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[rozmowa z Elżbietą Romanowską]

[rozmowa z Rafałem Zbieciem]

Moja szklanka jest zawsze
do połowy pełna...

Szukam w życiu
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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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2 maja

Dzień Flagi RP

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.

PIEŚŃ O FLADZE
fragment

Jedna była — gdzie? Pod Tobrukiem.
Druga była — gdzie? Pod Narvikiem.
Trzecia była pod Monte Cassino.

Dyrektor,
Artyści i Pracownicy
Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna
Miasta Siedlce

A każda jak zorza szalona,
biało-czerwona, biało-czerwona!
czerwona jak puchar wina,
biała jak śnieżna lawina,
biało-czerwona.
Zebrały się nocą flagi.
Flaga fladze dodaje odwagi:
— No, no, nie bądź taka zmartwiona.
Nie pomogą i moce piekła:
jam ciebie, tyś mnie urzekła:
nie zmogą cię bombą ni złotem
i na zawsze zachowasz swą cnotę.
I nigdy nie będziesz biała,
i nigdy nie będziesz czerwona,
zostaniesz biało-czerwona
jak wielka zorza szalona,
czerwona jak puchar wina,
biała jak śnieżna lawina,
najukochańsza, najmilsza,
biało-czerwona.
Tak mówiły do siebie flagi
i raz po raz strzelił karabin,
zrobił dziurę w czerwieni i w bieli.
Lecz wołały flagi: — Nie płaczcie!
Choćby jeden strzępek na maszcie,
nikt się zmienić barw nie ośmieli.
Zostaniemy biało-czerwone,
flagi święte, flagi szalone.
Spod Tobruka czy spod Murmańska,
niech nas pędzi dola cygańska,
zostaniemy biało-czerwone,
nie spoczniemy biało-czerwone,
czerwone jak puchar wina,
białe jak śnieżna lawina,
biało-czerwone.

Wielkanoc 2022

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

4-8 Repertuar CKiS
		 - kwiecień - maj 2022
9-11 Rozmowy teatralne
		 z Elżbietą Romanowską
17 Patroni siedleckich ulic

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

14-16 Gość Sceny 24

Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20

		 - rozmowa z Rafałem Zbieciem

Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14

17 Relacje
18-19 Bazar kulturalny

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



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

Scena 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

4 |

r e p e r t u a r

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

s c e n a t e at r a l n a
m i a s t a s i e dl c e

kwiecień 2022
a k t u a l n o ś c i t e a t r a l n e w w w. c k i s . s i e d l c e. p l | w w w. s c e n a 2 4 . s i e d l c e. p l | w w w. f a c e b o o k . c o m / c k i s . s i e d l c e. p l

1 kwietnia (piątek)

4 kwietnia (poniedziałek)

spektakl

spektakl

I LOVE YOU

Księga Dżungli

a teraz się zmień

godz. 17:00 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
obsada: Katarzyna Żak, Elżbieta Romanowska,
Rafał Królikowski i Robert Rozmus
reżyseria: Mariusz Kiljan
producent: Agencja Artystyczna Certus
Muzyczna komedia dla singli i żonatych. Dla
pozostających w nieformalnych związkach
i rozwodników. Dla wszystkich, którzy byli, są
lub będą w parze. Dla tych, którzy chcieliby
być i dla tych, którzy nigdy więcej, za żadne
skarby nie chcą się już zakochać!
I LOVE YOU to spektakl, który wyjaśnia co
pcha nas do bycia w związku. Jak wiele
jesteśmy w stanie zrobić by powiedzieć
i usłyszeć te dwa magiczne słowa:
KOCHAM CIĘ!
I LOVE YOU to wartka akcja, świetna oprawa muzyczna, aktorskie metamorfozy, błyskotliwe
dialogi i przebojowe piosenki zapewnią widzom rozrywkę na najwyższym poziomie!

obsada: Dominika Miękus, Marta ParfieniukBiałowicz, Edyta Łukaszewicz-Lisowska,
Krzysztof Parda, Krzysztof Grzęda,
Andrzej Korkuz, Andrzej Słowik,
Jacek Pietruski
scenariusz i reżyseria: Daniel Arbaczewski
produkcja: Teatr Baj Pomorski w Toruniu

5-6 kwietnia
spektakl

O Piracie Buciorze,
który zgubił skarb
a zyskał przyjaciela
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Łosicki Dom Kultury
autor tekstu: Stefan Szulc
reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
scenografia i kostiumy: Natalia Koperkiewicz

3 kwietnia (niedziela)
Z I NN

w Teatrze
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spektakl

Księga
Dżungli

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

DZIE

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
obsada: Dominika Miękus, Marta ParfieniukBiałowicz, Edyta Łukaszewicz-Lisowska,
Krzysztof Parda, Krzysztof Grzęda,
Andrzej Korkuz, Andrzej Słowik,
Jacek Pietruski
scenariusz i reżyseria: Daniel Arbaczewski
produkcja: Teatr Baj Pomorski w Toruniu
Klasyczne opowiadania ze zbioru ,,Księga Dżungli”
R. Kiplinga ułożone zostały w wartką historię
chłopca wychowanego w lesie przez wilki.
W spektaklu krok po kroku przedzieramy się przez
najgłębsze zakątki tropikalnej puszczy, poznając
panujące w niej prawa, zwyczaje, tajemnice
i sekrety. Jak się okazało, reguły panujące w świecie zwierząt niewiele różnią się od tych, które tworzą ludzie...
Twórcy spektaklu przekazują widzowi informację, że wszyscy w środku jesteśmy trochę zwierzętami,
odważnymi, tchórzliwymi, przebiegłymi, lub zupełnie pozbawionymi sprytu - w każdym siedzi dzikie
zwierzę, trochę jak w klatce. Uwolnione... może zrobić dużo dobrego i dużo złego. Ale musimy wiedzieć
jedno, że nikt nie ma prawa krzywdzić ani zabijać dla przyjemności.

Niezbyt odważny tytułowy pirat Bucior i jego
gadatliwa i bardzo kolorowa Papuga żeglują
po morzu, aż na pewnej wyspie spotykają
innego Pirata, groźnego Kapitana Haka, który
szuka skarbu. Hak jest straszny, wzbudza lęk,
ale poczciwy Pirat znajdzie na niego sposób
dowcipny i pomysłowy. Bucior przejdzie
liczne próby siły i charakteru, by na koniec
zrozumieć, że najbardziej wartościowym
skarbem jest przyjaciel. A Papuga? Gada, gada,
gada... Zobaczcie sami, co się jeszcze wydarzy
w morskiej opowieści!

kwiecień - maj 2022
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Pisanki i kraszanki,
wiosenne malowanki
godz. 9:00, 11:00, 12:15
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Czy to już koniec zimy? Pierwsze cieplejsze promyki
słońca budzą Ziemię. Pierwszy deszcz próbuje z niej
zmyć resztki śniegu. Pierwszej marchewki szuka,
zmarznięty Zając, który chciałby zostać królikiem. Pani
Ziemia z utęsknieniem czeka na tego, kto wybawi ją
z niewoli długiej i mroźnej Zimy. A ta nie ma zamiaru
tak szybko odejść. Jeśli już, to zostawiając po sobie
następczynię. I przyszła do niej niegrzeczna, złośliwa
i krnąbrna dziewczynka o imieniu Marzenka. Pokłóciła się
z bratem i nie słuchając przestróg dziadka uciekła do lasu.
Najpierw Zima zmieniła jej imię z Marzenki, w Marzannę.
Potem dała jej nową suknię, buty, wianek i zaklęcie tak
potrzebne przy rządzeniu. Nawet nieźle wyglądała, ale
coś jej czary nie wychodziły. Wszystko przekręcała. Zając
miał cały świat przygotować na przyjście wiosny. A więc:
przepędzić zimę, zaorać ziemię, zasiać ziarenko, potem
namówić słońce, żeby pogrzało, podlać ziarenko i na
koniec przywitać uroczyście Wiosnę. Złośliwa Marzanna
chciała zamienić Zająca w królika, żeby mu pokrzyżować
plany, ale nie wyszło...

