
| 1Biuletyn Informacji Kulturalnej  czerwiec-lipiec 2022

B I U L E T Y N  I N F O R M A C J I  K U L T U R A L N E J

teatralny plac zabaw 2  s. 4teatr Dramma-mia

w numerze
Wszystko w życiu 
dzieje się po coś ...
[rozmowa z Jarosławem Boberkiem]

Bazar
kulturalny

 s. 11 -13  s. 18-19

Cenię sobie
wolność ...
[rozmowa z Beatą Zarembianką]

 s. 14-16

czerwiec-lipiec 2022
Nr 3(75)



reKlama 

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

wejdź
na naszą

stronę‹‹
www.iwonex.com.pl



| 3Biuletyn Informacji Kulturalnej  czerwiec-lipiec 2022

I cóż powiecie na to,
Że już się zbliża lato?

Kret skrzywił się ponuro:
- Przyjedzie pewnie furą.

Jeż się najeżył srodze:
- Raczej na hulajnodze.

Wąż syknął: - Ja nie wierzę.
Przyjedzie na rowerze.

Kos gwizdnął: - Wiem coś o tym.
Przyleci samolotem.

- Skąd znowu - rzekła sroka -
Nie spuszczam z niego oka
I w zeszłym roku, w maju,
Widziałam je w tramwaju.

- Nieprawda! Lato zwykle
Przyjeżdża motocyklem!

- A ja wam to dowiodę,
Że właśnie samochodem.

- Nieprawda, bo w karecie!
- W karecie? Cóż pan plecie?

- Oświadczyć mogę krótko,
Przypłynie własną łódką.

A lato przyszło pieszo -
Już łąki nim się cieszą

I stoją całe w kwiatach
Na powitanie lata.
 Jan Brzechwa

przyjście lata

pole maków, claude monet

„Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich o tym pamięta.” 
 Antoine de Saint-Exupéry - „Mały Książę”

 4-5 Repertuar CKiS  
  - czerwiec 2022  

 6-7 VI letni Festiwal pod Muralem 
  - lipiec 2022 

 8-9 II Teatralne Spotkania pod Muralem 
  - lipiec 2022

 11-13 Rozmowy teatralne 
   z Jarosławem Boberkiem

 14-15 Gość Sceny 24  
  - rozmowa z Beatą Zarembianką

 18-19 Bazar kulturalny
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Znajdziesz nas:
CKiS im. A. Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 

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

Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5

Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1

Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19

Hotel Janusz, ul. Pusta 15

Hotel Arche, ul. Brzeska 134

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

Kadra CKiS z dzieciństwa.
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Widowisko z wykorzystaniem światła UV jest 
połączeniem różnych technik scenicznych i efektów 
specjalnych. Aktorzy w oprawie fluorescencyjnej, 
z rekwizytami i dekoracjami aktywnymi 
w promieniach ultrafioletowych wprowadzają nas 
w barwną podróż do świata wyobraźni. 

Zapraszamy na zabawną, rozśpiewaną, pełną 
przygód opowieść o Dobrym Doktorze Nieboli, 
który w naszym spektaklu nie cofnie się przed 
niczym i pokona każde zagrożenie, żeby uratować 
chore zwierzęta. W pełnej niebezpieczeństw 
i zwrotów akcji podróży do Afryki towarzyszą 
mu dwie pielęgniarki. Na drodze do celu staje 
im niebezpieczny i nielubiący zwierząt czarny 
charakter – Czarny Piotr. 

r e p e r t u a r s c e n a  t e a t r a l n a
m i a s t a  s i e D l c e
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CZerWieC 2022

Autorka Wystawy „Barwy natury” Stanisława 
Hardejewicz urodziła się w Białowieży ale 
mieszka w Siedlcach już przeszło 60 lat. Tutaj 
ukończyła liceum, Studium Nauczycielskie 
i podjęła pracę w szkolnictwie. Dostała się 
na studia w Lublinie na UMCS o kierunku 
plastycznym. Od wielu lat rysuje i maluje, 
a swoje prace prezentuje na licznych 
wystawach. Dwukrotnie otrzymała Stypendium 
Prezydenta Miasta Siedlce. Tematyką obecnie 
prezentowanych obrazów jest głównie natura.

Tym razem, wspólnie z dziećmi z Teatru Dramma- 
Mia będzie można zrobić odlewy gipsowe twarzy 
i udekorować tak powstałe maski. Wydarzenie 
w ramach akcji „Dzieci Dzieciom” wspiera 
Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci.

Jakie wzorce dominują? 
Coraz więcej młodych ludzi pogrąża się 
w problemach, zamiast je rozwiązywać marnuje 
swoje życie poprzez korzystanie z różnych form 
używek. Nie mając pozytywnego wzorca w rodzinie 
zaczynają poszukiwać alternatywy, która sprawi, że 
poczują się kochani zauważeni, docenieni i ważni.
Czy z dobrego, czy ze zwykłego domu. Bez różnicy. 
Młode osoby wpadają w towarzystwo ludzi, którzy 
proponują im śmiertelnie groźną alternatywę. 
Chwilowe zapomnienie o trudnej rzeczywistości jest 
pierwszym krokiem do uzależnienia. Konsekwencje 
stosowania używek to obniżenie motywacji i nastroju, 
pogorszenie wyników w nauce czy efektywności 
pracy zawodowej. Uzależnienia prowadzą też do 
degradacji zajmowanej pozycji w społeczeństwie, 
włącznie z wykluczeniem społecznym, zaburzeń 
psychicznych, problemów z prawem, samobójstw.
Czy można coś z tym zrobić? 
W tej sytuacji są niezbędne profesjonalne środki aby 
zwrócić uwagę młodych osób, że można żyć inaczej. 
Trzeźwość, samodyscyplina i pasja są drogą do życia 
w wolności i realizacji celów i marzeń.

Opowieść o Pinokiu pokazuje dzieciom, jak ważne 
w życiu są autorytety. Jak słuszne jest korzystanie 
z doświadczeń i nauk ludzi może mniej modnych, 
ale życzliwych. Starszych, a więc i bardziej 
doświadczonych. A co najważniejsze: tłem wszelkich 
przygód, bez względu na skalę psot i wybryków 
dziecka jest to, co dla rozwijającego się małego 
człowieka jest najważniejsze: bezwarunkowa 
i wszystko wybaczająca rodzicielska miłość. Miłość, 
która powołała Pinokia do życia i w najtrudniejszych 
chwilach dała mu oparcie przypominając, co w życiu 
jest najważniejsze…
Opisana w przedstawieniu Teatru ArTeNeS historia 
Pinokia dostosowana została do wymogów 
wychowawczych i rozwojowych najmłodszego widza. 
Pogodne piosenki i sposób prezentacji przygód 
chłopczyka zapewniają zarówno dobrą zabawę jak 
i przekazują jasne przesłanie wychowawcze. Oby 
trafiło w dziecięcą duszę jak najgłębiej! 

w pracowni  
ambrożego KleKsa

DoKtor nieboli

barwy natury  
stanisławy Hardejewicz

teatralny  
plac zabaw 2 
odlewy gipsowe twarzy

wyrwani z niewoli

pinoKio

1 czerwca (środa )  
SPeKTAKL

5 czerwca (niedziela)  
SPeKTAKL

6 czerwca (poniedziałek)  
SPeKTAKL

8 czerwa (środa) 
WerNiSAż

4 czerwca (sobota)  
SPeKTAKL

7, 13 czerwca  
SPeKTAKL PrOfiLAKTyCZNy 

8, 9 czerwca  
SPeKTAKL 

godz. 9:00, 10:45, 12:30 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

godz. 16:00 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

godz. 9:00, 11:00 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

godz. 18:00 
miejsce: galeria teatralna cKis 

godz. 16:00 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

godz. 8:30, 10:10 i 11:30 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

godz. 8.30, 10.30, 12.15 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce
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reżyseria: andrzej rozhin
obsada: Viola arlak, Halina bednarz, jacek 
lenartowicz, zbigniew suszyński, marta 
bryła, agata puterko

„Kiedy kota nie ma…” istnieje szansa, że pojawi się 
w najmniej oczekiwanym momencie! A wtedy bieg 
komicznych wydarzeń w tej znakomitej brytyjskiej 
komedii sytuacyjnej, może nabrać zawrotnego 
tempa, a rozbawienie Widzów całkowicie wymknąć 
się spod kontroli. Podróż poślubna do Saint Tropez? 
Tak! Ale w dwudziestą rocznicę ślubu ??? Jak poradzą 
sobie z wzajemnymi uszczypliwościami dwa 
zabawne angielskie małżeństwa z 20-letnim stażem? 
Jak rozbudzić dziką namiętność w mężu fajtłapie? 
Jak ów próbuje dotrzymać kroku szwagrowi seksoholikowi? Jak zaimponować zmanierowanej zamożnej 
siostrze i nie zabić jej wędzonym łososiem? Oraz czy szczotka sedesowa z wizerunkiem pary królewskiej 
może pomóc w samobójstwie pięknej 20-latce? – odpowiedzi mogą być abstrakcyjnie zaskakujące! 
Jedyne przewidywalne tego wieczoru, to ponad 2 godziny dobrego dowcipu, humoru i śmiechu do łez!

