwań widzów. Mój udział w filmach Jacka
Bromskiego trudno mi dziś nazywać pracą,
bo była to dla mnie fantastyczna przygoda.
Mam różne doświadczenia z planów filmowych, przez lata naprawdę się trochę tego naoglądałem. Raz było lżej, raz trochę ciężej, ale
tutaj zadziało się coś niebywałego. Wszystko
idealnie się złożyło w sympatyczną całość.
Fabuła, klimat, miejsce gdzie to wszystko
powstało, skład aktorski i techniczny. Proszę
zauważyć, że przez te kilkanaście lat nad każdym tytułem serii, od samego początku pracowała ta sama ekipa realizacyjna. Praca z tak
świetnie zgranym zespołem to była prawdziwa sielanka. Zawsze nazywam te nasze filmy
„terapeutycznymi”, bo nie ma się tam specjalnie do czego przyczepić, a można przy nich
odpocząć. Może zabrzmi to nieskromnie, ale
jeśli te filmy są dziś zaliczane do 5 najlepszych
polskich komedii, to coś w nich jednak musi
być. Wierzę w Jacka, jako reżysera i mam
szczerą nadzieję, że już niebawem spotkamy
się na kolejnym wspólnym planie. Jeżeli chodzi o początki naszej współpracy, to jak czę-
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sto w życiu bywa, tak i tym razem zadziałał
zwykły zbieg okoliczności. Pierwowzorem
miejsca akcji filmów Jacka Bromskiego miał
być Śląsk. Zmiana wizji reżysera nastąpiła dopiero po obejrzeniu jednego z przedstawień
w Białostockim Teatrze Lalek. Zabrała go
tam jego pierwsza żona Anna Romantowska,
która pochodzi z Białegostoku. Później spotkał nas jeszcze w trakcie jednego z występów
w Warszawie. Bardzo mu się spodobała obsada aktorska i zaczął transponować swój punkt

Za rolę w filmie „U Pana
Boga za piecem” dostałem
nawet nagrodę w Gdyni
i mogę ją chyba określić
jako swój największy
sukces w karierze filmowej.
Praca nad projektem Jacka
Bromskiego pochłonęła
kilka lat mojego życia.
Nakręciliśmy trzy fabuły,
wspólnie zrealizowaliśmy
także serial. Muszę
wspomnieć, że na tym nie
koniec, bo już wystartowały
przygotowania do czwartej
serii pt. „U Pana Boga
w Królowym Moście”.
widzenia na Podlasie. Przemyślał wszystko na
nowo i zaproponował nam udział w swoim
filmie. Ochoczo przystąpiliśmy do tego projektu, pomimo że większość z nas nie miała
nigdy do czynienia z pracą na planie zdjęciowym. Dobrze się stało, bo myślę, że ciężko sobie wyobrazić jakiekolwiek inne miejsce, aby
taką tematykę zagrać. Podczas moich spotykań z ludźmi, przy przeróżnych okolicznościach zawsze pada pytanie o termin nakręcenia kolejnej części. Temat, którego Jacek się
kiedyś podjął dziś jest już mocno zakorzeniony w narodzie. Wydaje mi się, że mamy tutaj
bardzo duży handicap, tym bardziej pojawia
się strach, żeby nie zawieść nadziei, które są
w nas pokładane, ale myślę, że opatrzność
nad nami czuwa i ostatecznie damy radę.
	Nie sposób przywołać nawet połowy tytułów filmów fabularnych, w których Pan
zagrał i które nierzadko określa się dziś
mianem kultowych. Wspomnę tu chociażby „Dzień Świra”, „Karierę Nikosia Dyzmy”, czy „Kiler-ów 2óch”. Realizacja których zdjęć filmowych wzbudza dziś w Panu
szczególne reminiscencje?
Jak ktoś się kiedyś próbował dokładnie