Stabat Mater Karla Jenkinsa
godz. 19:15
miejsce: Kościół Parafialny pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Zamościu, ul. Staszica 1
wykonanie: Chór Miasta Siedlce, Chór „Ale Cantare” z Zamościa
soliści: Justyna Kowynia, Natalia Niemen z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej
im. Karola Namysłowskiego w Zamościu
przygotowanie chórów: Justyna Kowynia, Barbara Rabiega

9 kwietnia (sobota)

11 kwietnia (poniedzałek)
-

SPEKTAKL

Świnki 3
– Pepa, Mela, Kwi
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS

Teatralny Plac Zabaw
godz. 16:00 - 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Zapraszamy na Teatralny Plac Zabaw czyli twórczą zabawę teatrem formy z użyciem białych
elementów (ekran, gigantyczne wachlarze, flagi, koń) i kolorowych farb, którymi dzieci będą to
wszystko malować. Jak? To sekretne, teatralne czary. A to dopiero początek… Na teatralnym
placu zabaw rozstawiono bowiem jeszcze inne atrakcje: światła UV, w których potrafimy
zniknąć, podobnie jak w szczelinie świetlnej, kolorowe filtry, lalki cieniowe, kostiumy teatralne.
Pyszna zabawa w towarzystwie dzieci z teatru Dramma-Mia może przynieść ukojenie chorym
dzieciom, którym dziś nie starcza siły nawet na zabawę. Zrób przelew (minimum 50 zł) na konto
Fundacji Siedleckiego Hospicjum Domowego dla Dzieci i wspomóż Hospicjum, do którego
w ostatnim czasie dołączyło troje dzieci z Ukrainy. Niech to będzie Twoje jajko-niespodzianka
dla najmniejszego w potrzebie. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia w sobotę, 9 kwietnia na godz.
16:00. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod nr tel. 519 193 822 Nr konta Fundacji: 27 1240 2685
1111 0010 8741 6722 w tytule przelewu należy wpisać „Teatralny Plac Zabaw”.

obsada: Agnieszka Bieńkowska,
Andrzej Rozmus, Grzegorz Kwas,
Beata Ciołkowska-Marczewska
Bajka muzyczna opowiadająca historię trzech
Świnek, które zaczynają samodzielne życie.
Uwielbiają tańce i zabawy, i niekoniecznie mają
ochotę zastosować się do poleceń mamy, aby
wybudować sobie solidne domki, w których będą
mogły czuć się bezpiecznie. Tymczasem zbliża się
zima, a na dodatek w okolicy zaczyna grasować
głodny wilk. Jak potoczą się losy trzech Świnek? Co
robią w naszej bajce Królewna Śnieżka, Kot w butach,
Pinokio i Baba Jaga? Czy warto być pracowitym
i słuchać rodziców? Jeżeli chcecie się przekonać –
zapraszamy na bajkę „Świnki 3 – Pepa, Mela, Kwi”.

Scena 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 
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13 kwietnia (środa)

20 kwietnia (środa)

spektakl

spektakl kabaretowy	

Pasja
godz. 9:00, 11:00, 13:00 i 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
PASJA JEZUSA CHRYSTUSA w wykonaniu rodziców
uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej to adaptacja
tekstów biblijnych. Konstrukcja przedstawienia oparta
jest o tradycyjną Drogę Krzyżową. Przez retrospekcję
przywoływane są wydarzenia zapowiadające mękę
i śmierć Jezusa. W warstwie kulturowej PASJA jest
dramatem. Mamy tu zdradę, wyparcie się, spisek
prowadzący niewinnego człowieka, głoszącego
przesłanie miłości, na śmierć. W warstwie religijnej,
misterium męki Jezusa jest przepełnione nadzieją
na życie. W tematykę zbliżających się Świąt
Zmartwychwstania wprowadzą widzów, wykonywane na
żywo, tradycyjne pieśni pasyjne. Całość przedstawienia
została przygotowana przez ludzi, których połączyła
Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach. To już drugie
działanie artystyczne pod hasłem „Rodzice dzieciom”.

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

Lany
Poniedziałek

albo „Góro Tsy”
Kabaret
Młodych Panów
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna
Miasta Siedlce

Swojskie klimaty, swojskie absurdy,
swojskie problemy, swojski humor,
swojska jazda bez trzymanki!!!
Jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowo
zabawny spektakl, o którym twórcy
mówią tak: To przede wszystkim
komedia, czyli ma bawić. A po
drugie „przede wszystkim”, jeśli ktoś
dopatrzy się satyry na otaczającą nas codzienną polską rzeczywistość, to będzie jeszcze
lepiej. To opowieść o spotkaniu czterech facetów, zabawnie nieporadnych w naszych swojskich
realiach. Spotykają się w święta. Trochę przesadzają z alkoholem i wplątują się w kilka afer,
w które na trzeźwo nikt by się nie wplątał. To opowieść o nas, albo przynajmniej o kimś kogo
znamy. O naszych sprawach i problemach. A wiadomo, że z problemów najlepiej się wyśmiać.
Do czego Państwa serdecznie zapraszam (jako autor). Janusz Onufrowicz.

22 kwietnia (piątek)

24 kwietnia (niedziela)

koncert

spektakl

Sztywny
Pal Azji
godz. 20:00
miejsce: Scena Teatralna
Miasta Siedlce
Zespół świętuje swoje dwa
jubileusze: rocznicę 35-lecia
powstania grupy, co datowane
jest od występu podczas
jarocińskiego Festiwalu Muzyki
Rockowej w 1986 roku, 35 lat od
debiutu płytowego – wydania
albumu “Europa i Azja”, na
którym znalazły się największe
przeboje zespołu.
Po różnych kolejach losu,
w aktualnym składzie
zespołu znów występują
jego założyciele: Jarosław
Kisiński, Leszek Nowak, Paweł
Nazimek i Zbigniew Ciaputa,
a skład uzupełniają ich młodsi
koledzy: Wojciech Wołyniak
i Krystian Różycki.