KieDy Kota  
nie ma

26 czerwca (niedziela)  
SPeKTAKL

godz. 16:00 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

godz. 11:00
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

11 czerwca (sobota) 
feSTiWAL

o jacKową Kulę 
ii Festiwal  
teatrów amatorskich

W teatrze amatorskim jest zaangażowanie, pasja, 
wyobraźnia, żar. robi się go sercem. A prezentuje 
sporadycznie. Więc warto skorzystać z okazji. 
Doświadczyć różnorodności, rozbuchania, 
spontaniczności, które odróżniają te spektakle od 
produkcji zawodowych. 8 zespołów na naszej scenie. 
Profesjonalne jury. Dzień pełen wrażeń. Sobota, 
11.06.2022. ii festiwal Teatrów Amatorskich „O Jackową 
Kulę”. Święto miłośników Melpomeny. Tych, którzy 
marzyli o byciu aktorką, aktorem, i zdecydowali 
spełnić swe marzenia. Ambitnie, efektownie, w sposób 
nieskrępowany. i tych, którzy taki teatr uwielbiają, czy 
tylko są go ciekawi... by po tym doświadczeniu się 
w nim rozkochać. Zapraszamy do CKiS. Wstęp wolny.

„O Jackową Kulę”

II Festiwal
Teatrów
Amatorskich
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wąsiK, czyli jak się (nie)golić  
przed poznaniem teścia

12 czerwca (niedziela)  
SPeKTAKL

Wąsik, ach, ten wąsik… Potrafi sporo namieszać! Nie tylko wywoła dodatkowy stres w oczekiwaniu na 
przyszłego teścia, ale też sprowokuje wiele komicznych sytuacji. A co najważniejsze – pomoże głównemu 
bohaterowi stać się mężczyzną! Młody, wyjątkowo nieasertywny, bezrobotny mężczyzna przygotowuje 
się na pierwszą wizytę przyszłego teścia. Narzeczona i bezrobotny kumpel – lokator oraz nadto gadatliwy 
sprzątacz nie pomagają w tym trudnym dniu. Napięcie rośnie z każdą chwilą! Co gorsza – w krytycznym 
momencie zawodzi maszynka do golenia, pozostawiając na twarzy bohatera wąsik. Nowy zarost 
nieoczekiwanie prowokuje przezabawne sytuacje. Ale to nie wszystko! Okazuje się, że wąs pozwala 
chłopakowi wreszcie zmienić się w mężczyznę, choć nie jest to łatwa droga… Dobrego zakończenia 
można się spodziewać, a o co chodzi z tym wąsikiem – dowiecie się, oglądając przezabawny spektakl.

godz. 16:00, 19:00
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

reżyseria: jan jankowski
autorzy: sacha judaszko i Fabrice Donnio
obsada: milena staszuk, radosław pazura, jarosław boberek,  
rafał cieszyński, michał Koterski

od godz. 10:00

Krew Dla miasta 
i powiatu sieDlce

19 czerwca (niedziela) 
XViii festyn  

Wydarzenie łączy akcję honorowego krwiodawstwa 
z festynem dla mieszkańców miasta i powiatu  
Siedlce oraz możliwością wykonania bezpłatnych  
badań lekarskich.  
Organizator: Oddział rejonowy PCK w Siedlcach. 
W programie: 
miejsce: tereny przy ul. wiszniewskiego 1,  
- 10.00-14.00 - pobieranie krwi w ambulansie PCK ,
- 10.00-14.00 -  badania lekarskie, pomiar poziomu 
cukru i ciśnienia krwi – przychodnie medyczne,
- 10.00-14.00,  Pokaz sprzętu ratowniczego - 
Państwowa Straż Pożarna w Siedlcach                                                                                             
Część oficjalna: scena teatralna miasta siedlce
-  godz. 16.00 - wręczenie odznaczeń 
państwowych, resortowych i okolicznościowych 
- godz. 17.00 - koncert rePreZeNTACyJNeGO 
ZeSPOŁU ArTySTyCZNeGO WOJSKA POLSKieGO  
- z nowym repertuarem, w pełnym składzie.
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VI LetnI festIwaL pod muraLem
1 lipca 
godz. 21:00 

Muzyka łączy  
pokolenia  
wykonanie- aktorzy i orkiestra Teatru ES

Muzyka Łączy Pokolenia to program, w któ-
rym będzie można usłyszeć najznamienitsze 
przeboje polskiej sceny rozrywkowej ostat-
nich kilku dekad. W  koncercie swoje solo-
we talenty zaprezentują aktorzy Teatru ES  
m. in: Dorota Kaczorek, Klaudia Borejko, Olga 
Wujkowska, Zuzanna Wrzosek, Klaudia Kar-
pińska, Wiktoria Nowosielska i  inni, którym 
na scenie akompaniować będzie Orkiestra 
Teatru ES w  składzie: Daniel Popek, Andrzej 
Maleńczuk, Marek Matwiejczyk, Krzysztof 
Chromiński i Robert Protasewicz. Koncert to 
swoista podróż po muzycznych inspiracjach 
solistów, którzy sami dobierali repertuar 
chcąc pokazać co im w duszy gra, nierzadko 
zaskakując słuchacza. Wszystko w  całość 
zebrał i poukładał Robert Protasewicz, który 
także czuwa nad muzycznymi aranżacjami.

8 lipca 
godz. 21:00 

Holy Water   
Marcin Pawelczyk - śpiew
Bernard Krasuski - gitara
Grzegorz Wądołkowski - gitara basowa
Paweł Czerwonko - perkusja
Holy Water powstał w  2005 roku w  Łomży. Mu-
zyka zespołu to stylistyka osadzona w konwencji 
blues-rock, oparta o własną twórczość muzyczną 
i tekstową oraz wzbogacona o brzmienia zespołów 
tego gatunku z lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wie-
ku. Od momentu powstania do chwili obecnej, ze-
spół zdobył spory bagaż doświadczeń, występując 
na różnych scenach w kraju i za granicą, m.in. na 
imprezach takich jak Noc Bluesowa w Rawie Mazo-
wieckiej, Rock May Festiwal w Skierniewicach, Jazz 
& Blues Festival w Levicach na Słowacji, X Rhythm 
& Blues Festival w  Nyirbator na Węgrzech, Blues 
nad Bobrem, Suwałki Blues Festiwal, cykl kon-
certów na Łotwie, prezentujący polską twórczość 
blues-rockową. Dzięki tym doświadczeniom i sys-
tematycznej pracy, jesienią 2015 roku została wy-
dana pierwsza płyta zespołu, zatytułowana „Mania 
Wolności”. Kolejne dwa lata pracy zaowocowały 
drugim z kolei albumem „Nie ma Bluesa w Łomży”. 
W chwili obecnej, już z nowym basistą i wokalistą, 
grupa pracuje nad kolejnym trzecim już wydawnic-
twem CD, które ukaże się w połowie 2022 roku.

wydarZenia artystycZne

fo
t. 

Ja
nu

sz
 M

az
ur

ek

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



| 7Biuletyn Informacji Kulturalnej  czerwiec-lipiec 2022

VI LetnI festIwaL pod muraLem
15 lipca 
godz. 21:00 

SVIATYJ   
Bronisław Szałański - saksofon tenorowy, 
klarnet 
Mateusz Piliszko- akordeon  
Wojciech Fil - wokal, gitara, bęben,  
tamburyn

Sviatyj to mistyczny, muzyczny szeptun. Ga-
lician Voodoo Blues. Muzyka z  serca, głos 
z trzewi, słowa przodków. Jest w tym spiry-
tualizm, jest rytm i słowo, są proste ludowe 
pieśni o złamanej miłości. Tylko w noc i tylko 
z otwartym sercem. 
„Jest jakieś metafizyczne połączenie
między Galicją, a Arkansas, między
Bugiem, a deltą Mississippi. Tam na
styku folkloru, bluesa, cienia starych
cerkwi i rytuałów voodoo stoi Sviatyj”.

22 lipca 
godz. 21:00 

Cudowny  
świat operetki   
Mariola Zagojska - sopran
Patrycjusz Sokołowski - baryton
Agnieszka Schulz-Brzyska - fortepian
Magdalena Maciąg - skrzypce
Krzysztof Pachla - klarnet, saksofony

Niezwykły koncert przebojów operetkowych, 
operowych,  musicalowych, oraz piosenek  
i  przebojów światowego repertuaru w  wyko-
naniu solistów Teatru Muzycznego w  Lublinie 
i  muzyków Stowarzyszenia Polskich Artystów 
Muzyków oddział w Lublinie. W programie usły-
szymy piosenki 20-lecia międzywojennego, 
m.in: Powróćmy jak za dawnych lat, Miłość Ci 
wszystko wybaczy, Zimny drań, Pierwszy znak, 
Już nie zapomnisz mnie oraz arie i duety ope-
rowe,  operetkowe i musicalowe, m. in: Carmen, 
Hrabina Marica, Wesoła wdówka, Nędznicy, My 
Fair Lady, Skrzypek na dachu, Clivia. W koncer-
cie nie zbraknie tez znanych i lubianych przebo-
jów filmowych i hitów światowego repertuaru.