grudzień 2021 - styczeń 2022
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doliczyć, to podobno mu wyszło, że zagrałem
około 70 ról filmowych. Oczywiście składa się
na to wiele epizodów i produkcji, w których
mój udział był niewielki, ale trochę się po
różnych planach zdjęciowych „poobijałem”.
Lubię pracę w filmie, bo to jest dla mnie zastrzyk adrenaliny. Teatr to jest zupełnie inna
materia. W żaden sposób nie można połączyć tych dwóch rodzajów sztuki. Moim zdaniem w filmie występuje większa niewiadoma i człowiek pozostaje z tym zupełnie sam.
Przygotowania do premiery w teatrze trwają
miesiąc, niekiedy dłużej. Można w tym czasie wydeptać na scenie ścieżki, które stają się
dla aktora drogowskazem. Potem krocząc po
tych ścieżkach dąży się do celu wyznaczonego
przez reżysera. Na planie zdjęciowym próby
kamerowe czasem są, a czasem ich w ogóle
nie ma. Stajesz przed zimnym okiem kamery
i albo jesteś w ciągu tego jednego ujęcia, albo
cię po prostu nie ma. Komfortowa dla aktora jest jedynie możliwość powtórzenia sceny,
czyli tzw. dubla. W teatrze podczas występów
na żywo takiej możliwości nie ma. Nie zmienia to jednak faktu, że w moim przypadku
na planie filmowym uruchamia mi się coś na
kształt szóstego zmysłu, bo ja jestem aktorem
intuicyjnym. Staram się nie spekulować, albo
coś czuję, albo nie. Kiedyś różnie na takich
spekulacjach wychodziłem i z doświadczenia
wiem, że to nie ma sensu. Przekonałem nawet do podobnego podejścia kilku reżyserów,
którzy przyznali mi rację. Nie lubię udawać,
muszę poczuć zadany temat w środku, bez
tego wiem, że nic się nie uda. Trzymając się
takiego przekazu i prawdziwych emocji wychodziło mi to całkiem nieźle i osiągałem
zadany mi efekt. Nie lubię siebie oglądać,
ale wydaje mi się, że zarówno w teatrze, jak
i w filmie akurat w tej kwestii panuje pewna
prawidłowość. Żeby komuś uwierzyć, ten
ktoś musi być prawdziwy w tym co robi, inaczej się nie da. Mam wiele wspomnień z pracy, ale w szczególny sposób przeżywałem
sytuację, która przytrafiła mi się na planie
jednego z filmów z cyklu „Święta polskie”,
w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Udało
mi się dostać rolę, zacząłem się uczyć tekstu,
zbudowałem wyobrażenie o granej postaci
i po prostu doskonale ją poczułem. Pojechałem do Warszawy na zdjęcia próbne, uczestniczył w nich również Zbyszek Zamachowski.
Poszedł pierwszy klaps, ruszyła akcja i nagle wybrzmiało głośne hasło „kamery stop”,
reżyser podszedł do mnie i skierował kilka
uwag. Po piątym dublu zaniepokoiłem się, bo
zupełnie nie wiedziałem o co temu facetowi
chodzi. Wydawało mi się, że mam tak proste zadanie aktorskie i do tego stopnia czuję
swoją postać, że nie widziałem tam wielkiej
filozofii, i najmniejszych powodów, aby sięgać
prawą ręką do lewego ucha. Zamachowski
widząc moje zniechęcenie zaczął się śmiać.
Następnie doradził mi, żebym się zbyt mocno nie przejmował, bo na wczorajszym planie aktorzy mieli nawet po 11 dubli i myśleli,
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że zwariują. Trochę się uspokoiłem. Zdjęcia
dobiegły końca, film został ukończony. Po 2
tygodniach Sylwester Chęciński zadzwonił do
mnie, żebym znów przyjechał, bo trzeba pewne rzeczy zmienić. Spotkaliśmy się w hotelu,
żeby zrobić postsynchrony, miał ze sobą cały
niezbędny sprzęt. Były to spokojne warunki
pracy, lepsze niż w studio. Okazało się, że musiałem podłożyć postsynchron i nagrać swoją
kwestię dokładnie tak, jak chciałem to zrobić
na samym początku podczas realizacji zdjęć.
Było to o tyle ciekawe, że film już był gotowy i musiałem wypowiadać swoje fragmenty
tekstu w momencie, kiedy nie było widać ust,
żeby było to kompatybilne z obrazem. Potem
obejrzałem ten film i przyznam, że byłem bardzo zadowolony z efektów naszej pracy.
 Reżyseria nie jest najłatwiejszą sztuką
i czasem się ten złoty środek widzi, a czasem
się go szuka…
Zdarzało mi się w swoim życiu reżyserować. Często bywa tak, że jeżeli aktor od razu
jest gotowy, to reżyser myśli, że to jest nieprawdziwe, nie do końca przegryzione i „za
gotowe”. Wtedy się to wszystko rozwala i robi
krąg, po czym i tak się okazuje, że trzeba powrócić do punktu wyjścia. Miałem do czynienia z kolegami, którzy na pierwszej próbie
czytanej doskonale czuli swoje role i to było
świetne. Wydaje mi się, że czasem nie ma
sensu za mocno kombinować i po prostu nie
burzyć murów niepotrzebnie, choć wiem, że
każdy rodzaj pracy rządzi się swoimi prawami.
 Jest Pan wciąż aktywnym aktorem teatralnym. W jakich tytułach Pan obecnie
występuje?
Już wkrótce przyjedziemy do Siedlec z fajną farsą „Rubinowe gody”. Nie będę zdradzał
fabuły, ale na scenie zapanuje współczesność
podlana żartobliwym, a czasem drapieżnym
i dramatycznym sosem. Lubię grać w Siedlcach, jest tam fajna widownia i mam nadzieję,
że nie zawiedziemy pokładanych oczekiwań,
i że nic nie zakłóci terminu naszego spotkania. Oprócz tego występuję gościnnie w Białostockim Teatrze Lalek. Wspólnie z Marią
Rogowską gramy tam dwuosobowe przedstawienie rosyjskiej dramaturg Nadieżdy
Michajłowny Ptuszkinoj pt. „Krzywa wieża”.
W Rosji swego czasu to był prawdziwy hit,
który grali we wszystkich teatrach. W Polsce
jedyna prapremiera tej sztuki miała miejsce
dość dawno temu w Starej Prochowni, ale
było to zrobione w luźnej formie kabaretu. My zrobiliśmy spektakl stricte teatralny
i mam wielką przyjemność w nim od czasu
do czasu występować. Ze względu na moje
projekty filmowe nie angażowałem się w nic
więcej, choć miałem różne propozycje. Trudno znaleźć czas na wszystko, poza tym mam
już 70 lat i swoje dossier chorobowe, które
nie ukrywam wyraźnie odbija się na mojej
aktywności. Wolę grać mniej, ale mieć wolną
głowę. Zdarzały się takie sytuacje, że już nie

wiedziałem gdzie mam występ danego dnia,
czy gram w Poznaniu, czy w Warszawie.

stać. To zajęcie wciąż ładuje moje akumulatory
i trzyma mnie przy życiu.

 Czy odejście z etatowej pracy w teatrze
po tak wielu latach było dla Pana bolesne?
Cenię sobie wolność do tego stopnia, że
w momencie odejścia z teatru poczułem się jak
gdybym narodził się na nowo. Nie ma co ukrywać, teatr to jest reżim pod każdym względem,
zarówno psychicznym jak i finansowym. Lubię
czuć się wolnym człowiekiem i odpowiadać za
samego siebie, dlatego nigdy nie próbowałem
„iść w dyrektory”, choć miałem takie możliwości. Przez ponad 30 lat pracowałem w szkole
teatralnej jako wykładowca i tam też nigdy
się nie starałem o to, żeby być dziekanem,
prodziekanem, czy nie daj Bóg rektorem, bo

 Czy w Pańskiej strefie marzeń znajduje
się jakaś konkretna rola, w której chciałby
się Pan sprawdzić, a do tej pory nie było ku
temu okazji?
Zawsze chciałem zagrać szpiega, albo jakiegoś agenta. Marzyła mi się też rola romantyczna, chciałem się wcielić w człowieka, który
jest w kimś piekielnie zakochany. Nie ukrywam, że uciekło mi kilka interesujących projektów, które dałyby mi szansę sprawdzenia się
w nieco innej konfiguracji i tego jest mi trochę
żal. Tym bardziej, że odbyło się to z przyczyn
ode mnie niezależnych. Niektórzy ludzie mnie
zawiedli, ale z przykrością muszę stwierdzić,
że w tym zawodzie zdarza się to bardzo często.
Niestety nie obowiązują umowy ustne, ustalenia i coś co było na wyciągniecie ręki nagle
przestaje być aktualne. Staram się jednak nie
przywiązywać zbyt mocno do takich historii i nie płakać nad rozlanym mlekiem. Moje
życie dostarczyło mi wielu fantastycznych sytuacji, poznałem cudownych ludzi, posiadam
wspaniałą, normalną rodzinę, no może poza
córką, która również została aktorką (śmiech).
Poza tym moja żona zawsze mówiła, że trzeba
się cieszyć z tego co jest, bo zawsze może być
gorzej i ja się z nią zgadzam. To najrozsądniejsza osoba, którą udało mi się w życiu poznać.