Koncert
dla Ukrainy
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Charytatywny koncert w geście solidarności
z osobami uciekającymi przed wojną.
Na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce wystąpią
artyści Centrum Kultury i Sztuki oraz zaproszeni
goście. Koncert rozpocznie Chór Miasta Siedlce
uroczystym wykonaniem narodowego hymnu
Polski i Ukrainy oraz Poloneza Ogińskiego.
W dalszej części widowiska w różnorodnym
repertuarze zaprezentują się m.in. Teatr ES,
zespół Kardamon, tancerze Niepublicznej
Szkoły Sztuki Tańca „Caro Dance”.
Podczas koncertu prowadzona będzie zbiórka
pieniężna, która w całości przekazana zostanie na
rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz miasta
partnerskiego Siedlec, Berdyczowa. Organizatorem
koncertu jest Centrum Kultury i Sztuki we
współpracy z CARITAS Diecezji Siedleckiej.
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4 maja (środa)

12 maja (czwartek)

13 maja (piątek)

wernisaż

spektakl

spektakl

Nowe szaty króla

Między malarstwem
a teatrem

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

wystawa malarstwa
Jadwigi Marii Jarosiewicz

Baśń Andersena o nagim królu – o królu oszukanym i
samooszukującym się opowiedziana na nowo przez
Malinę Prześlugę. I to jak opowiedziana! Historia dzieje
się współcześnie, kiedy to po świecie, jak po wybiegu,
paradują celebryci, a eksperci w dziedzinie mody i
urody stają się guru dla mas. Takim nowoczesnym
światem glamour zarządza król – mierny kreator
własnego życia, który wewnętrzną pustkę, rozdzierającą
samotność usiłuje przykryć coraz to bardziej szałowym
ciuchem. Aż do absurdu, aż do okrzyku: „Król jest nagi!”.
Opowieść tym smutniejsza, że aktualna. Ale pełni
wigoru aktorzy Teatru ES nie pozwolą Wam się smucić
ponad miarę, tym bardziej, że tekst sztuki okraszony jest
wybornym humorem Prześlugi, a piosenki z muzyką
Roberta Protasewicza, który jest reżyserem całości,
nadają przedstawieniu lekkości.

godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS
Jadwiga Maria Jarosiewicz – malarka i scenografka
Urodziła się w Przemyślu. Ukończyła studia na
Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie w pracowni prof. Czesława Rzepińskiego,
oraz Podyplomowe Studium Scenografii pod
kierunkiem prof. Andrzeja Kreutza Majewskiego. Prace
artystki znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych
i muzealnych w Polsce i na świecie.

Wieczór
panieński plus
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria: Maria Seweryn
obsada: Katarzyna Skrzynecka,
Wiktoria Gąsiewska / Monika Mazur,
Anna Iberszer, Tomasz Bednarek,
Marek Kaliszuk / Paweł Góral
Wieczór panieński zdarza się raz... na jakiś czas. Trzy
przyjaciółki po przejściach z przytupem wkraczają
na nowe drogi życia. Irena przyjmuje oświadczyny
bogatego biznesmena, a choć daty ślubu jeszcze
nie wyznaczono, trzeba wydarzenie uczcić. Jak?
Oczywiście organizując wystrzałowy, szalony
wieczór panieński. Pech w tym, że panienki nie są już
panienkami, termin imprezy trudno wcisnąć w napięte
grafiki pracujących uczestniczek, zamówione atrakcje
jedna po drugiej biorą w łeb...

Autor: Marcin Szczygielski Reżyseria: Maria Seweryn

Anna Iberszer
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TEATR LALKI I AKTORA W ŁOMŻY
Brzydkie
Kaczątko
JAROSŁAW ANTONIUK

Katarzyna

Autor: Igor Bojović
Przekład i reżyseria: Jarosław Antoniuk
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Scenografia: Eva Farkašová

Dyrektor naczelny i artystyczny

godz. 16:00
Kierownik muzyczny
Scenograf
PRZEMYSŁAW
F. KARWOWSKI
E. SZCZEPAŃSKI
miejsce:BOGDAN
Scena
Teatralna Miasta
Siedlce
Kierownik sceny

9 maja
(poniedziałek)
MARCIN
SOKOŁOWSKI
Organizator pracy artystycznej
spektakl

Dźwięk

LESZEK TRUSKOLASKI

DOROTA CIWONIUK

GRZEGORZ KORZENIECKI
MARCIN SOKOŁOWSKI
Brygadier sceny

Brzydkie Kaczątko

WIESŁAW WYSOCKI

godz. 9:00 i 11:00
ScenografięMiasta
wykonali
miejsce: Scena Teatralna
Siedlce
pracownicy Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju:

HENDZELdziewczynka
- KARPUS, PIOTR PIOTROWSKI,
ELIZA WTORKIEWICZ
- KALETA
Marysia,JANINA
urocza
doświadcza
trudnego
Lalki:
czasu dorastania. Myśli, że
nikt
jej nie kocha. Gdy
RAFAŁ
BUDNIK
ma wszystkiego dość, niespodziewanie zjawia się
BIURO OBSŁUGI
WIDZÓW
I REKLAMYpodłamanej
bajkopisarz Andersen.
Chcąc
pomóc
TEATR LALKI I AKTORA
plac Niepodległości 14, 18-400 Łomża
dziewczynce, opowiada
tel. 86 jej
216 31 bajkę
93, 666 383 704o Brzydkim
www.teatrlomza.pl || bow@teatrlomza.pl
MARIOLA KAMIŃSKA,
PRUSACZYK
Kaczątku, które wykluwa
sięDOROTA
z jaja
w rodzinie kaczek.
Kaczątko nie jest akceptowane nawet przez matkę,
ojca i braci. Różni się od swojego rodzeństwa i jest
inne, może bardziej wrażliwe?
Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

Teksty piosenek: Jarosław Antoniuk
Muzyka: Bogdan E. Szczepański
Projekcje wideo: Vladimir
Slaninka
Paweł Góral
Tomasz Bednarek

Marek Kaliszuk

Światło

Specjalista ds. promocji

ŁUKASZ BORATYŃSKI

Monika Mazur

Skrzynecka

A

R

spektakl

OD

A

8 maja (niedziela)

Wiktoria Gąsiewska

Eliza Mieleszkiewicz
19 majaInspicjent:
(czwartek)
www.wieczorpanienskiplus.pl
Wsparcie ze środków:

Producent:

Impresariat Artystyczny Koncert

przegląd

Współpraca:

Patronat:

Kostiumy:Krzysztof Łoszewski Muzyka:Zdzisław Kalinowski

Premiera - 5 października 2019

Wiosenne inspiracje
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej
organizowany przez Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Stoku Lackim. Główne cele
Przeglądu to: integracja środowisk twórczych
dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności
twórczych w różnych formach scenicznych oraz
Premiera
- 5 października
2019
prezentacja
dorobku
artystycznego.
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27 maja (piątek)

29 maja (niedziela)

Kabaret

spektakl

Cieślak, Zbieć, Borkowski, Wątróbska
w programie Kabaretu Moralnego Niepokoju

„100 procent”

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Jak mówił Forrest Gump: „Program Kabaretu Moralnego
Niepokoju jest jak pudełko czekoladek: nigdy nie
wiadomo na co się trafi, ale wiadomo że będzie
super”. Tak jest i tym razem. Klasycznie błyskotliwe
teksty Roberta Górskiego w klasycznie błyskotliwym
wykonaniu artystów Kabaretu Moralnego Niepokoju.
Raz życiowo i konkretnie, raz abstrakcyjnie i zmysłowo.
A zawsze śmiesznie. Przypomnicie sobie o tym co
miłe i przyjemne, zapomnicie o tym, co kłopotliwe.
Będzie 100% KMN w KMN, 100% cukru w cukrze, 100%
tequili w tequili, i to takiej najlepszej, ze skorpionem.
Co prawda skorpiona na chwilę w niej nie ma, ale i tak
smakuje wyśmienicie. Spróbujcie! Zapraszamy.