29 lipca 
godz. 21:00 

Projekt Volodia    
Pocztówka ze Lwowa – to czwarty album 
Projektu Volodia rodem z  Wrocławia, który 
sięgnął do bardzo bogatego zbioru lwow-
skich piosenek, nie tylko z  okresu 20-lecia 
międzywojennego, ale również tych napisa-
nych w  późniejszym czasie przez twórców, 
rodowitych Lwowiaków – już na emigracji. 
Projekt Volodia powstał w  2007 roku. Po po-
zytywnym przyjęciu przez odbiorców wyda-
nej w 2011 roku pierwszej płyty pt. „Piosenki 
Włodzimierza Wysockiego” oraz sukcesach na 
koncertach w  całym kraju, muzycy przygoto-
wali nowy materiał, który wypełnił drugi album 
pt. „To męski świat” - wydany w 2013 roku. Na 
płycie poza brawurowo zaaranżowanymi utwo-
rami takich wykonawców jak Leonard Cohen, 
Tom Waits czy Tiger Lillies pojawiły się własne 
kompozycje do twórczości Andrzeja Bursy, czy 
nieznanych frywolnych wierszy Broniewskiego. 
W 2018 roku Projekt Volodia wydał kolejną płytę 
zatytułowaną „Nie chcę być poetą”. Stworzono 
muzykę do wierszy Władysława Broniewskiego, 
Andrzeja Bursy, Czesława Miłosza, a  także do 
tekstów Romana Kołakowskiego i Janusza Ka-
sprowicza. W  tym samym roku zespół zaczął 
koncertować z nowym programem „Szemrane 
piosenki”, będącym interpretacjami utworów 
Stanisława Grzesiuka.

wydarZenia artystycZne
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3 lipca 
godz. 17:00 

Bajeczna Fiesta  
Interaktywny spektakl plenerowy o  tematyce 
ekologicznej pełen muzyki, tańca, zabaw i ani-
macji dla najmłodszych. Ze względu na interak-
tywny charakter spektakl doskonale sprawdza 
się na imprezach plenerowych. Zgodnie z  ty-
tułem - będzie to sześćdziesiąt minut szaleń-
stwa i zabawy! Dzieci razem z bohaterami bajki 
będą śpiewać, pląsać, a także urządzać wesoły 
taneczny korowód. Obok dobrego humoru nie 
zabraknie treści edukacyjnych. Dzieci nauczą 
się w jaki sposób można dbać o przyrodę. Będą 
miały okazję powtórzyć zasady segregacji od-
padów, a także posegregować śmieci z boha-
terami bajki. Wybierzemy SuperEkoBohaterów, 
a  także pokażemy dzieciom jak zaczarować 
świat, żeby pozbyć się zanieczyszczeń powie-
trza. Udowodnimy widzom, że w  życiu warto 
uwierzyć w siebie i swoje możliwości – bo wte-
dy można być kim tylko się chce – bohaterem, 
tancerzem, a nawet… czarodziejem! 

10 lipca 
godz. 20:00 

Ni pies, ni wydra, coś 
na kształt miłości 
Satyryczno–muzyczny spektakl, bazujący w swej 
konwencji na najlepszych wzorach, takich jak 
„Kabaret Starszych Panów”. Jest to podróż przez 
różne odcienie miłości, opowiedziana i  wyśpie-
wana słowami Stefanii Grodzieńskiej, Wojciecha 
Młynarskiego, Jeremiego Przybory oraz Macieja 
Siekluckiego, ze znakomitą muzyką Jarka Babuli, 
Jerzego Derfla i Jerzego Wasowskiego. Ta kom-
pilacja spotkań kobiety i mężczyzny w  różnych 
sytuacjach życiowych, w  przezabawny sposób 
ukazuje zawirowania natury damsko-męskiej. 
I choć wszyscy pragniemy tego samego, porozu-
mienie obu płci potrafi być arcytrudne.
Inteligentnie i  dowcipnie napisane dialogi są 
przeplatane piosenkami o podobnej tematyce.

17 lipca 
godz. 15:00 

Zamieszanie  
Scenariusz: Marzanna Graff
W rolach głównych: Marzanna Graff  
i Aleksander Mikołajczak
Produkcja: Mam Teatr
Bajka nie tylko dla dzieci. 
Czy wiecie skąd się biorą pomysły na bajki i kto 
daje nam dobre sny? Nie wiecie?  To bardzo ta-
jemnicza ale ważna postać. To Bajczuwacz!
W Krainie Baśni jest najważniejszą  osobą. Po-
magają mu Pan Humorek i Zamieszanie. Wszyst-
ko pięknie się tam dzieje do momentu gdy Pan 
Humorek postanawia założyć Bajczuwaczowi  
komputer a baśniowym stworzeniom GPS. Na-
wet Zamieszanie wie, że tak mieszać nie można. 
Bajczuwacz ucieka z  Krainy Baśni Oddana mu 
pomocnica – Zamieszanie – rusza w  podróż 
po bajkach i baśniach aby odnaleźć Bajczuwa-
cza.  Czy aby na pewno Zamieszanie nie namie-
sza w tych bajkach za dużo?  Czy odnajdzie się 
Bajczuwacz? Przecież od tego zależą dobre sny 
dzieci i szczęśliwe zakończenia bajek.

wydarZenia artystycZne
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17 lipca 
godz. 20:00 

Podwieczorek życia 
W rolach głównych: Marzanna Graff, 
Aleksander Mikołajczak
Reżyseria: Karol Stępkowski  
Scenariusz: Marzanna Graff
Muzyka: Danuta Błażejczyk, 
Mieczysław Jurecki

Podobno nie ma na świecie stworzenia bar-
dziej uciążliwego niż mężczyzna z gorączką 
lub bez pracy. Jacek – ku przerażeniu całej 
rodziny – zdołał połączyć te dwa nieszczę-
ścia. Pomysły jakie rodzą się w jego głowie 
wykańczają najbliższych. Czy Ania potrafi 
dotrzeć do swojego męża? Czy oboje do-
trwają do kolacji życia?

24 lipca 
godz. 20:00 

Wieczór bardzo 
komediowy 
Komediowy spektakl dla dorosłych 
w  konwencji kabaretu - kalejdoskop ko-
micznych scen, wątków i skeczy. To m.in. 
spotkanie z mistrzem magii, który ma trzy 
ręce. To mistrzowska  partytura dyry-
genta w  wykonaniu orkiestry stworzonej 
z  publiczności. To zestaw parodii słyn-
nych scen filmowych. To pełen napięcia 
napad na bank w  wykonaniu najmniej-
szego człowieka na świecie. To policyjne 
akcje, w trakcie których grad kul zmienia 
się w salwy śmiechu.
To program z  olbrzymią dawką humoru 
i rozrywki.

31 lipca 
godz. 17:00 

Morskie opowieści  
To opowieść, która pozwoli małym widzom 
przenieść się na pokład statku, gdzie rozpocz-
ną pełen przygód rejs. Rozśpiewana załoga 
opowie im o niejednej przygodzie, która wyda-
rzyła się na morzu. Na pokładzie odbędzie się 
również akcja ratunkowa z  udziałem Ratow-
nika WOPR, a dzieci dowiedzą się, jak należy 
postępować w przypadku zagrożenia podczas 
wakacyjnego odpoczynku nad jeziorem czy 
morzem. Meteorolog Krabs wyjaśni widzom, 
jak rozpoznawać pogodę na podstawie obser-
wacji chmur. Czy łatwo jest być żeglarzem? 
Czy każdy może śpiewać szanty? Na te pytania 
odpowie humorystyczny spektakl muzyczny, 
podczas którego nie zabraknie wspólnej za-
bawy. Wszyscy widzowie wraz z załogą będą 
uczestniczyć w przeciąganiu liny.

PODWIECZOREK 
ŻYCIA

reżyser: 
Karol Stępkowski

muzyka: 
Danuta Błażejczyk 

Mieczysław Jurecki

scenariusz: 
Marzanna Graff

produkcja: 
Mam Teatr

obsada: 

Marzanna 
Graff
Aleksander 
Mikołajczak
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Podobno nie ma na świecie 
bardziej męczącego 

stworzenia niż mężczyzna, 
który choruje lub traci pracę. 

W końcu pomysły głowy 
domu przerosną wszystkich 

i trudno będzie przetrwać 
do kolacji życia
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Wszystko 
w życiu 
dzieje się 
po coś…

 Podobno w młodości o mały włos nie zo-
stał Pan architektem?
Myślałem o  architekturze bardzo poważnie, 
zdawałem nawet egzaminy wstępne na Po-
litechnikę Gdańską. Od dziecka bardzo lu-
biłem rysować, ale nie byłem wystarczająco 
dobry z matematyki i na liście wyników zo-
stałem sklasyfikowany jako pierwsza osoba 
pod kreską. Był taki moment, że jakby ktoś 
się wycofał, rozmyślił, umarł to zostałbym 
architektem, ale nic takiego się nie stało. Nie 

chciałem tracić czasu, dlatego poszedłem do 
policealnego Studium Budowlanego. Myślę, 
że nic w życiu nie dzieje się przez przypadek, 
tak było również i  tym razem, bo podczas 
nauki w  studium zainteresowałem się dzia-
łalnością Teatru Stajnia Pegaza, który działał 
w  tej Szkole. Występowałem z  tym teatrzy-
kiem na wielu festiwalach. Na jednym z wy-
stępów poznałem ciekawego człowieka, który 
przekonał mnie, że warto spróbować swoich 
sił w  Szkole Aktorskiej. Nie podnosząc już 

przesadnie dramaturgii wydarzeń, matema-
tyka tym razem mnie nie wykluczyła, dosta-
łem się do Szkoły Aktorskiej, którą udało mi 
się ukończyć i jestem dziś tu gdzie jestem.  