Moim zdaniem w filmie
występuje większa niewiadoma
i człowiek pozostaje z tym
zupełnie sam. Przygotowania
do premiery w teatrze trwają
miesiąc, niekiedy dłużej. Można
w tym czasie wydeptać na
scenie ścieżki, które stają się
dla aktora drogowskazem.
Potem krocząc po tych
ścieżkach dąży się do celu
wyznaczonego przez reżysera.
Na planie zdjęciowym próby
kamerowe czasem są, a czasem
ich w ogóle nie ma. Stajesz
przed zimnym okiem kamery
i albo jesteś w ciągu tego
jednego ujęcia, albo cię po
prostu nie ma.
chyba bym zwariował. To po prostu nie jest
dla mnie. Szczerze mówiąc po przejściu na
emeryturę już myślałem, że w ogóle dam sobie
z tym wszystkim spokój i definitywnie zakończę swój aktorski proceder. Wpływ na to miało
wiele czynników, między innymi te zdrowotne.
Szybko jednak się okazało, że jest to silniejsze
ode mnie. Wykonywałem ten zawód przez tyle
lat i zwyczajnie nie potrafiłem się z nim roz-

 Czy to prawda, że jest Pan zapalonym
wędkarzem?
Wędkarstwo od lat jest moją największą pasją. Całe życie szukałem właściwego miejsca,
gdzie mógłbym to swoje hobby uskuteczniać.
Znalazłem taką przestrzeń na Podlasiu nad rzeką
Narew. Mam tam dom, w którym spędzamy czas
razem z rodziną od wiosny aż do późnej jesieni.
Poza tym jeżdżę połapać ryby również nad jeziorem, gdzie mam fajnie zaaranżowane ku temu
miejsce. Wcześniej to Panu powiem była gitara,
wino i śpiew, ale czas powoli weryfikuje zapędy
i ogranicza je do minimum. Obecnie jestem na
etapie oczekiwania aż minie okres zimowy i pojawią się pierwsze promyki wiosennego słońca.
 Czego prócz zdrowia mógłbym Panu dziś
życzyć?
Przede wszystkim zdrowia i tego, żeby w naszym kraju było normalnie. Proszę mi też życzyć
słońca i nadziei, bo to się zawsze przydaje.
Dziękuję za rozmowę.




Łukasz Marciniak

ozdoba świąteczna

Zrób to sam
zagiąć wzdłuż linii
wyciąć wzdłuż linii
przykleić Świętą Rodzinę
po wewnętrznej
stronie szopki
w zaznaczonych miejscach
Opcja do powieszenia:
w uchwytach na dachu
wyciąć dziurkę
i przewlec sznurek
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Martą Chodorowską aktorką teatralną i filmową

fot. Victoria Nekrasova

rozmowa z

ZAWSZE MARZYŁAM O TYM,

ŻEBY ZOSTAĆ AKTORKĄ
	Wspólnie z Dorotą Chotecką oraz Jackiem Lenartowiczem występuje Pani
w obsadzie spektaklu pt. „Kobieta, która
ugotowała męża”. Czy myśli Pani, że to
przedstawienie zawiera cechy dramatu?
Jest to historia w stylu śmiech przez łzy,
trudno nazwać ją farsą, czy też komedią, a jeżeli
już, to jest to czarna komedia. Dowcip w tej sztuce bywa dość mocny. Jest to opowieść o trójce
ludzi, którzy marząc o szczęściu i spełnieniu są
zaskakiwani przez koleje losu. Była żona zaprasza swojego byłego męża wraz z obecną partnerką na wspólną kolację. Cała sytuacja zaczyna
się bardzo kulturalnie, ale licho nie śpi. Zawsze
porównuję tę historię do tej przedstawionej
w filmie „Rzeź” R. Polańskiego, bo to jest mniej
więcej podobna sytuacja. Uśmiechamy się do
siebie, ale jest to tylko przykrywka do tego, co
nam bulgocze w środku.
 Czy przewlekle trwający stan pandemii
odmienił przestrzeń kulturalną, w której
Pani funkcjonuje?

To już są zupełnie inne spotkania z publicznością. Mam wrażenie, że wyjście do teatru przestało być zwykłym wieczornym wyjściem, a zaczęło być świętem. Możliwość bycia
na scenie jest również świętem dla aktorów.
Kiedy między jednym, a drugim chwilowym
„odmrożeniem” mogliśmy zagrać jakiś spektakl, to zawsze na oklaskach leciały mi łzy ze
wzruszenia. To była zawsze niezwykła chwila,
czuć było napięcie i radość, że wreszcie udało
nam się spotkać. Taka radość występowała po
dwóch stronach, bo publiczność zawsze podczas oklasków wstawała. Wydaje mi się, że do
dziś taka radość wspólnego spotkania pozostała i nabiera to innego znaczenia niż wyjście
do kina, czy spacer ze znajomymi.
	Występuje Pani w kilku przedstawianiach wyprodukowanych przez Teatr Kamienica. Gdzie jeszcze można Panią zobaczyć?
W Teatrze Kamienica mam obecnie
dwa tytuły. Bardzo się cieszę, lubię ten teatr