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

O piracie Buciorze,

który zgubił skarb,
a zyskał przyjaciela
godz. 15:00

miejsce: Miejski Ośrodek Kultury
w Legionowie
scenariusz: Stefan Szulc
reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
obsada: Dorota Kaczorek,
Maciej Czapski, Robert Protasewicz
Niezbyt odważny tytułowy pirat Bucior i jego
gadatliwa i bardzo kolorowa Papuga żeglują
po morzu, aż na pewnej wyspie spotykają
innego Pirata, groźnego Kapitana Haka, który
szuka skarbu. Hak jest straszny, wzbudza lęk,
ale poczciwy Pirat znajdzie na niego sposób
dowcipny i pomysłowy. Bucior przejdzie liczne
próby siły i charakteru, by na koniec zrozumieć, że
najbardziej wartościowym skarbem jest przyjaciel.
A Papuga? Gada, gada, gada... Zobaczcie sami, co
się jeszcze wydarzy w morskiej opowieści!
Świetna zabawa z bajecznie kolorowymi
kostiumami, niespodziewanymi zwrotami akcji
i zaskakującą puentą.

29 maja (niedziela)

31 maja, 1czerwca

spektakl

Dzień dziecka w Teatrze

Pocztówki
z Wyspy
-

premiera
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna
Miasta Siedlce
Tytułowe „Pocztówki z Wyspy”
to zbiór etiud teatralnych
wymyślonych i zagranych przez
uczestników Teatru Dziecięcego
Dramma-Mia w rożnych
technikach teatralnych - od teatru
dramatycznego poprzez teatr
czarny, teatr cieni, kabaret, teatr
ruchu, aż do malowania na żywo barwnymi farbami. W spektaklu pojawią się formy lalkowe
samodzielnie stworzone przez młodych twórców Dramma-Mia oraz wybrzmią piosenki
specjalnie napisane na tę okazję. Nad dramaturgią spektaklu czuwała
Ula Gotowicka, aktorka, lalkarka towarzysząca młodszym i starszym dzieciom
w ich twórczych poszukiwaniach.

W pracowni
Ambrożego Kleksa
godz. 9:00, 10:45
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
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. Podczas niezwykłego spektaklu
„W pracowni Ambrożego Kleksa” postacie wchodzą
w interakcje z publicznością. Pan Kleks i Kaczka
Dziwaczka powodują, że cała sala tańczy razem
z nimi. Dzieci mają okazję obejrzeć sceny odegrane
przy użyciu najnowszych nowinek technicznych,
w których towarzyszyć im będzie postać Pana
Kleksa. Teatr Pana O wraz z Ambrożym Kleksem
zabierze Państwa do roztańczonej, rozśpiewanej
i pełnej magii pracowni Profesora Kleksa.

Biuletyn Informacji Kulturalnej 
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rozmowy teatralne
rozmowa z

Elżbietą Romanowską
aktorką teatralną, filmową, prezenterką

Moja
szklanka
jest zawsze
do połowy
pełna…

 Chyba można powiedzieć, że scena musicalowa jest Pani
szczególnie bliska. Ma Pani na swoim koncie nawet występy w słynnej produkcji Teatru Muzycznego w Gdyni „Jesus
Christ Superstar” w reżyserii Macieja Korina. Czy obecnie
bierze Pani udział w jakimś musicalowym projekcie?
Występuję w spektaklu muzycznym pt. „I love you, a teraz się
zmień”. Premiera tej sztuki miała miejsce całkiem niedawno, bo

fot. materiały promocyjne spektaklu

 Podobno chciała Pani kiedyś zostać prawnikiem,
w którym momencie przechyliła się szala Pani zawodowych
planów?
Zmieniłam swoje plany późno, bo dopiero pod koniec nauki
w liceum. Zawód prawnika wydawał mi się bardzo atrakcyjny,
ale od najmłodszych lat utrzymywałam bliski kontakt ze sceną.
W wieku 16 lat występowałam w Operze na Zamku w Szczecinie. Brałam udział w musicalach „West Side Story”, „Melodie Broadwayu”, a także w operze „Carmina Burana”. Myślę, że
miałam wielkie szczęście poznać cudowną atmosferę wymiany
energii pomiędzy publicznością i aktorem. Połknęłam przysłowiowego „bakcyla” i nie potrafiłam się od niego uwolnić.
W którymś momencie pomyślałam, że mogę zostać aktorką,
a potem jeszcze zagrać prawnika. Zostając wykwalifikowanym
prawnikiem musiałabym bezpowrotnie zrezygnować z aktorstwa. Nie mogłam zaakceptować takiej myśli, dlatego teraz wyczekuję na swój wymarzony angaż do roli prawnika (śmiech).
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www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

Brałam udział w musicalach
„West Side Story”, „Melodie
Broadwayu”, a także
w operze „Carmina Burana”.
Myślę, że miałam wielkie
szczęście poznać cudowną
atmosferę wymiany energii
pomiędzy publicznością
i aktorem. Połknęłam
przysłowiowego „bakcyla”
i nie potrafiłam się od niego
uwolnić.
śpiewamy i odgrywamy przeróżne scenki.
Spokojnie mogę polecić to przedstawienie
wszystkim, nawet mężczyznom (śmiech).
Wiem, że często mężczyźni są przymuszani
przez swoje żony do wizyt w teatrze. Kobieta kupuje bilety, a mężczyzna nie ma wyjścia
i musi jej towarzyszyć. Tutaj sytuacja jest
odmienna, bo docierają do mnie sygnały,
że mężowie potrafią stwierdzić, iż na takie
spektakle są w stanie chodzić. Sądzę, że opinie tego typu są najlepszą rekomendacją dla
sztuki „I love you” i z czystym sumieniem
mogę ją polecić wszystkim. Cieszę się z naszego spotkania z publicznością w Siedlcach.
 Wiem, że poza występami w teatrze
jest Pani zaangażowana w kilku produkcjach telewizyjnych, ale czy są jeszcze
inne tytuły teatralne, w których można
Panią aktualnie zobaczyć?
Rzeczywiście, nie mogę narzekać na brak
obowiązków, ale nie jest to jedyna sztuka
teatralna, w której obecnie biorę udział.
Występuję w trzech spektaklach warszawskiego Teatru Komedia tj. „W łóżku z rabusiem”, „Przyjemność z dostawą” oraz „Zaręczony pogrążony”. Oprócz tego można
mnie jeszcze zobaczyć w Teatrze Kwadrat,
w sztuce pt. „Nie książka zdobi człowieka”.
 Kilka lat temu ukazała się książka Pani
autorstwa pt. „Kobieta nieperfekcyjna”.
Skąd pomysł, żeby wkroczyć na rynek
wydawniczy?