 Przeskok od nauk technicznych do za-
dań, z którymi przychodzi się mierzyć za-
wodowemu aktorowi jest dość zaskakujący. 
czy równolegle ukończył Pan również stu-
dium Budowlane?
Nauka w PWST pochłonęła mnie bez reszty 

Lata temu zaskarbił sobie sympatię widzów kreując 
nietuzinkową postać posterunkowego w serialu 
„rodzina zastępcza”. Bynajmniej nie pozostał 
typowym aktorem jednej roli. Przypinano mu różne 
etykiety, ale z żadną z nich się na stałe nie związał, 
skutecznie odczarowując swoje emploi. Bez cienia 
przesady można go dziś określać ikoną polskiego 
dubbingu. Wypunktowanie nawet niewielkiej części 
spośród setek postaci, którym użyczył głosu 
wypełnia materiał na niejedną rozkładówkę. Fani 
gier komputerowych w polskiej ścieżce dźwiękowej 
znają jego głos m. In z: uncharted, prince of persia, 
warcrafta, age of empires, assassin’s creed, 
wiedźmina, czy colina mcrae rally. Miłośnicy filmów 
animowanych na stałe związali się z polskim głosem 
kaczora donalda, czy też charakterystycznym 
brzmieniem króla juliana z madagaskaru. Dodając 
do tego zestawienia odbiorców reklam, audiobooków 
oraz słuchowisk radiowych można stwierdzić 
bez ogródek, że głos jarosława boberka, bo o nim 
mowa jest znany i rozpoznawany przez znakomitą 
większość widzów i słuchaczy. Posiada wszelkie 
atrybuty, żeby brylować na celebryckich salonach, 
ale zupełnie go to nie interesuje. Nie lubi blasku 
fleszy, a wywiadów udziela bardzo rzadko. Zrobił 
wyjątek specjalnie dla czytelników scena24. Przed 
państwem i dla państwa jarosław boberek !

Jarosławem Boberkiem aktorem teatralnym, filmowym, dubbingowymrozmowa z
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i niestety nie było to możliwe. Od najmłod-
szych lat lubiłem występować z piosenkami, 
czy wierszykami, ale nie wyobrażałem sobie, 
że można z tego uczynić jakąkolwiek dziedzi-
nę zawodową. Był taki moment, jeszcze na 
początku liceum, kiedy doznałem pewnego 
„olśnienia”. Pomyślałem wtedy, że zostanę 
aktorem, ale skutecznie mi ten pomysł wy-
perswadowano.   

 wiem, że ryzykuję łezką nostalgii, bo 
to już odległy czas, ale przez ponad 10 lat 
występował Pan w serialu „rodzina zastęp-
cza”. Jak Pan wspomina pracę na tym planie 
i  w  jakich okolicznościach rozpoczęła się 
Pańska wieloletnia przygoda z  tym seria-
lem?
Zaczęło się zwyczajnie, od zdjęć próbnych. 
Zostałem wybrany i rozpoczęła się praca na 
planie. Po zrealizowaniu 3 odcinków scena-
rzysta dostał krótkie hasło „pisać dla Poste-
runkowego” i  tym sposobem na stałe dołą-
czyłem do obsady. Przyznam, że był to dla 
mnie fantastyczny czas. Przez lata kręcenia 
zdjęć miałem okazję do wielu eksperymen-
tów przed kamerą. Mogę mówić o ogromnym 
szczęściu, bo moja postać była tak wymyślo-
na, że zawierała w sobie wiele innych postaci. 
Posterunkowy z  powodu swojej, delikatnie 
mówiąc nieszablonowej natury wcielał się 
w  swych poszukiwaniach i  peregrynacjach 
w  postać wróżki, baby-zielachy, skinheada, 
ducha czy włoskiego carabinieri, ale kto wi-
dział ten wie. Przez wszystkie lata pracy na 
tym planie zdjęciowym miałem przyjemność 
występować w  gronie wybitnych polskich 
aktorów i jest to przygoda, którą traktuję jak 
pamiątkę na całe życie.  

 nie ma co ukrywać, że dokładnie w tym 
okresie czasu zyskał Pan również ogólno-
polską rozpoznawalność…
Rzeczywiście tak się stało, ale przy okazji. 
Nie uprawiam tego zawodu dla rozpozna-
walności i  przyznam, że jest ona dla mnie 
dość uciążliwa. Sytuacja, w  której człowiek 
nie może się nawet podrapać po nosie, bo 
natychmiast jest oceniany i są mu przypina-
ne różne łatki nie jest do końca komfortowa. 
Mimo to doskonale rozumiem przesłanie 
starego porzekadła, które mówi, że „gdzie 
drwa rąbią, tam wióry lecą”. Przez przeszło 10 
lat sukcesywnie pojawiałem się w okienkach 
odbiorników telewizyjnych wielu polskich 
rodzin. Wtedy pojawiła się rozpoznawalność 
lub jak kto woli rodzaj „szuflady”. Przez bar-
dzo długi czas identyfikowano mnie wyłącz-
nie z rolą Posterunkowego, ale taka jest spe-
cyfika pracy aktora. 

 chyba nie jest łatwo z  takiej „szuflady” 
wyskoczyć, a Panu to się jednak udało, cze-
go przykładem może być chociażby angaż 
w filmie macieja Kawulskiego „Underdog”.
Jest to kwestia ciężkiej pracy i  szczęścia do 
scenariuszy. Janusz Gajos przez lata był Jan-

kiem Kosem z  serialu „Czterej pancerni 
i  pies”. Swój wizerunek przełamał dopiero 
występami w  kabarecie Olgi Lipińskiej. Nie 
zmienia to faktu, że po krótkim czasie na 
nowo skleił się z  postacią Tureckiego. Ak-
torzy przeskakują od „szuflady do szuflady” 
i jest to zupełnie naturalna kolej rzeczy. Uwa-
żam, że nie ma się na co obrażać i jeśli rola na 
długo pozostaje w pamięci widzów, to jest to 
najlepsze świadectwo dobrze wykonanej pra-
cy. Udział w filmie „Underdog” był dla mnie 
ciekawym wyzwaniem, ale też dużo przeszli-
śmy zanim w ogóle doszło do tej produkcji. 

 Usłyszałem kiedyś, że praca przy dub-
bingu to dla aktora najlepsza zabawa. czy 
przychyla się Pan do takiej opinii?
Różnie o tym mówią. Oczywiście jeśli ktoś to 
lubi i wie na czym to polega na pewno może 
tak być. Znam również takich, którzy prze-
klinają tę robotę i  po pierwszym zderzeniu 
z dubbingiem nie chcą do niego już nigdy wię-
cej wracać. Wydaje mi się, że niektórzy cenią 
sobie wolność do tego stopnia, że ciężko jest 
im założyć ciasny gorsecik, jakim niewątpliwie 
jest dubbing. Osobiście uwielbiam pracę przed 
mikrofonem. Uważam, że dubbing jest intere-
sującą formą pracy aktora, która może dostar-
czyć dużo zawodowej satysfakcji pod warun-
kiem, że wykonuje się ją uczciwie i rzetelnie. 

 czy jest duża różnica w tworzeniu pod-
kładu głosowego gry komputerowej i  np. 
filmu animowanego?
Przy każdym dubbingu jest inna metoda pra-
cy. Charakterystyka dubbingu w grach kom-
puterowych polega na tym, że bardzo często 
nie znamy kontekstu wypowiedzi. Jest dużo 
łatwiej w  momencie gdy posiadamy dostęp 
do oryginału, ale bywa z tym różnie. Zdarza 
się, że po montażu poszczególne postaci nie 
do końca są w zgodzie z sytuacją. W dubbin-

gu tradycyjnym, czyli filmowym podobne 
rzeczy nie mogą się przydarzyć, ponieważ 
jesteśmy cały czas w  danym utworze, we 
wszystkich kontekstach. Realizujemy nagra-
nia scena po scenie, fragment po fragmencie. 
W przypadku gier każda postać ma wyodręb-
nione kwestie jedna po drugiej. 