i zawsze się tam dobrze czuję. Emilian Kamiński z Justyną Sieńczyłło często mówią,
że to jest ich dom i faktycznie coś w tym
jest. Naprawdę dbają o to miejsce i są rzetelni w swojej pracy. W drugim tytule „Tresowany mężczyzna” również występuję
m.in. z Dorotą Chotecką. W obsadzie tego
spektaklu występuje również Katarzyna
Kwiatkowska, Justyna Sieńczyłło oraz młody aktor Adam Serowaniec. Oprócz tego
gram również w spektaklu w reżyserii Cezarego Żaka „Kolacja dla głupca”. Dubluję
się tam z Agnieszką Więdłochą. Zdaje się,
że jakiś czas temu „Kolacja dla głupca”
była w Siedlcach, ale z udziałem Agnieszki.
Mam olbrzymią przyjemność występować
w tym spektaklu, choć gram w nim mniejszą rolę. Uwielbiam ten tekst i doskonałą
obsadę. Uważam, że rola w którą wciela
się Bartłomiej Topa to prawdziwy strzał
w dziesiątkę. Czasem jeszcze, choć ostatnio
coraz rzadziej występuję w spektaklu „Skok
w bok” Teatru Capitol. Jest to dość stary ty-
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tuł, poza tym mam w nim dublerki, więc
mój udział w tym przedstawieniu jest już
raczej sporadyczny.
	Trudno pominąć fakt, że występowała
Pani przez 10 lat w serialu „Ranczo”. Jak
Pani wspomina tamten czas?
Serial „Ranczo” jest jednym z najpopularniejszych seriali ostatnich lat. To wielka
radość brać udział w czymś, co nieskromnie mówiąc, prawdopodobnie przejdzie
do historii polskich seriali. Nikomu z nas,
włącznie z producentami i telewizją nawet
nie śniło się, że to co robimy zdobędzie tak
olbrzymią popularność. Okazuje się nawet, że ostatnio zyskaliśmy nowych fanów,
a ta popularność jeszcze się powiększyła,
kiedy serial wszedł na platformę „Netflix”.
W moim przypadku było tak, że rolę Klaudii Kozioł dostałam kończąc Szkołę Teatralną. Przyszłam na casting, na który zaprosił mnie Wojciech Adamczyk, który był
profesorem reżyserii, ale doskonale znał
nasz rocznik. Pamiętam, że jedna z moich koleżanek z roku, dziś bardzo uznana,
filmowa aktorka, która również była zaproszona na ten casting zaraz po wyjściu
stwierdziła „Ty dostaniesz tę rolę, bo to
jest rola jak dla Ciebie”. Szybko się okazało, że miała rację, bo tego samego dnia
zadzwonił do mnie producent z informacją, że zostałam przyjęta. Szczerze mówiąc
podchodziłam wtedy do tego z pewną rezerwą. Kończąc Akademię Teatralną miałam na koncie role w Teatrze Narodowym
i miałam wielką nadzieję i ambicje na
wielkie teatralne role. Do tego też jesteśmy w szkołach teatralnych przygotowywani i rola w serialu komediowym nie jest
szczytem naszych marzeń. Przynajmniej
tak to wyglądało w czasach moich studiów,
być może dziś coś się zmieniło i młodzi ludzie marzą o czym innym. W każdym razie ja odbierając telefon od producenta pomyślałam aha, no dobrze, skoro już mam
tę propozycję, to zagram w tym. Dopiero
po otrzymaniu scenariuszy do pierwszych
odcinków serialu zorientowałam się, że
dostałam prezent dla młodej aktorki.
W każdym odcinku miałam okazję być
kimś innym. W ramach jednego serialu
zagrałam wiele ról, a to się rzadko zdarza.
Czerpałam z tego wielką radość i później,
gdy otrzymywałam kolejne scenariusze,
do następnych serii zawsze czytałam od
deski do deski wszystkie odcinki, a to też
się zdarza rzadko. To była naprawdę wspaniała lektura. Autor scenariusza Andrzej
Grembowicz był literatem i wspaniale zapisywał również didaskalia. W „Ranczu”
miałam przyjemność współpracować z cudowną obsadą i wiele się w tym serialu
nauczyłam. Szczególnie miło wspominam
Cezarego Żaka i cieszę się, że mogliśmy się
powtórnie spotkać przy pracy nad spektaklem teatralnym w jego reżyserii.
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	Od czasu do czasu pojawiają się różne głosy o wznowieniu produkcji serialu
„Ranczo”. Jak Pani myśli, czy wciąż istnieją
szanse na reaktywację tego tytułu?
To jest niekończący się temat dla mediów
i wielu plotek. Myślę że powrót na plan zdjęciowy tego serialu jest bardzo mało prawdopodobny. Wiem, że pojawiają się różne
komentarze ze strony reżysera oraz producenta, ale nie wyobrażam sobie wznowienia
tej produkcji bez operatora Włodka Głodka,
czy też autora Andrzeja Grembowicza. Nie
wspominając o Pawle Królikowskim, do którego roli ciężko by było znaleźć innego aktora. Niestety tych ludzi już z nami nie ma
i nie da się ich zastąpić. Podrobić. Poza tym
kto miałby pisać kolejne scenariusze, ciężko

Wszystkie moje fabuły
w życiu zagrałam wspólnie
z Andrzejem Chyrą. Mój
debiut przed kamerą miał
miejsce w filmie „Powiedz
to Gabi”, gdzie grałam
nastolatkę zakochaną
w Borysie, postaci granej
przez Andrzeja Chyrę.
Później spotkaliśmy się na
planie u Marka Koterskiego
w filmie „Wszyscy jesteśmy
Chrystusami”, gdzie
wcieliłam się w rolę jego
żony, a nie tak dawno u tego
samego reżysera w filmie „7
uczuć” zagrałam jego matkę.
jest zastąpić kogoś, kto był literatem i stworzył jedyne w swoim rodzaju „dzieło literackie”. Myślę, że to by nie była już ta sama
jakość, a wyłącznie podróbka. Oczywiście
są robocze scenariusze, ale nie jest to gotowy materiał z którym można wejść na plan.
Jest również scenariusz filmu fabularnego,
ale trzeba wziąć pod uwagę, że to wszystko
zostało napisane dla innej Polski. W dzisiejszych czasach nasz kraj wygląda zupełnie
inaczej. Trawią nas zupełnie inne problemy,
pojawiły się inne konflikty, śmiejemy się
z innych rzeczy. Mamy nową rzeczywistość
i nie da się starymi scenariuszami opowiadać o dzisiejszej Polsce. Myślę, że szkice
scenariuszy, które pozostały mogłyby zostać
wydane dla wszystkich, którzy wciąż czekają na nowe odcinki „Rancza”. Każdy o tym
marzy, też bardzo bym chciała wrócić na ten
plan, ale może po prostu należy zrobić inny
serial z podobną obsadą aktorską. Nie je-