fot. materiały promocyjne spektaklu

14-tego lutego i jak sam tytuł wskazuje, jest to
spektakl o miłości. Miłości w każdej postaci
i dotyczącej każdej grupy wiekowej. Poza
moją skromną osobą w tym przedstawieniu
można zobaczyć na scenie znakomitych aktorów Katarzynę Żak, Roberta Rozmusa oraz
Rafała Królikowskiego. Wspólnie z kolegami wcielamy się tam w kilkanaście postaci,

Pomysł nie był mój i miało to miejsce bardzo dawno temu. Na tyle dawno, że z tego
co wiem, cały nakład książki został już całkowicie wyczerpany. Książka powstała bezpośrednio po moim udziale w programie
„Taniec z gwiazdami”. Spotkałam się wtedy z ogromną falą krytyki, a raczej jak się
dziś mówi zwykłego „hejtu”. Ludzie coraz
częściej pytali, jak ja sobie z tym wszystkim
radzę. Pod naporem takich pytań jedna
z redakcji zaproponowała mi, abym spróbowała na nie odpowiedzieć w książce.
Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że
największym sukcesem tego wydania były
słowa skruchy i przeprosiny spływające od
osób, które zbyt łatwo wydawały krzywdzące opinie na mój temat. Może to się wydawać zadziwiające, ale czasem zwykłe słowo
„przepraszam” zmienia w życiu człowieka
bardzo wiele.
 Jako nastolatka miała Pani dość poważną przygodę, związaną z modelingiem.
Czy może Pani przybliżyć tę historię?
Mając 16 lat uczestniczyłam w kursie dla
modelek, który odbywał się w Szczecinie.
Poszłam tam, bo chciałam się nauczyć
malować. Przy okazji kursów makijażu
odbywały się tam również pokazy mody
m.in. w galeriach handlowych. Jeden z tego
typu pokazów mody został zorganizowany
w Paryżu. Były to sukienki wieczorowe,
autorstwa polskiej projektantki. Wzięłam
udział w tym pokazie, ale był to wyłącznie
jednorazowy epizod.
 Chyba można powiedzieć, że rola w serialu „Ranczo” była dla Pani pewnym
przełomem. Jak Pani wspomina tamten
casting?
Doskonale pamiętam moment, w którym po raz pierwszy zobaczyłam Piotra

Pręgowskiego. Na casting poszłam tuż po
ukończeniu Szkoły Aktorskiej i jak na każde poważne wydarzenie, tak i tam oczywiście wystroiłam się w szpilki. Nie muszę
chyba wspominać o skali swojego zasko-

Występuję w spektaklu
muzycznym pt. „I love
you”. Premiera tej sztuki
miała miejsce całkiem
niedawno, bo 14-tego
lutego i jak sam tytuł
wskazuje, jest to spektakl
o miłości. Miłości w każdej
postaci i dotyczącej
każdej grupy wiekowej.
Poza moją skromną osobą
w tym przedstawieniu
można zobaczyć na scenie
znakomitych aktorów
Katarzynę Żak, Roberta
Rozmusa oraz Rafała
Królikowskiego.
czenia, gdy dowiedziałam się, że moim
serialowym partnerem ma zostać właśnie
Piotr. Pomyślałam, że na pewno się nie
dostanę, bo my przecież zupełnie do sie-

kwiecień - maj 2022

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

bie nie pasujemy. Pomimo to zdecydowałam, że zostanę do końca. Chciałam zdobyć
dodatkowe doświadczenie i zobaczyć jak
taki casting wygląda. Nie miałam żadnych
oczekiwań i być może właśnie dlatego udało mi się zachować więcej luzu i ostatecznie
dostać tę rolę.
 Zakres Pani aktywności zawodowych
jest bardzo szeroki. Jest Pani aktorką
śpiewającą, występuje Pani w teatrze,
telewizji, można Panią usłyszeć także
w dubbingu. W której z tak wielu twórczych płaszczyzn czuje się Pani najlepiej?
Trudno jednoznacznie powiedzieć gdzie
czuję się lepiej, bo każda z nich jest mi
potrzebna i oddziałuje na mnie w inny
sposób. W teatrze stykam się z żywym
widzem, uwielbiam tę wymianę energii.
W filmie z kolei mam możliwość dotarcia
do szerszej grupy odbiorców, a dubbing to
poza pracą, po prostu świetna zabawa.
 Była Pani gospodynią programu telewizyjnego „Anything goes. Ale jazda”,
czy prowadzenie takiego programu było
dla Pani dużym wyzwaniem?
Nie miałam najmniejszych wątpliwości,
żeby przyjąć tę propozycję. Posiadałam
już jakieś doświadczenie, bo prowadziłam
wspólnie z Rafałem Maserakiem „Słoneczną stację” dla Telewizji Polsat, zastępowałam również Annę Guzik w programie

„Grzeszki na widelcu”. Tutaj byłam jednak
zupełnie sama i musiałam wypełnić program, kontrolując przy tym szaloną i niesamowicie energetyczną ekipę. Okiełznanie
grupy, złożonej z samych indywidualności
nie było zadaniem łatwym, ale warto było
je podjąć. Uwielbiam wyzwania i zdecydowanie udział w tym programie był dla mnie
jednym z nich. Potem miałam możliwość
poprowadzenia „Fortu Boyard” we Francji,
cieszę się, że to nie koniec przygody, bo już
za chwilę zaczynamy nagrywać kolejną serię. Program „Fort Boyard” będzie można
obejrzeć już wkrótce na platformie Viaplay.
 Jak Elżbieta Romanowska spędza swój
czas wolny?
Sposoby spędzania wolnego czasu były
ostatnio mocno ograniczone. Strach przed
chorobą paraliżował możliwość wyjazdów i kontaktów z ludźmi. Osobiście lubię
poznawać nowe miejsca, kultury, smaki
i mam nadzieję, że w tym roku już nic mi
takich doznań nie zakłóci.
 Czego mogę Pani życzyć?
Myślę, że przede wszystkim zdrowia i pokoju. Patrząc na to, co się obecnie na świecie dzieje jestem przerażona i liczę, że ten
koszmar się wkrótce zakończy.