 czy przygotowując się do roli dubbingo-
wej aktor za każdym razem zapoznaje się 
z fabułą, a może zupełnie nie ma takiej po-
trzeby?
Nie ma takiej możliwości, aktor się nie przy-
gotowuje do dubbingu. To nie jest teatr, czy 
nawet film, któremu towarzyszą spotkania 
omawiające tekst, czy próby kamerowe. Przy-
chodzimy do studia i w czasie rzeczywistym 
nagrywamy materiał. Cel jest jeden, trzeba 
osiągnąć efekt pożądany przez reżysera lub 
nas samych. Oczywiście oglądamy poszcze-
gólne sceny i próbujemy wejść w świat posta-
ci, ale możliwości do zapoznania się z pełnym 
przekrojem fabuły po prostu nie ma. W rze-
czywistości dubbing jest pracą a  vista i  jeśli 
się dobrze zna postać, to można wejść do 
studia i  nagrać swoje kwestie bez oglądania 
materiałów. Mnie taka metoda odpowiada, 
ale są tacy, którzy muszą zmęczyć realizatora, 
reżysera i siebie samych, zgłaszając potrzebę 
obejrzenia czegoś jeszcze raz i  jeszcze raz. 
Dubbing ma to do siebie, że dzieje się tu i te-
raz, i nie ma w nim miejsca na próby. 

 dochodzi tutaj jeszcze kwestia predys-
pozycji. szeroka skala modulacji głosem 
nie jest przypisana każdemu. czy zastana-
wiał się Pan kiedyś gdzie znajduje się „su-
fit” Pańskich możliwości głosowych?
Każdy ma gdzieś swój sufit, ale szczerze mó-
wiąc nie zajmuje mnie to jakoś przesadnie. 
Podchodzę do pracy zadaniowo. Patrzę na 
jaką wysokość trzeba skoczyć i w jakim sty-
lu to ma być zrobione, no i  cóż niezależnie 
czy to barok, rokoko, a może klasyka staram 
się sprostać wyzwaniu. Posiadam określony 
bagaż umiejętności, wiedzy oraz doświad-
czeń i staram się z tego korzystać. Nie robię 
analizy ileż tego wszystkiego udało mi się 
zrobić. Wychodzę z  założenia, że wszystkie 
postaci, którym użyczyłem głosu mają jeden 
wspólny mianownik, którym jestem ja. Czę-
sto odbieram uwagi, żeby nie mówić głosem 
Króla Juliana. Odpowiadam wtedy, że Julek 
mówi inaczej i daje próbkę głosu. Postać Ju-
liana mówi w filmie moim głosem, który ma 
określone cechy i nic dziwnego, że ktoś może 
w  mojej innej roli usłyszeć Króla Juliana. 
Każdy widzi inaczej, słyszy inaczej, ale dzięki 
temu jest ciekawie. 

 Zastanawiam się, czy podczas dynamicz-
nego dialogowania nigdy nie przytrafiła się 
Panu wpadka z  nałożeniem głosu postaci, 
która akurat przypadkiem wyskoczyła spo-
za ram scenariusza?
Takie rzeczy na szczęście mi się nie przytrafia-

Podchodzę do pracy 
zadaniowo. Patrzę na jaką 
wysokość trzeba skoczyć 
i w jakim stylu to ma być 
zrobione, no i cóż niezależnie 
czy to barok, rokoko, 
a może klasyka staram 
się sprostać wyzwaniu. 
Posiadam określony bagaż 
umiejętności, wiedzy oraz 
doświadczeń i staram się 
z tego korzystać.
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ją. W Mapetach gram 4 postaci. One przecież 
często się ze sobą spotykają i rozmawiają, ale 
i tam nie ma takiej możliwości. Zdarza się, że 
ze zmęczenia odchodzę na chwilę od głosu, 
ale reżyser natychmiast takie momenty wy-
łapuje. Poza tym obecna technologia pozwa-
la nagrywać w  sekwencjach, czyli najpierw 
głos postaci X potem Y itd. W związku z tym 
w roboczych warunkach nie mówię podczas 
dialogów na przemian różnymi głosami. 
Tak się owszem dzieje w  przypadku czyta-
nia audiobooków. Jeżeli mam taką ambicję, 
żeby zrobić to z podziałem na role i stworzyć 
świat każdej z postaci. Czytając dla dzieci po 
czwartej godzinie nagrywania czasem gubię 
głos postaci, ale na szczęście czujne ucho re-
alizatora nad wszystkim czuwa i  jak dostaję 
sygnał, że coś poszło nie tak jestem w stanie 
błyskawicznie powrócić na właściwy tor.  

 Poza aktywnością dubbingową wystę-
puje Pan również w kilku tytułach teatral-
nych…
Na stałe współpracuję z Teatrem Młyn i bar-
dzo się cieszę z możliwości występów na tej 
scenie. Jest to moje ulubione miejsce pracy, 
jeśli chodzi o  teatr. Siostry Fijewskie, które 
szefują tej instytucji stworzyły na warszaw-
skiej starówce prawdziwy teatr przez duże T. 
Pomimo, że to niszowa scena z  niskim bu-
dżetem powstaje tam naprawdę wiele warto-
ściowych rzeczy.  W chwili obecnej jesteśmy 
w  trakcie prób do kolejnego spektaklu pt. 
„Osiemnastka”. Warto wspomnieć, że choć 
siostry Fijewskie na co dzień wykonują zupeł-
nie inne zawody to ich rodzina posiada wie-
lopokoleniowe tradycje aktorskie. Teatr jest 
w ich życiu wielką pasją i ogromnie ważnym 
zajęciem dodatkowym. Najstarsza z  sióstr 
jest obdarzona wspaniałym talentem pisar-
skim i to ona tworzy teksty większości wysta-
wianych sztuk. Od czasu do czasu zapraszają 
do swoich projektów różnych znamienitych 
aktorów. Miałem niekłamaną przyjemność 
również znaleźć się w tym gronie. Za chwilę 
szykują się kolejne produkcje z moim udzia-
łem, potem jeszcze kolejne, także pracy w te-
atrze mam póki co pod dostatkiem. 

 występuje Pan także w obsadzie spekta-
klu, który 12 czerwca zagości na deskach 
sceny teatralnej w siedlcach. o czym opo-
wiada fabuła przedstawienia „wąsik- jak 
się (nie) golić przed poznaniem teścia?
Jest to sztuka łatwa i przyjemna. Bez wzglę-
du na preferencje polityczne, seksualne oraz 
upodobania kulinarne każdy może się na tej 
sztuce świetnie bawić. Gram tam przybysza 
zza wschodniej granicy, Ukraińca Misze. 
Moja postać posiada wiele talentów. Jest jed-
nocześnie dozorcą, domowym konserwato-
rem i tzw. złotą rączką. Jest przy tym bardzo 
wścibski i ma wiedzę o wszystkich współlo-
katorach. Proszę mi wierzyć, że w  związku 
z  jego naturą w fabule tego spektaklu dzieje 
się wiele przedziwnych sytuacji. Reżyserem 

przedstawienia jest Janek Jankowski, który 
również gra postać Miszy, bo jest ze mną 
w  dublurze. Nie wiem jaki skład aktorów 
przyjedzie do Państwa, ale jedno jest pewne, 
będzie z nami Misiek Koterski, bo to jedyny 
aktor, który nie posiada dublera. Myślę, że 
można to bardzo łatwo uzasadnić, po prostu 
nie sposób znaleźć drugiego Miśka Koter-
skiego. Jeździmy z tym spektaklem od jakie-
goś czasu po Polsce i  przyznam, że spotyka 
się on z szalenie ciepłym odbiorem, także ze 
spokojem mogę powiedzieć, że widzowie, 
którzy przyjdą 12 czerwca do teatru w Siedl-
cach będą się dobrze bawić.   

 wspomnieliśmy o dubbingu, występach 
teatralnych, ale niewiele o  filmie. Proszę 
powiedzieć, kiedy można się spodziewać 
kolejnej produkcji z Pańskim udziałem?   
Aktorzy w takich momentach zwykli mówić, 
że niestety są związani tajemnicą i nie mogę 

nic konkretnego powiedzieć, a  tak napraw-
dę niczego w zanadrzu nie mają. Tutaj sytu-
acja jest zbliżona, choć z ręką na sercu mogę 
przyznać, że jest na stole pewien konkretny 
projekt i  trwają przygotowania, ale to wciąż 
zbyt wcześnie, żeby mówić o  szczegółach. 
Pamiętam konferencję prasową, zorganizo-
waną już na bardzo zaawansowanym etapie 
realizacji kolejnego sezonu „Watahy”. Dzien-
nikarze i  reporterzy pokonali wtedy kawał 
drogi, żeby się z  nami spotkać, ale tak na-
prawdę niewiele się dowiedzieli. Dostaliśmy 
tak długą listę, cały elaborat wytycznych na 
temat tego, o czym nie wolno nam mówić, że 
właściwie to niczego nie można było nam po-
wiedzieć, tylko pokazać swoje twarze i ewen-
tualnie się trochę pouśmiechać.    

 czy gdyby miał Pan możliwość obsadze-
nia siebie w  wymarzonej roli, to byłby to 
angaż filmowy, czy teatralny?
Życzyłbym sobie dużo zdrowia oraz spraw-
ności fizycznej i umysłowej, żeby móc przyj-
mować kolejne zawodowe wyzwania, czy to 
w  teatrze, czy filmie. Najważniejsze, żeby te 
propozycje były mądre i pozwoliły się rozwi-
jać.