grudzień 2021 - styczeń 2022

| 17

stem przekonana, czy jest sens kontynuować
coś na siłę, bo historia pokazała, że w wielu
przypadkach takie próby się nie udają. Może
lepiej pozostać w pamięci jako dobry serial,
niż coś odgrzewać.
 Którą z dotychczasowych ról kinowych
postrzega Pani jako swój największy sukces?
Cóż kino lubi mnie średnio, nie wiem
dlaczego tak jest, ale tak jest. Szczerze mówiąc w kinie na razie nie mam się czym
pochwalić. Bardzo się cieszę, że udało mi
się dołączyć do filmowej rodziny Marka
Koterskiego. Zagrałam w jego dwóch filmach, więc zawsze jestem gdzieś w głowie
Marka i jego wyobraźni, i jest to bardzo
miłe. Wszystkie moje fabuły w życiu zagrałam wspólnie z Andrzejem Chyrą. Mój
debiut przed kamerą miał miejsce w filmie
„Powiedz to Gabi”, gdzie grałam nastolatkę
zakochaną w Borysie, postaci granej przez
Andrzeja Chyrę. Było to niedługo po głośnym filmie „Dług” i Andrzej nie był jeszcze aż tak znanym aktorem. Później spotkaliśmy się na planie u Marka Koterskiego
w filmie „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”,
gdzie wcieliłam się w rolę jego żony, a nie
tak dawno u tego samego reżysera w filmie „7 uczuć” zagrałam jego matkę. Wtedy
stwierdziłam, że jestem skazana na Andrzeja Chyrę i to, że zawsze gramy razem jest
wspaniałe (śmiech). Na wielkie role filmowe jeszcze czekam. Wszyscy mówią mi, że
młodo wyglądam i zupełnie nie powinnam
się tym martwić. Nie wiem, mam nadzieję,
że nie będę musiała najpierw się zestarzeć
(śmiech). Póki co bardzo się cieszę z mniejszych ról u Marka Koterskiego, bo uważam,
że to jeden z ciekawszych reżyserów w naszym kraju.
 Poza występami w serialach i teatrze
prowadzi Pani również program telewizyjny o profilu edukacyjnym…
Program ten reżyserowany jest przez
Kondrata Aksinowicza, reżysera głośnego
filmu „Powrót do Legolandu”, tytuł ostatnio zmieniony na „Powrót do tamtych dni”.
Cieszę się, że mogłam się z nim spotkać na
planie tej produkcji. Jest to przedsięwzięcie
skierowane do dzieci i jest emitowane na antenie TVP ABC. Występuję w nim jako dietetyczka Aldona i rozmawiam o zdrowym jedzeniu z warzywami, owocami oraz innymi
produktami spożywczymi, którymi są mapety. Mam z tego wielką radość, bo nigdy nie
pracowałam z mapetami, i z aktorami-lalkarzami. To jest dla mnie nowe doświadczenie, ale sprawia mi wielką przyjemność ponieważ sama mam dziecko i mój synek jest
zachwycony moją nową pracą.
 Jak odpoczywa Marta Chodorowska i co
robi, gdy już udaje się jej znaleźć wolną
chwilę…
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Nie należę do grona aktorów, którzy
cierpią jak nie grają (śmiech). Myślę, że ten
zawód jest wspaniały, ale nie można mu oddawać całego siebie, bo to niestety nie jest
miłość wzajemna. Jeśli miałabym swoje życie opierać wyłącznie na tym, to prawdopodobnie była bym aktorką sfrustrowaną i nieszczęśliwym człowiekiem. W związku z tym
mam mnóstwo zainteresowań. Uwielbiam
podróże, choć w dobie pandemii stały się
one dużo trudniejsze. Kupiliśmy sobie z mężem taki samochód, camper - van i jeździmy,
zwiedzamy okolice Mazowsza, czy w dłuższych przerwach od pracy Europę. Często
również wyjeżdżamy na weekendy poza
Warszawę i śpimy na dzikich terenach. Kocham przyrodę i staram się spędzać wśród
niej jak najwięcej czasu. Wyjazd w głuszę
pozwala mi się zresetować, daje mi radość.
Teraz jest przepiękna jesień, więc naprawdę widoki są malownicze. Chętnie czytam
książki, gotuję, lubię spędzać czas w domu.
Lubię żyć. Szkoda by mi było czasu na sprawy wyłącznie związane z aktorstwem, bo tak
jak wspomniałam ta miłość się nie zwraca.
 Czy wybór takiej formy podróżowania
i przemierzanie okolic bliższych i dalszych
camper-vanem ma jakiś związek z ograniczeniami wprowadzonymi podczas pandemii?
Pomysł był wcześniej, ale pandemia
przyspieszyła jego realizację. My niestety nie posiadamy domu z ogrodem i ten
lockdown był dla nas dość bolesny. Nagle
zostaliśmy zamknięci w czterech ścianach
naszego mieszkania w mieście. Poczuliśmy, że musimy mieć coś, co pozwoli nam
uciec. Nawet teraz czuję się spokojniejsza,
bo wiem, że cokolwiek by się nie działo, to
w każdej chwili możemy wsiąść w samochód
i sobie pojechać gdziekolwiek. Taka forma
i możliwość niezależnego przemieszczania
się na pewno daje wolność. Nazywamy ten
samochód naszym dodatkowym pokojem
na kółkach, który sobie kupiliśmy. Mamy
tam takie warunki, że możemy w nim spać
nawet gdy jest zimno. Od zawsze z mężem
byliśmy podróżnikami. Jeszcze jak nie było
na świecie naszego synka jeździliśmy z plecakami w różne odległe zakątki świata, m.in.
do Azji i spaliśmy w trudnych warunkach.
Jak ktoś mnie dziś pyta, czy jest mi wygodnie spać w samochodzie, to odpowiadam, że
dla mnie nie ma warunków niewygodnych
i naprawdę mogę spać wszędzie. Uważam, że
jest to sprawa drugorzędna, no i nasz syn też
jest tego nauczony. Biedaczek, pierwszą podróż odbył jako kilkumiesięczny niemowlak,
a kiedy miał 3 lata pojechał z nami w trzy tygodniową podróż po Bośni, więc zdążył się
przyzwyczaić. Dla mnie argument, że dziecko musi mieć basen i animacje nie jest żadnym argumentem, ponieważ mój syn najlepiej czuje się w lesie. To rodzice potrzebują
tych atrakcji, by mieć z głowy dziecko i ja to
rozumiem. Tutaj się dogadujemy i cieszę się,

że dla niego te surowe warunki nie stanowią
problemu i jest szczęśliwy jak tylko możemy
ruszyć w podróż, więc sam już tylko czeka,
żebyśmy gdzieś znowu pojechali.
 A czy podczas takiej rodzinnej wyprawy
korzystacie z campingów, czy są to wyłącznie noclegi na dziko?
Różnie, czasem śpimy na campingach,
a czasem na dziko. Jesteśmy samowystarczalni, mamy ze sobą wodę oraz solary, które produkują prąd. Myślę, że w dzisiejszych
czasach, kiedy tyle się mówi o klimacie
i o przyrodzie dla dziecka najwspanialszy
jest czas spędzony na łonie natury. Mam

W moim przypadku było
tak, że rolę Klaudii Kozioł
dostałam kończąc Szkołę
Teatralną. Przyszłam
na casting, na który
zaprosił mnie Wojciech
Adamczyk, który był
profesorem reżyserii,
ale doskonale znał
nasz rocznik. Pamiętam,
że jedna z moich
koleżanek z roku, dziś
bardzo uznana, filmowa
aktorka, która również
była zaproszona na
ten casting zaraz po
wyjściu stwierdziła „Ty
dostaniesz tę rolę, bo to
jest rola jak dla Ciebie”.
wrażenie, że dlatego ten świat funkcjonuje
tak, a nie inaczej, bo już od najmłodszych lat
jesteśmy wpychani w jakieś zadania i szereg
zajęć dodatkowych, wszędzie jesteśmy wożeni samochodem. Zapominamy przy tym, że
najważniejszy jest kontakt z naturą, bo tylko
wtedy jesteśmy w stanie rozmawiać o przyrodzie i wskazywać jak ważna jest ochrona
środowiska. Jeżeli człowiek jeździ samochodem, parkuje w garażu i wjeżdża windą do
bloku, lub do biura i kontakt z przyrodą ma
sporadyczny, to nie do końca czuje o czym
jest mowa. Wystarczy mu godzinny wypad
do lasu i spacer po parku w mieście, a to nie
o to chodzi, trzeba mieć świadomość, że bez
tego po prostu zginiemy.
 Pochodzi Pani z niewielkiego miasteczka w okolicach Pojezierza Mazurskiego. W jakich okolicznościach zrodził się
w Pani głowie pomysł aby zostać aktorką?