Dziękuję za rozmowę
Łukasz Marciniak
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Wybrana Filmografia:
• 2002: Samo życie – kelnerka
• 2003: Na Wspólnej – Pamela
• 2004, od 2015: Pierwsza miłość –
pielęgniarka, Karolina Kazan-Krojewicz
• 2006, 2016: Na dobre i na złe
– Beata Osiak
• 2007: Twarzą w twarz – strażniczka
• 2007: Sex FM – Marzanna Bułecka
• 2008-2016: Ranczo – Jolanta Pietrek
• 2008, 2013, 2016: Ojciec Mateusz –
Anna, narzeczona Paszyńskiego, Marta
Góralska, żona Wiktora, Sylwia Śliwiak
• 2008: Mała wielka miłość – Marzena
• 2008: Glina – Lidia Górska, koleżanka
Justyny
• 2009, od 2021: BrzydUla – Aldona Turek, siostra Adama
• 2009: Zgorszenie publiczne – Motylek, siostrzenica Lucy
• 2009: Zero – obsada aktorska
• 2009: M jak miłość – ciężarna Bogusia
• 2009: Do wesela się zagoi – klientka
• 2010: Usta usta – policjantka Ela
• 2010: Ratownicy – kelnerka Jadźka
• 2010: Licencja na wychowanie –
Kasia
• 2010: Ciacho – pielęgniarka
• 2011, 2015: Świat według Kiepskich – Luśka, kobieta w maglu
• 2011: Przepis na życie – nauczycielka
• 2011: Och, Karol 2 – puszysta kobieta
• 2011: Jak się pozbyć cellulitu –
żona Krystiana
• 2011: Baby są jakieś inne – strażniczka przyrody
• 2011: 1920 Bitwa warszawska –
gwałcona dojarka
• 2012: Reguły gry – panna młoda
• 2012: Prawo Agaty – Maja Lipiec
• 2012: Pokłosie – barmanka w lokalu
• 2012: Ja to mam szczęście! – Paula,
dziewczyna Tadeusza
• 2012: Hotel 52 – Hanna
• 2012: Dzień kobiet – Monia
• 2012: Piąty Stadion – kobieta
• 2012: Prawdziwe życie – Katarzyna
Domaszewska
• 2013: 2XL – Agata Dec
• 2014: Słodkie życie – Klara, partnerka Jurka
• 2014: Sama słodycz – Danuta,
uczestniczka randki w ciemno
• 2016: Wspomnienie lata – matka Kuby
• od 2016: Barwy szczęścia – Aldona
Grzelak, żona Borysa
• 2017: Porady na zdrady – Ilona,
uczestniczka warsztatów
• 2017–2020: W rytmie serca – recepcjonistka Ewa Grabińska
• 2019: Miszmasz, czyli kogel-mogel 3 – recepcjonistka
• 2019: Za marzenia – Eliza Tyfus
• 2019: Futro z misia – komendantka
• 2021: Tatuśkowie – Irena Jakubiec



źródła: wikipedia.pl
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PATRONI Siedleckich ULIC

Wincenty Pol
„Witam w tobie natchnionego poetę; pamiętaj,
abyś nie zaparł się świętego ognia, który w sercu żywisz”

Adam Mickiewicz do Wincentego Pola

Uchwałą Sejmu RP z dnia 17 listopada 2021 roku,
ustanowiono rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.
Wśród wielu powszechnie znanych, niezrównanych
przedstawicieli epoki, jak: Mickiewicz, Słowacki czy
Chopin, słusznie wymienia się także Wincentego Pola.
Poeta patronuje jednej z siedleckich ulic. Jest ona
położona tuż przy zachodniej granicy dzielnicy
Nowe Siedlce, w bezpośrednim sąsiedztwie Placu
Wolności. Osiedlowa uliczka przebiega między ulicami
Broniewskiego i Rejtana. O historii ulicy niestety
niewiele wiadomo. Nie przetrwał żaden dokument
nadający jej nazwę. Autorka „Ulic Siedlec” - Urszula
Głowacka-Maksymiuk podaje jedynie, że pierwsze wpisy
z książki meldunkowej odnotowano w 1948 roku.
Wincenty Pol pozostawił po sobie autobiografie napisane w 1840 i 1849 roku. Dowiadujemy się z nich, że nasz bohater przyszedł na
świat 20 kwietnia 1807 roku w Lublinie. Jego
ojciec Franciszek pochodził z Warmii i pracował w sądownictwie, matka Eleonora była
lwowską mieszczanką. Wincenty dorastał we
Lwowie, tam też ukończył gimnazjum i studia filozoficzne. Po śmierci ojca, w roku 1823,
młody Pol został wysłany na kurs filozofii do
kolegium jezuickiego w Tarnopolu. Następne
trzy lata nauki to studia na Uniwersytecie we
Lwowie. W wieku 23 lat nasz bohater został
wykładowcą języka niemieckiego na Uniwersytecie Wileńskim. Kariera akademicka Pola
została przerwana przez wybuch powstania listopadowego. Za zaangażowanie w bezpośrednią walkę z oddziałami rosyjskimi przyznano
poecie najwyższe wojskowe odznaczenie – order Virtutti Militari. Po zakończeniu walk trafił
na emigrację. Przebywał m. in. w Lipsku gdzie
zaproszono go do tamtejszego Towarzystwa
Naukowego. W czasie wielu podróży nawiązywał liczne kontakty z przedstawicielami świata
literatury. Odwiedzał Królewiec, wyspę Rugię
czy Drezno. W tym ostatnim mieście poznał
Adama Mickiewicza, który z uznaniem wypowiadał się o twórczości poetyckiej Pola, miał
nawet dopuścić początkującego liryka „do poufałego swego towarzystwa.” Wyrazem twórczości młodego poety z tego okresu były popularne Pieśni Janusza. Po powrocie do kraju
Pol angażował się w działalność konspiracyjną
realizując w okolicach Poznania zadania przydzielone mu przez gen. Józefa Bema. Nastąpił
wówczas wieloletni, niestabilny okres w życiu

Pola. Musiał on bowiem w różnym stopniu polegać na hojności i gościnności różnych mecenasów i protektorów, zlecających mu różne zajęcia. Lata 1832-1833 spędził na podróżach do
Niemiec, Francji, Szwajcarii i Włoch. Działał
też politycznie w Galicji przez co był zmuszony do schronienia przed służbami austriackimi
w Kalenicy. Niedługo po tych wydarzeniach
założył rodzinę oraz otrzymał od przyjaciół
majątek pod Gorlicami. Oczarowany okolicznościami przyrody i miejscowym folklorem na
poważnie zaczął kierować swoje zainteresowania w stronę geografii i etnografii. Obie badane
przez Pola dziedziny nauki stanowiły inspirację do napisania innego znanego dzieła – Pieśni o ziemi naszej. Na zlecenie Galicyjskiego
Towarzystwa Gospodarskiego odbył wówczas
kolejne podróże naukowe po Europie. Odwiedzał: Wrocław, Berlin, Brno, Wiedeń i Graz.
Następne lata nie były już tak udane dla Pola.
W wyniku wydarzeń związanych z rabacją
galicyjską został napadnięty i brutalnie pobity przez zbuntowanych chłopów. Odprowadzono go do aresztu, a wypuszczono dopiero
po kilku miesiącach. Aby ratować domowy
budżet Pol był zmuszony udzielać we Lwowie
prywatnych lekcji literatury polskiej, ponad
rok pracował także dla Zakładu Naukowego
im. Ossolińskich. Zwrot nastąpił w 1849 roku
kiedy to Polowi przyznano katedrę geografii
na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednocześnie
nadając mu tytuł doktora filozofii. Cztery lata
później, przez różne intrygi i osobiste animozje, stracił stanowisko. Od tego momentu poeta
nie miał stałego zajęcia. Prowadził dzierżawiony majątek, publikował dawne prace, wygła-

szał przemowy w Krakowie i Lwowie. W 1855
roku zmarła żona Pola, a dwa lata później on
sam zaczął tracić wzrok. Mimo głosów krytyki odnoszących się do chwiejnych poglądów
i ugodowej postawy wobec władz zaborczych,
np. w okresie Wiosny Ludów, cieszył się ogólną
sympatią wśród ziemiaństwa. Dowodem tego
był zakup dla Pola jego rodzinnego folwarku pod Lublinem. W 1869 roku znajomi poety podjęli także starania o przywrócenie mu
katedry na Uniwersytecie, co ostatecznie się
nie udało z powodu słabnącego wzroku Pola.
Ostanie lata życia, mimo choroby, spędził aktywnie. Brał m.in. udział w organizacji dużej
wystawy naukowej w Wiedniu. Zmarł 2 grudnia 1872 roku w Krakowie.
Wincenty Pol kojarzony jest głównie przez
pryzmat twórczości poetyckiej. Inspirowany
dziełami czołowych przedstawicieli krajowego
i europejskiego romantyzmu przeszedł do historii jako wybitny polski poeta i prozaik. Nie
należy jednak zapominać o jego osiągnięciach
naukowych. Był cenionym badaczem kultury
polskiej i członkiem wielu prestiżowych towarzystw. To właśnie Pol utworzył pierwszą polską katedrę geografii, a także spopularyzował
polskie krajoznawstwo.