 czy w pracy aktora istnieją granice i czy 
istnieje rola, w którą za żadne skarby świa-
ta, przenigdy by się Pan nie zaangażował?
Pewnie tak, ale takie rzeczy rozwiązuje się na 
poziomie scenariusza. Jeśli mam przed ocza-
mi zły scenariusz i nie widzę w nim najmniej-
szego potencjału, to po prostu odrzucam 
propozycję roli. Ryzyko naszej pracy polega 
na tym, że czasem na poziomie scenariusza 
coś może się wydawać świetne, ale w praniu 
wychodzi inaczej niż wszyscy oczekiwali. Na 
pewno nie zagram w filmie erotycznym, czy 
też w balecie, bo zwyczajnie nie posiadam do 
tego warunków, poza tym jestem otwarty na 
wszelkie propozycje. 
 
 dziękuję za rozmowę. 
 Łukasz marciniak

Przez przeszło 10 lat 
sukcesywnie pojawiałem się 
w okienkach odbiorników 
telewizyjnych wielu polskich 
rodzin. Wtedy pojawiła 
się rozpoznawalność 
lub jak kto woli rodzaj 
„szuflady”. Przez bardzo 
długi czas identyfikowano 
mnie wyłącznie z rolą 
Posterunkowego, ale taka 
jest specyfika pracy aktora.
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Beatą Zarembianką aktorką teatralną, filmowąrozmowa z

Cenię 
sobie 
wolność...

 stworzyła Pani na mapie rzeszowa komer-
cyjny teatr. Jaka idea przyświecała powstaniu 
tego miejsca i co dla ave teatru jest dziś naj-
większym wyzwaniem?
Wszystko zaczęło się od Stowarzyszenia Teatral-
nego, które założyliśmy wspólnie ze znajomymi 
z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 
w 2013 roku. To była dla nas nowa sytuacja, ale 
mieliśmy w swych działaniach mnóstwo zapa-
łu. Byliśmy niewielką grupą ludzi, która chciała 
podążać za aktorskimi marzeniami. Chcieliśmy 
grać w niezależnych produkcjach i współpraco-
wać z wybranymi przez nas realizatorami. Kil-
kuletnia działalność Stowarzyszenia okazała się 
ogromnym sukcesem. Pozytywny odbiór naszej 
pracy dawał energię i był motorem napędowym 
do jeszcze bardziej wytężonych działań. Często 
tak bywa, że ludzie się łączą, a potem rozchodzą. 
Tak było i w tym przypadku. Po 5 latach naszej 
działalności w Stowarzyszeniu wspólnie z moim 
partnerem, muzykiem i  kompozytorem Jar-
kiem Babulą podjęliśmy decyzję o odejściu z tej 
formacji. Poszukiwaliśmy drogi, która jeszcze 

bardziej nas uskrzydli, mieliśmy wizję stworze-
nia ogromnego teatru. Chcieliśmy, żeby nasze 
przedstawienia były prezentowane na scenach 
całej Polski. Pękam z dumy, że taki zamysł udaje 
się nam dziś realizować z Ave Teatrem. Mamy 
przyjemność współpracować z  wybitnymi ak-
torami z  całej Polski, jak chociażby z  Jackiem 
Kawalcem z Warszawy, czy Dariuszem Niebud-
kiem ze Śląska. Sukcesywnie tworzymy markę 
Ave Teatr, która przestaje być wyłącznie rze-
szowska, a  zaczyna być ogólnopolska. W  two-
rzeniu podobnych miejsc zawsze przyświeca 
idea wolności. Wspólnie ze współzałożycielem 
Ave Teatru, Jarkiem Babulą ogromnie cenimy 
sobie niezależność. Nie jest tajemnicą, że pań-
stwowe, czy też samorządowe instytucje kultu-
ry nakreślają pewne ramy, w których trzeba się 
mieścić. Teatr prywatny nie posiada takich ogra-
niczeń i  jestem wdzięczna, że mogę w  swojej 
pracy działać niezależnie. Podobną ścieżką po-
dążam we wszystkich obszarach swojego życia. 
Uwielbiam poczucie, że sama wyznaczam dro-
gę, którą chcę iść i to jest dla mnie najważniejsze.

Mamy przyjemność 
współpracować z wybitnymi 
aktorami z całej Polski, jak 
chociażby z Jackiem Kawalcem 
z Warszawy, czy Dariuszem 
Niebudkiem ze Śląska. 
Sukcesywnie tworzymy markę 
Ave Teatr, która przestaje 
być wyłącznie rzeszowska, 
a zaczyna być ogólnopolska. 
W tworzeniu podobnych 
miejsc zawsze przyświeca idea 
wolności.
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 ave teatr zaprezentuje jedno ze swych 
przedstawień podczas „ii teatralnych spo-
tkań pod muralem” w siedlcach. gdzie jesz-
cze można Państwa oglądać poza macierzy-
stą siedzibą w rzeszowie?
Już od dłuższego czasu ze wzmożoną inten-
sywnością występujemy na Śląsku. Wcześniej 
najwięcej naszych występów odbywało się 
głównie w  okolicach Rzeszowa. Obecnie jeź-
dzimy coraz więcej i bardzo się cieszę, że nasza 
twórczość dociera do coraz szerszej publiczno-
ści. Możemy się pochwalić, że szczególnie na 
Śląsku bilety na nasze spektakle rozchodzą się 
niczym świeże bułeczki. Żartujemy czasem, że 
Śląsk to po Rzeszowie kolejna filia Ave Teatru. 
Jeździmy po całej Polsce i nie ograniczamy się 
do wybranych miejsc. Bierzemy także udział 
w prestiżowych festiwalach. W tym roku po raz 
kolejny wystąpimy na Festiwalu Krakowskie 
Miniatury Teatralne. Ciekawostką jest to, że 
podczas pandemii zaczęliśmy także grać w do-
mach prywatnych. Możliwość przebywania tak 
blisko widza jest bardzo ciekawym doświad-
czeniem, to zupełnie inny poziom interakcji. 
Często po występie zostawaliśmy na kolację, 
przygotowaną przez gospodarzy i  wspólnie 
biesiadowaliśmy. Nie boimy się występów na 
imieninach, urodzinach, czy na okolicznościo-
wych scenach plenerowych i przyznam, że tego 
typu propozycji spływa do nas coraz więcej.

 wspomina Pani o  czasie pandemii. ten 
trudny okres pozostawił wyraźny ślad na 
całej branży artystycznej. Jak ave teatr pora-
dził sobie w sytuacji, kiedy nie mógł wysta-
wiać zaplanowanych spektakli?
Beata Zarembianka :
Nie był to najprzyjemniejszy czas dla nas 
wszystkich, a  dla teatrów szczególnie. Branża 
artystyczna odradza się, a my każdego powra-
cającego widza witamy z radością. Nie ma co 
ukrywać, że działalność Ave Teatru opiera się 
wyłącznie na wpływach z  biletów. W  każdej 
sytuacji można jednak znaleźć dobre strony. 
Z mojej perspektywy tamta sytuacja dała nam 
możliwość otwarcia na zupełnie nowe formy. 
Owocem takich działań jest sztuka „Ni pies 
ni wydra, coś na kształt miłości”. Pracując nad 
tym przedstawieniem postawiliśmy nacisk na 
zrobienie małej formy teatralnej. Zależało nam, 
żeby tworzona sztuka mogła być prezentowana 
zarówno na scenie plenerowej, jak i w salonie 
czyjegoś domu. Udało się i można powiedzieć, 
że dzięki tamtej sytuacji do naszego repertuaru 
dołączył spektakl, który bez ograniczeń tech-
nicznych możemy zagrać prawie wszędzie.  
 
 o czym opowiada sztuka „ni pies ni wy-
dra, coś na kształt miłości”?
Jest to autorski pomysł, który powstał w  sze-
regach Ave Teatru. Stworzyliśmy tę sztukę 
wspólnie z Jarkiem Babulą oraz Darkiem Nie-
budkiem. W  konstrukcji scenariusza posiłko-
waliśmy się doskonale napisanymi tekstami 
Macieja Siekluckiego. To człowiek omnibus, 
wspaniały lekarz i genialny poeta, często myślę 

o nim jak o Młynarskim Podkarpacia. Ważnym 
elementem sztuki „Ni pies ni wydra, coś na 
kształt miłości” są również świetne kompozycje 
muzyczne, których autorem jest Jarek Babu-
la, a  także znakomite dialogi zaczerpnięte od 
wprost nieocenionej satyryczki poprzedniego 
pokolenia Stefanii Grodzieńskiej. Jeżeli mia-
łabym używać porównań, to wydaje mi się że 
ten spektakl przypomina w swej formie wystę-
py Kabaretu Starszych Panów, czy też Kabaretu 
Dudek. Jest to kompilacja słowno-muzyczna, 
osadzona w fabule damsko-męskiej. Nasze pro-
dukcje często zawierają podobne akcenty, bo 
uważam, że tematyka damsko-męska pokazuje 
prawdziwe życie i opowiada o nas samych. Dłu-
go marzyliśmy, żeby stworzyć spektakl satyrycz-

no- muzyczno-poetycki i myślę, że ta sztuka się 
nam udała. Gwarantuję, że widzowie, którzy 
poświęcą swój czas i  przyjdą nas zobaczyć 10 
lipca w Siedlcach na pewno nie będą żałować.