Urodziłam się w niewielkim Sztumie,
potem przeprowadziliśmy się z rodzicami
do trochę większej Iławy. W związku z tym,
że najbliższy teatr znajdował się w Olsztynie
nie miałam do niego dostępu i byłam wychowywana bez teatru. Kontakt ze sztuką
w małych miejscowościach jest ograniczony,
aczkolwiek od dziecka był ze mną poniedziałkowy Teatr Telewizji. Myślę, że stąd się
wzięły moje zainteresowania humanistyczne. W moim domu czytało się dużo literatury, to była dodatkowa zachęta. Zawsze marzyłam, żeby być aktorką. Nigdy nie miałam
innych marzeń. Wydaje mi się, że aktorzy
dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy już
od przedszkola klepali wierszyki i tych, którzy przypadkiem znaleźli się na egzaminach
do Szkoły Teatralnej i się dostali. Ja należę
do tej pierwszej grupy, zawsze miałam dobrą
pamięć, lubiłam się uczyć tych wierszyków
i przychodziło mi to łatwo. Kończąc liceum
nie złożyłam papierów nigdzie indziej, tylko
do Akademii Teatralnej, bo był to dla mnie
naturalny wybór. Dostałam się za drugim
razem. Z perspektywy czasu myślę nawet,
że dobrze się stało. Rozpoczynając naukę
w Akademii Teatralnej bezpośrednio po liceum mogłoby mi być trudno przebrnąć
przez pierwszy rok. Przeprowadzka do dużego miasta wcale nie była dla mnie taka łatwa.
Kiedy nie dostałam się za pierwszym razem
zostałam w „Lart studio” w Krakowie. Jest to
prywatna szkoła, która ma za zadanie m.in.
pomóc w przygotowywaniu kandydatów do
szkoły teatralnej. Poznałam tam cudownych
aktorów, którzy pomogli mi się otworzyć i to
bardzo ułatwiło mi pracę, gdy już dostałam
się do Akademii Teatralnej. Wiedziałam
czego mogę tam oczekiwać i pewne rzeczy
nie były już dla mnie tak zaskakujące, ja po
prostu w to wchodziłam. Widziałam, że wielu moich kolegów było zdziwionych, mieli
problem z otwarciem się, albo z wyobraźnią,
ja takich problemów nie miałam. Jako ciekawostkę dodam, że jednym z moich nauczycieli podczas przygotowań do Szkoły Teatralnej w „Lart Studio” był Tomasz Obara.
Chyba historia zatoczyła koło, bo po wielu
latach spotkałam się z Tomaszem w spektaklu „Kobieta, która ugotowała męża”. On
jako reżyser i ja, jako aktorka posiadająca już
jakiś dorobek i doświadczenie.
 Czy jest coś, czego mógłbym Pani dziś
życzyć?
Na pewno jak każdy z nas marzę o tym,
żeby ta pandemia przeszła łagodnie i żebyśmy mogli wykonywać swoją pracę, bo aktor bez widza nie istnieje. A tak osobiście, to
w nawiązaniu do pytania, które Pan wcześniej zadał bardzo bym chciała nie musieć
się zestarzeć i zbrzydnąć, by zagrać dużą rolę
w dobrym filmie fabularnym.




Dziękuję za rozmowę.
Łukasz Marciniak
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Adonis ma gościa- premierowy spektakl Uli Gotowickiej
kle efektowne rozwiązania m.in. malowanie
farbami, sypanie piaskiem na rzutniku pisma,
animacje w teatrze czarnym, lalki drukowane
na folii, grę świateł wychodzących nawet za
rampę, które wprowadziły Widzów do świata
magii i iluzji. Scenografia spektaklu w pierwszym obrazie przedstawia zwykły pokój z typowymi meblami, stołem, fotelem, drewnianą skrzynią. W miarę budowania fabuły ten
zwykły pokój odkrywał przed Widzem szereg
tajemnic: ukryte cieniowe lalki, transparentne
ściany stające się planami projekcji. Na oczach
publiczności zwykła przestrzeń pokoju zmie-

niła się w wielowymiarowe światy rozbudzając
przy tym wyobraźnie młodego odbiorcy.
Muzyka, którą podczas prowadzonych
prób do przedstawienia skomponował Robert Protasewicz, znakomicie współgra ze
snutą opowieścią i poetyckością ożywianej
materii. Widz miał szanse zobaczyć magię
teatru lalek i jednocześnie zmierzyć się z pytaniami na tematy, które są istotne dla ludzi
w różnym wieku. Premierowe spektakle trafiły do gustów szerokiej widowni, która po
obejrzeniu pwrzedstawienia nagrodziła aktorkę wielkimi brawami.

fot. Janusz Mazurek

Monodram „Adonis ma gościa” na podstawie tekstu Freda Apke w wykonaniu Uli
Gotowickiej to zainscenizowana z dużym
rozmachem plastycznym opowieść o istocie
wolności i przyjaźni. Aktorka w planie żywym
opowiedziała historię dwóch ptaków uwięzionych w klatce, używając do tego teatru cieni,
lalkowego i projekcji realizowanej na żywo,
łącząc grę obu postaci w planie żywym z animowaną plastyką. Reżyser przedstawienia
Artur Romański i scenograf Igor Fijałkowski,
aktorzy-lalkarze związani z Teatrem Animacji
w Poznaniu, zastosowali w spektaklu niezwy-
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20 lat Chóru Miasta Siedlce
W sobotę, 20 listopada w Kościele
Ducha Świętego w Siedlcach odbył się koncert z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności
Chóru Miasta Siedlce. W tym uroczystym
dniu artyści wykonali dzieło „Stabat Mater”
Karla Jenkinsa oparte na XIII-wiecznej modlitwie Stabat Mater.
Utwór zawiera zarówno tradycyjną muzykę zachodnią, orkiestrową i chóralną, jak
i etniczne wokale, skupiając się głównie na
Bliskim Wschodzie. Chórowi towarzyszyła
Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod
kierownictwem ppłk dr Marcina Ślązaka oraz
solistki - Natalia Niemen i Justyna Kowynia.
Było to prawykonanie utworu w opracowaniu
na koncertową orkiestrę dętą.
Po występie był czas na gratulacje i życzenia, które na ręce dyrygentki, Justyny Kowyni
oraz dyrektora Centrum Kultury i Sztuki
Artura Mydlaka złożyli m.in. Biskup