opracował Robert Szikra

Źródła:
Urszula Głowacka-Maksymiuk, Ulice Siedlec.
Historia, patroni, zabytki, Siedlce 1997;
Kazimiera Zawistowicz-Adamska, Wincenty Pol –
Badacz Kultury Ludowej, Warszawa 1966;
Wincenty Pol, Pamiętniki, oprac. Karol Lewicki,
Kraków 1960.
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Gość Sceny 24
rozmowa z

Rafałem Zbieciem, aktorem kabaretowym

 Nie wszyscy wiedzą, że wychował się Pan
w Siedlcach. Jak Pan wspomina to miasto
z perspektywy minionego czasu?
W Siedlcach spędziłem najważniejszy okres
mojego życia. Dzieciństwo, dojrzewanie,
a także wczesną młodość. Nie jestem w stanie powiedzieć kiedy ta wczesna młodość
przeminęła, ale wiem, że to musiało być
nagle. Posiadam mnóstwo ciepłych wspomnień związanych z Siedlcami i wciąż chętnie do nich wracam. Miło jest patrzeć na tak
ogromną skalę pozytywnych zmian, które
się tutaj zadziały podczas mojej nieobecności. Mam wrażenie, że ja mieszkałem jeszcze
w mieście wschodnioeuropejskim, a dzisiaj
to już jest miasto zachodnioeuropejskie.
Oczywiście są rzeczy, które pomimo upływu
lat się nie zmieniły. Ludzie nadal chętnie spacerują w okolicy zalewu, czy też chodzą na
stawy, zlokalizowane na Nowych Siedlcach.
Spodziewam się też, że obecnie wszystkie
dzieci, korzystając z przerwy w dostawie prądu i braku dostępu do gier komputerowych
online również jak kiedyś zjeżdżają zimą na
sankach ze słynnych górek w siedleckim par-

Oczywiście istnieją
rzeczy, z których śmiać
się nie wypada, ale taka
ocena pozostaje we
wrażliwości każdego
z nas. Nasz kabaret
nie ma powodów do
budowania atencji
poprzez obrażenie kogoś
i nie musimy tego robić,
żeby uczynić coś bardziej
śmiesznym.

fot. materiały prasowe

Szukam
w życiu
pozytywów
ku. Pamiętam czasy, kiedy w mieście nie było
żadnego multipleksu, a nawet siłowni. W żaden sposób nie zakłócało nam to jednak
zabawy i potrafiliśmy wypełnić każdy dzień
mnóstwem przygód. Trudno jest mi dziś
sobie wyobrazić, że mógłbym te przepiękne
lata spędzić w jakimkolwiek innym miejscu.
 Jeśli dobrze liczę, to Kabaret Moralnego
Niepokoju debiutował blisko 28 lat temu…
Umownie uznajemy, że początek naszej
kabaretowej działalności nastąpił w roku
1995, ale zbyt mocno bym się do tej daty nie
przywiązywał, bo wciąż gubimy się w zeznaniach. Wspólnie z kolegami mylimy tropy,
żeby nikt się nie dowiedział kiedy dokładnie
powstał Kabaret Moralnego Niepokoju i dlaczego tak dawno temu. Niezależnie od wielu
wyliczeń można przyjąć, że każda zasugerowana liczba jest dobra, pod warunkiem, że
nie jest okrągła i nie odbywa się z tego powodu żadna uroczystość. Już dawno ustaliliśmy,
że benefisy oraz trasy jubileuszowe świadczą
o końcu danego przedsięwzięcia i chęci odcinania kuponów od tego, że jest się na sce-
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 Czy pamięta Pan swoje pierwsze występy przed publicznością na żywo?
Debiutowałem w Kabarecie Moralnego Niepokoju. Pierwsze sceniczne kroki stawiałem
podczas studiów. Można powiedzieć, że wystartowaliśmy razem z kolegami w dokładnie tym samym momencie. Nie posiadałem
bogatej przeszłości w grupie tanecznej, czy
też baletowej, a śpiewać nie chciałem nawet
przy goleniu. Cały swój warsztat i to jak się
dziś prezentuję wychodząc na scenę, jest
wyłącznie efektem mojego długofalowego
kontaktu z kabaretem. Chciałbym od razu
uspokoić siedlecką publiczność. Ze względu na szczególny charakter wydarzenia na
ten dzień przygotowałem coś specjalnego
i w Siedlcach śpiewał nie będę, także ze spokojem wszystkich zapraszam.
 Kabaret Moralnego Niepokoju zaprezentuje w Siedlcach program pt. „100 procent”. Jaka forma żartu kryje się pod tym
enigmatycznym tytułem?
Jest to nasze najnowsze dziecko. Jestem
dumny, bo stworzyliśmy naprawdę kapitalny
i prześmieszny program. Nie będzie w nim
cykli, które już Państwo dobrze znają, za to
pojawi się dużo nowych i fajnych rzeczy. Jak
zwykle zajmujemy się satyrą obyczajową.
Tematy, których dotykamy tyczą się okoliczności domowych, relacji międzysąsiedzkich i tego, co aktualnie dzieje się w polskim
społeczeństwie. Nie będziemy się zajmować
polityką. Jedynym wyjątkiem, w którym
pojawiły się tematy polityczne było „Ucho
prezesa” Roberta Górskiego, ale działo się to
raczej obok naszej „statutowej” działalności.
Stronimy od polityki w programach kabaretu. Uważamy, że w życiu codziennym i tak
jest jej wystarczająco dużo. Chcemy, żeby
widz przychodząc na nasze występy miał
okazję do odpoczynku i zapomnienia o bieżących problemach. Myślę, że nasz program
„100 procent” jest idealnym antydepresantem na obecne czasy.
 Gdzie Pańskim zdaniem znajduje się
granica żartu?
Można by powiedzieć, że granica żartu znajduje się tam, gdzie ktoś nie czuje się obrażony, ale to nie do końca tak jest, bo w Polsce
w zasadzie każdy czuje się czymś obrażony.
Przykładowo polityk może się obrazić, bo
ktoś się z niego nagminnie śmieje. W takim
przypadku granica żartu musi być przesunięta, bo politycy są od tego, żeby się z nich
śmiać. Był w Polsce taki okres, kiedy bardzo
istotną rolę w życiu społecznym odgrywały
wydarzenia ze Smoleńska. Jedni się śmiali
z podejścia polskich władz do opisywania
katastrofy lotniczej, a byli posądzeni, że

śmieją się z samej tragedii, drudzy być może
śmiali się z innych powodów. Oczywiście istnieją rzeczy, z których śmiać się nie wypada,
ale taka ocena pozostaje we wrażliwości każdego z nas. Nasz kabaret nie ma powodów
do budowania atencji poprzez obrażenie
kogoś i nie musimy tego robić, żeby uczynić
coś bardziej śmiesznym.