 Zdaje się, że lipcowy występ nie będzie 
Pani pierwszą wizytą w  siedlcach. czy ma 
Pani jakieś szczególne wspomnienia związa-
ne z tym miastem?
Swoją ostatnią wizytę w  Siedlcach pamiętam 
bardzo dobrze. Miała ona miejsce dokładnie 
w tym czasie, kiedy wybuchła wojna na Ukra-
inie. Mieliśmy zaplanowany występ i  zasta-
nawialiśmy się, czy ktokolwiek z publiczności 
w  ogóle przyjdzie. Istniało ryzyko, że ludzie 
zamiast wizyty w teatrze będą woleli pozostać 
w  domach. Odległość, która dzieli Siedlce od 
ukraińskiej granicy nie jest aż tak duża. Na 
szczęście nawet pomimo tej sytuacji i widzowie 
dopisali i zostaliśmy przez nich cudownie przy-
jęci. Zapamiętałam Siedlce jako miasto bardzo 
przyjazne sztuce teatralnej, a ja uwielbiam wra-
cać do takich miejsc. 

 Posiada Pani zróżnicowane doświadcze-
nia aktorskie, ale mam wrażenie, że już od 
dłuższego czasu Pani aktywność wyraźnie 
przechyliła się w  stronę teatru, czy to był 
świadomy wybór?

Teatr od początku był dla mnie najważniejszy, 
ale bardzo się cieszę, że mam możliwość re-
alizowania się jako aktorka również w innych 
miejscach. W 2021 roku, kiedy miałam prze-
rwę od pracy w  teatrze posypały się propo-
zycje filmowe i serialowe. Nigdy nie miałam 
w  swoim życiu aż tylu zadań w  tym obsza-
rze. Nagle zaczęłam funkcjonować w świecie 
filmowym, poczułam się tam jak prawdzi-
wa ryba w wodzie i zakochałam się w pracy 
przed kamerą. Mam wrażenie, że dzięki temu 
moja miłość do aktorstwa stała się jeszcze 
pełniejsza. Możliwość realizowania siebie na 
wielu różnych płaszczyznach jest dla aktora 
ogromnie ważna. Kiedyś powiedziałam sobie, 
że zrobię karierę po 50-tce, żeby było mi ła-
twiej, jako kobiecie wejść w ten dostojny wiek 
i jak sam Pan widzi staram się dotrzymywać 
słowa (śmiech).

 Jakie jest Pani zawodowe marzenie, czy 
jest jakiś angaż, który byłby spełnieniem 
wszystkich snów Beaty Zarembianki?
Nie mam wymarzonych ról, marzę wyłącznie 
o dobrych produkcjach. W Ave Teatrze kładzie-
my ogromny nacisk na to, żeby każda z naszych 
sztuk była realizowana przez świetnego reżysera 
i  doskonałą obsadę. Poszukując zewnętrznych 
zleceń mam zbliżone oczekiwania. Uwielbiam 
grać w serialach, zdążyłam się już nawet zwią-
zać ze wspaniałą ekipą serialu „M jak Miłość”, 
ale jeśli na coś czekam, to jest to ambitny angaż 
w  pełnometrażowej, ciekawie napisanej pro-
dukcji filmowej. Wierzę, że teraz jest mój czas 
i taka propozycja wkrótce do mnie trafi.   

 Jest Pani bardzo energetyczną osobą, czy 
praca jest jedynym miejscem, w którym do-
ładowuje Pani swoje duchowe akumulatory?
Staram się realizować na wielu przestrzeniach 
i  to jest moja recepta na szczęście. Ukoń-
czyłam studia socjologiczne. Pracowałam 
w  rzeszowskim oddziale Telewizji Polskiej. 
Wkrótce rozpoczynam pracę w  charakterze 
wykładowcy na kierunku MBA Politechniki 
Rzeszowskiej. Będę wykładać materiał, który 
jest mi dobrze znany z codziennej pracy akto-
ra, czyli wystąpienia publiczne i autoprezen-
tacje. W  ostatnim czasie zaczęłam doceniać 
moc aromaterapii. Staram się otaczać olejka-
mi eterycznymi w każdej wolnej chwili i za-
uważam ich zbawienny wpływ zarówno na 
moją sferę emocjonalną, jak i fizyczną, a od 
roku tworzę swój aromatyczny biznes. Po-
nadto już od przeszło 15 lat moją wielką pa-
sją jest mój własny ogród. Szczerze mówiąc, 
mogłabym z  niego w  ogóle nie wychodzić. 
Uwielbiam przycinać, sadzić i  pielęgnować 
rośliny, by potem móc obserwować ich roz-
wój. Kontakt z  przyrodą potrafi być bardzo 
energetyzujący. Staram się znajdować radość 
i spełnienie na wielu różnych obszarach i chy-
ba nie potrafiłabym już żyć inaczej.

 dziękuję za rozmowę. 
 Łukasz marciniak

W tym roku po raz kolejny 
wystąpimy na Festiwalu 
Krakowskie Miniatury 
Teatralne. Ciekawostką jest to, 
że podczas pandemii zaczęliśmy 
także grać w domach 
prywatnych. Możliwość 
przebywania tak blisko 
widza jest bardzo ciekawym 
doświadczeniem, to zupełnie 
inny poziom interakcji.
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reKlama 

zajęcia woKalne z emisji głosu 
prowadząca justyna Kowynia 

zajęcia teatralno-woKalne  
prowadzący robert protasewicz 

zajęcia teatralne w tecHniKacH teatru Formy
prowadząca ula gotowicka 

zajęcia teatralne 
prowadzący maciej czapski 

5-7.07
godz. 11:00 – 13:00

29-30.06
godz. 13:00 – 15:00

5-7.07
godz. 15:00 – 17:00

29-31.08
godz. 10:30 – 12:00 

wszystkie zajęcia są bezpłatne  
szczegółowe informacje oraz zapisy  
pod nr tel. 25 794 31 70 
www.ckis.siedlce.pl www.facebook.com/ckis.siedlce
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asaj
WŁASNY PRĄD - FOTOWOLTAIKA

ŚWIEŻE POWIETRZE - REKUPERACJA

KOMFORT I WYGODA - KLIMATYZACJA

ŹRÓDŁO OGRZEWANIA - POMPA CIEPŁA

INSTALACJE KTÓRE
PRACUJĄ DLA
CIEBIE!

SPRZEDAŻ
I USŁUGI

Siedlce - ul. Tetmajera 1      Tel. 693 875 716

www.ASAJ.pl

reKlama 
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oczy szeroKo otwarte

BaZar KUltUralny

Mimo bombardujących nas zewsząd nie 
najlepszych informacji jesteśmy w przyzwoitym 
nastroju. Powodem tego całkiem dobrego sa-
mopoczucia jest aura, która postanowiła choć 
po części zrekompensować nam dość ponurą 
codzienność i  równie złe, a  nawet gorsze per-
spektywy na przyszłość. Ja także chciałbym do-
łączyć się do polepszania Państwa samopoczu-
cia i  dodać nam wszystkim nieco pozytywnej 
energii, która na pewno przyda się w tej czarno 
rysującej się rzeczywistości. Pomyślałem sobie 
w związku z tym, że na najbliższe tygodnie na-
leży zaproponować Państwu taki repertuar fil-
mowy, który nie tylko podniesie poziom pozy-
tywnych feromonów i nie będzie przeszkadzał 
w letniej sjeście, ale nawet ten zasłużony chillout 
uprzyjemni. Dlatego proponuję dwa muzyczne 
filmy: jeden stricte rozrywkowy, a  drugi do-

kumentalny. Tytuły te 
łączy oczywiście zna-
komita muzyka, którą 
podczas ich oglądania 
usłyszymy. I chociaż ze-
stawienie dwóch zupeł-
nie odmiennych gatun-
ków filmowych wydaje 
się karkołomne, to jak 
się Państwo przekonacie 
wcale takim nie jest. 