Diecezji Siedleckiej Kazimierz Gurda,
Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik,
wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce Robert Chojecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach Mariusz
Woszczyński, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Ewelina Raczyńska, Wójt
Gminy Siedlce Henryk Brodowski oraz
Izabela Kuniewicz dyrektor Gminnego
Ośrodek Kultury Siedlcach z/s w Chodowie.
W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego nagrodę Pro Masovia na ręce dyrygentki Chórowi wręczyła dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach
Magdalena Sałata. Z okazji Jubileuszu Chór
Miasta Siedlce otrzymał nagrodę i list gratulacyjny od Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego.
Gratulacje i nagrodę finansową dla Chóru przekazali również właściciele Przedsiębiorstwa Budowlanego, Hanna i Konstanty Strusowie.

Wydarzeniem towarzyszącym jubileuszowi była wystawa zdjęć w Galerii Teatralnej zatytułowana „20 lat Chóru Miasta Siedlce" przedstawiająca fotografie z wybranych
projektów artystycznych i koncertów, które
wybrzmiały przed szeroką publicznością
w kraju i zagranicą, na przestrzeni dwudziestu lat działalności zespołu.
Chór Miasta Siedlce jest reprezentacyjnym zespołem artystycznym Miasta Siedlce.
Powstał 8 grudnia 2000 roku w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Śpiewają w nim
uczniowie siedleckich szkół średnich, studenci
i pasjonaci muzyki chóralnej związani z życiem miasta i regionu. Chór Miasta Siedlce
wykonuje muzykę a cappella sakralną i świecką
różnych epok, utwory współczesne oraz folklor, jak również wielkie formy wokalno-instrumentalne. Twórcą, dyrygentem i autorem drogi
artystycznej zespołu jest Mariusz Orzełowski.
Obecnie chórem dyryguje Justyna Kowynia.

12

3

6

grudzień 2021 - styczeń 2022

| 21

fot. Janusz Mazurek

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

fot. Marek Błaszczyk

9

22 |

Scena 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

bazar kulturalny
oczy szeroko otwarte

JArosław
skrobecki
filmowiec

Spotkajmy się
w kinie
Jest zima, środek sezonu artystycznego, instytucje kultury stają na przysłowiowej głowie,
aby odbudować zainteresowanie widzów, przygotowując coraz to ciekawsze i bardziej zróżnicowane repertuary, a my beztrosko jak gdyby
nigdy nic, swoim zachowaniem niweczymy te
wysiłki. Zapytacie zapewne jak? Otóż tak, że
nie zawsze stosujemy się do zaleceń sanitarnych, albo też traktujemy je zbyt swobodnie.
Jeśli tak dalej pójdzie, to znowu będą obostrzenia, znowu zamknięte kina i teatry, a koncerty
będą odwołane. Może warto się więc trochę
zdyscyplinować i zadbać o siebie? Nie piszę
tego bez powodu, a już na pewno nie po to aby
agitować za takim czy innym rozwiązaniem, ale
dlatego, że chętnie spotkałbym się z Państwem
w sali kinowej na jakimś dobrym, albo tylko
interesującym filmie. Nic przecież, nawet najnowocześniejszy sprzęt domowy nie jest w sta-

nie zastąpić atmosfery sali kinowej, tej swoistej
wspólnoty zawiązującej się na krótki czas zespołowego oglądania dzieła filmowego. Czym
innym przecież jest przeżywanie losów bohaterów w kinie, a zupełnie czym innym w domu
w pewnym jednak odosobnieniu; przyznacie,
że to zupełnie nie to samo. Bo jak oglądać samotnie taki film jak choćby najnowsze dzieło
Katarzyny Klimkiewicz „Bo we mnie jest Seks”,
albo „Lokatorkę” wyreżyserowaną przez twórcę interesującego „Jezioraka” Michała Otłowskiego? Przyznacie, że to właśnie kino jest najlepszym miejscem do kontemplowania tych
dzieł! A tak w ogóle to właśnie o tych dwóch tytułach będę tym razem pisał zachęcając do ich
zobaczenia w kinie właśnie! Zacznijmy może
od „Lokatorki”, filmu inspirowanego historią
i postacią Jolanty Brzeskiej zmarłej tragicznie,
ikony walki z czyścicielami stołecznych kamienic. Ta historia wydarzyła się równo 10 lat
temu. Żyła nią cała Polska i do dzisiaj ta tragiczna śmierć nie została wyjaśniona. Film ten, jak
zapowiada dystrybutor, obnaża prawdę o procederze w wyniku, którego w samej tylko Warszawie zreprywatyzowano ok. 4 tysięcy nieruchomości wartych 20 mln złotych. To ogromne
pieniądze, które deprawują. Jak mówią twórcy
tego dzieła, proceder ten był możliwy dzięki
powiązaniom przestępców z politykami, biznesmenami, agentami dawnych służb oraz wy-

soko postawionymi przedstawicielami palestry.
Ludzie ci przywykli do osiągania swoich celów
za wszelką cenę, nawet po trupach. W rolę
bohaterki, tu Janiny Markowskiej, wcieliła się
znakomita, nagrodzona za tę kreację nagrodą
za „Najlepszą Drugoplanową Rolę Kobiecą” na
ostatnim FPFF Gdynia 2021, Sławomira Łozińska. Pamiętamy ją z wielu znakomitych ról
w Teatrze Narodowym, to też niezapomniana
Bronka z kultowego serialu „Daleko od szosy”
czy Joanna Racewicz z pierwszej polskiej telenoweli „W labiryncie”. Partnerują jej niekwestionowane gwiazdy polskiego kina min: Jan
Frycz, Piotr Głowacki czy Andrzej Grabowski.
Znakomitą rolę stworzyła w tym filmie Irena Melcer jako nieugięta podkomisarz Anna
Szerucka. A o obrazie tym Dawid Dudko napisał: „…Historia Brzeskiej jest punktem wyjścia dla diagnozy współczesnej rzeczywistości.
Otłowski opowiada nie o jednej kamienicy, ale
o domu zwanym Polska”. Nic dodać, nic ująć.
Tę diagnozę można zweryfikować w kinie,
oglądając „Lokatorkę”
Ale aby nie było tak zupełnie smutno i do
końca śmiertelnie poważnie, chciałbym dla
równowagi, zaproponować Wam obejrzenie
filmu pt.: „Bo we mnie jest seks”. To obraz o naczelnej polskiej skandalistce lat 60-tych, Kalinie
Jędrusik. Ileż to nieprawdopodobnych historii
o jej życiu słyszeliśmy, ileż to skandali z jej udzia-

wielu wystaw i scenariuszy wystaw secesji w
kraju i za granicą, a także tekstów do katalogów i albumów. Prowadziła również działalność pedagogiczną, uczyła historii sztuki w liceach. W latach 2010 - 2018 była wykładowcą
w Akademii Polsko-Japońskiej Technik Komputerowych w Warszawie. Jest członkiem
Stowarzyszenia Muzealników Polskich i Towarzystwa Pastelistów Polskich. Może się też
pochwalić własną twórczością, brała udział w

wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Malarstwo Iwony Wyszatyckiej kojarzy się
z bardzo śmiałymi pastelami oraz z ulotnymi,
nastrojowymi akwarelami. Zajmuje się też
tkaniną w technice batiku, czyli barwionymi
tkaninami, malowanymi przy pomocy wosku,
tworząc najczęściej kwiatowe ornamenty.

autorska galeria

Pejzaż w pastelach
Iwona Wyszatycka
Iwona Wyszatycka urodziła się w Mrągowie. W 1979 r. ukończyła studia na Wydziale
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest krytykiem sztuki,
muzealnikiem. Do 2009 r. pracowała w Muzeum Mazowieckim w Płocku jako starszy
kustosz i kierownik działu sztuki. Jest autorką

Wernisaż 13 stycznia 2022 r. godz. 18:00
Galeria Teatralna CKiS
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łem byliśmy
świadkami? No
cóż, mnóstwo. W siermiężnych latach sześćdziesiątych była jak ten przysłowiowy kolorowy ptak rozjaśniający nieciekawy i nudny horyzont. Jej romanse, frywolny i swobodny tryb
życia, jej słynne dekolty, powłóczyste spojrzenia
z półprzymkniętych powiek i niezapomniany
seksowny głos elektryzowały opinię publiczną
peerelowskiej Polski. Do tego była znakomitą
aktorką angażowaną do wielu produkcji, chociaż trzeba powiedzieć, że nie miała szczęścia
do ról pierwszoplanowych. Takowych zagrała
niewiele (np.: „Lekarstwo na miłość”, „Odwiedziny o zmierzchu”), większość to kreacje

3

6

drugoplanowe, ale za to jakie!
Któż nie pamięta choćby tylko
scen z „Ziemi Obiecanej” Andrzeja Wajdy, gdzie wcielając
się w Lucy Zuckerową stworzyła niezwykły duet z Danielem
Olbrychskim? A przypomnę
jeszcze jej absolutnie mistrzowskie kreacje w „Kabarecie Starszych Panów”! W rolę Kaliny
w filmie tym wcieliła się, sugestywnie zresztą, Maria Dębska
(nagroda za „Najlepszą Główną Rolę Kobiecą” na 46 OFPFF
Gdynia 2021). Jak sama mówi,
granie roli zaczęła od nagrywania piosenek do
filmu, bo trzeba Wam wiedzieć, że to Dębska
wszystkie je śpiewa, a także od nauki specyficznego sposobu mówienia. Niepowtarzalny głos,
mówienie na „przydechu”, niezwykle trudne
i jednocześnie rzadko występujące na co dzień,
było przecież jednym ze znaków rozpoznawczych artystki. I choć film ten to tylko niewielki
fragment z życia Kaliny Jędrusik, jestem przekonany, że będzie to nie tylko podróż w czasie,
ale również uczta artystyczna.
Tak więc moi drodzy dbajmy o siebie,
chrońmy swoje zdrowie, bo artyści i ich dzieła
nas potrzebują, ale my również ich potrzebujemy. Spotkajmy się w kinie!
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do poczytania
Magdalena Grochowska

Różewicz
Rekonstrukcja

Na pytanie: „Kim jesteś?”, Tadeusz Różewicz
odpowiedział przed laty:
„Kto mnie uważnie czyta, ten wie”.
Z jego utworami w ręku Magdalena Grochowska podąża za nim przez krajobrazy, wśród których
wzrastał, przez idee, które go kształtowały, i przez
historię, która przełamała jego los. W pierwszym
tomie reporterskiej biografii poety autorka wnika
w dzieje rodziny. Rekonstruuje okoliczności, w jakich żydowska dziewczynka – matka Różewicza
– opuściła swe gniazdo, a później wymknęła się
Zagładzie. Odtwarza dramat żołnierza AK, którego presja polityczna uczyniła dezerterem. I dramat
człowieka poparzonego wojną, który zrewolucjonizował polską poezję, choć „po Auschwitz” miała
zamilknąć. Grochowska opowiada czule o jego
powrocie do życia w latach krakowskich i gliwickich, o Różewiczu mężu, ojcu, synu. Ukazuje
uwikłanie w socrealizm i uwolnienie, narodziny
Różewicza dramatopisarza.
Magdalena Grochowska nie odpowiada
wprost na pytanie o to, jakim był człowiekiem, ale
odsłania jego nieznane dotąd twarze.

(Powyższy opis pochodzi od wydawcy)

fot. archiwum prywatne
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Zapraszamy 7 dni w tygodniu

SEZON NA ŁYŻWY

Lodowisko, ul. B. Prusa 6
arm.siedlce.pl/lodowisko

REKLAMA

| 25

Jastrzębski wspiera teatr
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BLISKO 50% ŻYWNOŚCI
MARNUJE SIĘ W POLSCE
ZAWSZE RÓB LISTĘ ZAKUPÓW I KUPUJ TYLKO TO, CZEGO POTRZEBUJESZ
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Biuletyn Informacji Kulturalnej 

3

6

grudzień 2021 - styczeń 2022

| 27

m e c e n a s i k u lt u r y

PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PARTNERZY CKiS
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

MPK
SIEDLCE

CENTRUM
MUZYCZNE

informacje ogólne

plan widowni
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. 9.00–17.00 oraz na godzinę przed każdym
wydarzeniem artystycznym;
Rezerwacja: 25 794 31 89

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;

KUP BILET
www.ckis.siedlce.pl
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