Pierwszy z  filmów, 
który śmiało mogę po-
lecić to bardzo wyczeki-
wany na całym świecie, 
głównie przez fanów 
talentu bohatera opowie-
ści obraz, pod wszystko mówiącym tytułem 
„ELVIS”. Cóż tu opisywać i  opowiadać skoro 
o Elvisie Presleyu napisano i powiedziano już 
chyba wszystko, a nawet więcej niż wszystko? 
Przede wszystkim trzeba Państwu wiedzieć, że 
to nie jest film czysto biograficzny, to przede 
wszystkim opowieść o Stanach Zjednoczonych 
lat 50-tych, 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. 
Jak mówi sam reżyser tego filmu Buz Luhr-
mann: „…jeśli chcesz rozmawiać o  Ameryce 
tamtego okresu, to [...] w samym jej centrum 
znajduje się Elvis”. Dla reżysera Presley jest 
superbohaterem i  tak go w  swoim dziele po-
kazuje. Postać Elvisa, jego życie, prezentowane 

jest oczami jego menadżera, pułkownika Toma 
Parkera. Losy tych dwóch ludzi były ze sobą 
niezwykle mocno związane. Mówiło się nawet 
o pewnym uzależnieniu, w sensie towarzyskim 
i zawodowym, Elvisa od pułkownika Parkera. 
To on przecież zrobił z niego wielką gwiazdę, 
on organizował koncerty, kampanie reklamo-
we, konsultował kostiumy, a  także dobierał 
repertuar. Gdyby nie było Parkera, kariera 
Presleya potoczyłaby się zupełnie inaczej. Prze-
cież w takim kraju jak USA nie jest wcale aż tak 
trudno osiągnąć sukces, trzeba tylko poznać 
kogoś, dla kogo twoja kariera będzie biznesem. 
O wiele trudniej natomiast jest utrzymać się na 

Na dobry nastrój

jarosław  
sKrobecKi
fiLMOWieC

autorska   ga le r i a

Autorka Wystawy „Barwy natury” Stani-
sława Hardejewicz urodziła się w Białowie-
ży ale mieszka w Siedlcach już przeszło 60 
lat.  Tutaj ukończyła Liceum, Studium Na-
uczycielskie i podjęła prace w szkolnictwie. 
Dostała się na studia w Lublinie na UMCS  

o  kierunku plastycznym. Od wielu lat  ry-
suje i maluje, a  swoje prace  prezentuje na 
licznych wystawach. Dwukrotnie otrzymała 
Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce. Te-
matyką obecnie prezentowanych obrazów  
jest głównie natura. 

stanisława HarDejewicz
„Barwy natury”

wystawa 8 czerwca - 26 lipca 2022 r. 
galeria teatralna cKis
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BaZar KUltUralny

autorska   ga le r i a
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szczycie i  pozostać normalnym człowiekiem. 
Drugą z  osób, które miały wielki wpływ na 
Presleya była jego żona Priscilla. I ona także jest 
jedną z centralnych postaci tego filmu. W fil-
mie usłyszymy oczywiście wielkie hity artysty, 
bo przecież muzyka jest kolejnym z głównych 
bohaterów tego dzieła. Reżyser postawił sobie 
za cel trafienie tym obrazem również do mło-
dej widowni, dlatego też, jak sam mówi, prze-
tłumaczył ją dla młodszego pokolenia by i ono 
miało szansę zrozumieć fenomen tego woka-
listy. Jeszcze kilka słów o obsadzie, otóż w rolę 
tytułową wciela się Austin Butler, a pułkownika 
Toma Parkera zagrał Tom Hanks, jeden z naj-
lepszych hollywoodzkich aktorów wszechcza-
sów. W Priscillę Presley natomiast wcieliła się 
Olivia DeJonge. 

Zapowiadałem jeszcze drugi film, również 
muzyczny i o  tym drugi tytule teraz słów kil-
ka. To, jak nadmieniłem wcześniej, film doku-
mentalny zatytułowany równie lakonicznie jak 
poprzedni i także imieniem głównego bohate-
ra; jest to dokument o tytule „Ennio”. To rzecz 
jasna obraz o jednym z największych kompozy-
torów w historii kina Ennio Morricone. Reżyse-
rem filmu jest nie byle kto, bo sławny Giuseppe 
Tornatore, a o kompozytorze opowiadają wiel-
kie gwiazdy kina m.in. Qentin Tarantino, Clint 
Estwood, Oliver Stone, Bernardo Bertolucci, 
Barry Levinson, John Williams, Hans Zimmer, 
Daro Argento. Zobaczymy archiwalne zdjęcia 

z  różnych lat kariery artysty, także fragmenty 
najbardziej znanych filmów do których napisał 
muzykę, ale również zdjęcia i filmy z prywatne-
go archiwum kompozytora, nigdy do tej pory 
nie publikowane. Sam kompozytor zresztą tak-
że będzie opowiadał nam o swojej pracy, choć 
o  sobie samym mówił niezwykle niechętnie. 
Drodzy widzowie to film o  jego muzyce czyli 
historia o jego życiu. Dla wielu z nas niezwykle 
ważne będzie wysłuchanie niezapomnianych 
fragmentów utworów, które ilustrowały mnó-
stwo przebojów filmowych będących krokami 
milowymi w historii światowej kinematografii, 
a przyczyniła się do tego w dużym muzyka Mo-
riccone. Na pewno będzie to uczta dla odbiorcy 
i  swego rodzaju odkrycie bardzo interesującej 
postaci. Rzadko bowiem muzykę filmową utoż-
samiamy z konkretnym człowiekiem odbiera-
jąc film jako całość. Tu mamy na to szansę.

 Drodzy Państwo, mam nadzieję, że za-
chęciłem Was do spędzenia kilku chwil z cza-
su letniego przed ekranem, niekoniecznie 
kinowym. Gwarantuję znaczące polepszenie 
nastroju po obejrzeniu moich propozycji, bo 
obraz i dźwięk płynące z ekranu będą na pew-
no wielką ucztą dla oczu i uszu. A może obej-
rzenie któregoś z  proponowanych tu filmów 
będzie atrakcją, którą zaskoczymy kogoś bli-
skiego podczas kolejnych wakacji spędzanych 
gdzieś tam, w krajowym kurorcie? Weźcie pro-
szę taki pomysł pod uwagę!

Do poczytania 

Gill Anton
Peggy Guggenheim.  
Życie uzależnione 
od sztuki.

Zapraszamy Państwa na wystawę indy-
widualną Piotra Goławskiego, która jest re-
alizowana w ramach stypendium artystycz-
nego pod patronatem Prezydenta Miasta 
Siedlce. Autor jest członkiem Związku 
Artystów Plastyków oraz International 
Association of Arts UNESCO. Siedlczanin 
przedstawi cykl prac rzeźbiarskich, które 
ukażą nas TU I TERAZ. W przekazie prac 
dominuje refleksja nad ciężkim i smutnym 
czasem pandemii oraz krzyk sprzeciwu dla 
najazdu Rosji na Ukrainę. Jak mówi twór-
ca „spokój i  porządek świata legł w  gru-
zach”. Zniekształcone postaci, architektura 
oraz formy, w  zamyśle twórcy opowiadają 
o  dniu dzisiejszym, odczuciach, obserwa-
cjach i troskach.

Cykl stypendialny obejmuje dziesięć 
rzeźb wykonanych z  gliny, wypalonych, 
szkliwionych. Wystawę uzupełnią również 
wcześniejsze prace wykonane w  technice 
olejnej oraz grafiki.

piotr goławsKi
„My tu i teraz”

wystawa 28 lipca - 30 sierpnia  2022 r. 
galeria teatralna cKis

Poznajcie biografię  
Peggy Guggenheim i  jej 
niezwykłe życie uzależ-
nione od sztuki. Jej ojciec zginął w  katastrofie 
Titanica, a  ona sama była jedną z  uboższych 
krewnych w  rodzinie milionerów. Mogła ma-
rzyć o zostaniu żoną bogatego biznesmena, tym-
czasem stała się jedną z najważniejszych postaci 
bohemy artystycznej XX wieku. W  swoim we-
neckim pałacu zgromadziła największą kolekcję 
dzieł modernizmu. Założyła jedną z pierwszych 
galerii sztuki nowoczesnej w  Londynie. To ona 
odkryła Jacksona Pollocka i  pozowała przed 
obiektywem Man Raya, w jej salonie wisiały obra-
zy Picassa, a przez jej dom przewinęli się wszyscy 
znani ludzie sztuki i  literatury pierwszej połowy 
XX wieku. Znała tych, których trzeba było znać. 
Życie Peggy było niekonwencjonalne, a ona sama 
uwielbiała szokować. Ekscentryczna, trudna, 
nieoceniona. Jej życie było dokładnie takie, jak 
sztuka, którą kochała - surrealistyczne. Anton Gill 
przedstawia biografię niesamowitej kobiety – pa-
tronki modernizmu, mecenaski sztuki nowocze-
snej, przyjaciółki, muzy i kochanki wielu artystów.
 Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
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Produkt wytwarzany jest z selektywnie zbieranych 
odpadów zielonych oraz  biodegradowalnych.

•  Dostarcza naturalnej mikroflory,
     zwiększając odporność roślin
     na patogeny,
•  Zwiększa pojemność wodną
     i sorpcyjną gleb, umożliwiając
     wzrost roślin nawet na glebach
     ubogich (nieużytkach)
     oraz zdegradowanych.

•  Wzbogaca glebę
     w substancje organiczne
     i składniki pokarmowe,
•  Wpływa korzystnie
     na właściwości fizyczne,
     chemiczne i biologiczne gleb,

W�uś
EKOLOGICZNY ŚRODEK

POPRAWIAJĄCY JAKOŚĆ GLEBY

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Instalacja Komunalna w Woli Suchożebrskiej
Ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry
tel. 25 621 07 56

SPRZEDAŻ!

reKlama 
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PARTNERZY CKiS

PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

plan widowni

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

www.scena24.siedlce.pl
Wydawca: Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce
redakcja: Dział Promocji i Mediów
e-mail: promocja@ckis.siedlce.pl
fot. Maria Mazurkiewicz, Janusz Mazurek 
Opracowanie graficzne: Marek Błaszczyk
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.

M P K
SIEDLCE

CENTRUM 

MUZYCZNE

PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

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