Debiutowałem w Kabarecie
Moralnego Niepokoju.
Pierwsze sceniczne kroki
stawiałem podczas studiów.
Można powiedzieć, że
wystartowaliśmy razem
z kolegami w dokładnie
tym samym momencie.
Nie posiadałem bogatej
przeszłości w grupie
tanecznej, czy też
baletowej, a śpiewać
nie chciałem nawet przy
goleniu.

 Czy współczesny kabaret powinien dotykać spraw ważnych?
My staramy się takie kwestie omijać, ale
znam kabareciarzy, którzy w swojej działalności dotykają wyłącznie spraw ważnych.
Świetnym tego przykładem jest Jan Pietrzak,
który w swojej działalności zajmował się wyłącznie polityką i nie potrafił inaczej. Nasi
koledzy współtworzący z nami program
w TV Polsat „Kabaret na żywo” (uwaga,
wracamy już na jesieni!) dotykali wielu poważnych spraw związanych z polityką, my
dla przeciwwagi staraliśmy się odnajdować
śmieszność w bardziej codziennych sytuacjach. Suma tych spojrzeń dawała pełną
kolorów paletę satyry. Wszystko zależy od
tego, co komu w duszy gra. Jest obecnie tylu
satyryków, że każdy może wybrać formułę
dla siebie. Nie powinno to być obligatoryjne,
najważniejsze, żeby było śmieszne.

fot. materiały prasowe

nie przez tyle lat. Jedynym wyjątkiem jest zespół The Rolling Stones. Ta nasza niechęć do
okrągłych rocznic wynika z tego, że uważamy iż niezależnie od tego ile już jest za nami
to zdecydowanie jeszcze więcej przed nami.
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 W ostatnich latach zauważalnie rozrosła
się polska scena stand-up. Jak Pan myśli,
czy taki stan rzeczy jest realnym zagrożeniem dla kabaretu w klasycznej formie?
Myślę, że w pewnym sensie tak. Dzisiaj
młodzi ludzie nie zakładają kabaretów, tylko zaczynają robić stand-up. To nie jest tak,
że stand-up jest śmieszniejszy od kabaretu,
tylko po prostu nowych kabaretów nie ma,
a nowych stand-uperów przybywa bardzo
dużo. W tym znaczeniu można by powiedzieć, że stand-up jest przyszłością satyry.
Dzieje się tak z różnych względów, jednym z nich może być fakt, że stand-up jest
prostszy. Tworząc skecz kabaretowy trzeba
znaleźć 2-3 osoby z podobnym poczuciem
humoru, a potem wszystko dokładnie zaplanować, przedyskutować, spotkać się na
próbach, a to wymaga czasu. W przypadku
stand-upera sytuacja jest inna, bo on swoje
programy pisze sam. Nie musi się z nikim
konsultować, dlatego taka realizacja przebiega szybciej i jest prostsza. Nie jest to jednak, aż tak prosta forma, jak się wszystkim
wydaje. Jeżeli ktoś dziś sądzi, że łatwo zostanie stand-uperem, bo jest wesoły i opowiada
zabawne kawały na imprezach rodzinnych
to najczęściej jest w błędzie. Okazuje się, że
wszystko co wydaje się proste wcale takie nie
jest. Jest cała masa słabych stand-uperów.
Często znamy tylko kilka kluczowych nazwisk, ale nie mamy pojęcia o dziesiątkach,
których nikt nie chce oglądać. Ilość stand
-uperów w Polsce nie przekłada się na ich jakość. Chyba można powiedzieć, że obecnie
rozpoznawalność czołowych polskich ka-
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baretów jest zbliżona do rozpoznawalności
najlepszych polskich stand-uperów. Wciąż
zdarzają się głośne transfery z kabaretu do
stand-upu. Przykładem jest Abelard Giza
z kabaretu „Limo”, Igor Kwiatkowski z „Paranienormalnych”, czy też Wojciech Kamiński z kabaretu „Jurki”.
 W przeszłości pracował Pan jako dziennikarz. Czy zdarza się Panu odczuwać cień
nostalgii za tym zawodem?
Za każdym razem, gdy czytam teksty prasowe w gazetach i portalach tęsknię do tego
zawodu. Mam wrażenie, że obecne dziennikarstwo bardzo się zmieniło. Wydaje mi się,
że ta zmiana jest nawet znacznie większa,
niż w kontekście kabaretu, który przeszedł
w stronę stand-upu. Bardzo chciałem pracować jako dziennikarz ale los tak chciał, że
w pewnym momencie znalazłem się w kabarecie i nie żałuję tej decyzji. Nie wiem, być
może świat za tą przyczyną stracił dobrego
dziennikarza, na rzecz całkiem przeciętnego
kabareciarza. Nie zmienia to jednak faktu, że
już się o tym nie przekonamy i są Państwo
zmuszeni oglądać mnie na scenie w roli kabareciarza.
 Niczym bumerang powraca informacja,
że najbliższa trasa Kabaretu Moralnego

REKLAMA

www.facebook.com/ckis.siedlce

Dzisiaj młodzi ludzie nie
zakładają kabaretów,
tylko zaczynają robić
stand-up. To nie jest
tak, że stand-up jest
śmieszniejszy od
kabaretu, tylko po prostu
nowych kabaretów nie
ma, a nowych standuperów przybywa bardzo
dużo. W tym znaczeniu
można by powiedzieć,
że stand-up jest
przyszłością satyry.
Niepokoju odbędzie się bez udziału głównego tekściarza kabaretu Roberta Górskiego. Jak może się Pan do tych informacji
odnieść?

www.ckis.siedlce.pl

Robert Górski jest aktualnie zamknięty
w komorze hiperbarycznej pod Genewą
gdzie poddawany jest życiodajnym bombardowaniem neutrin, które sprawią, że kiedy
następnym razem do Państwa przyjedziemy
wspólnie z nim to będzie on wyższy, młodszy, silniejszy i po stokroć śmieszniejszy.
Sami nie możemy się doczekać! Ale proszę
nam wierzyć – nasz występ w Siedlcach to
będzie 100 procent Kabaretu Moralnego
Niepokoju w Kabarecie Moralnego Niepokoju. Aż Państwu zazdroszczę, że będą mogli
to Państwo zobaczyć!
 Czy jest coś, czego mógłbym Panu dziś
życzyć?
Cóż znaczą życzenia dla mnie w obliczu
tego, co się w tej chwili dzieje w Ukrainie.
My sobie jakoś poradzimy, ale chciałbym
żeby nareszcie zakończył się koszmar, z którym nasi sąsiedzi mierzą się każdego dnia i to jest chyba jedyne poważne życzenie jakie
teraz mam.
Ale nie, wiem – jest jeszcze jedno! Życzyłbym sobie, żebyście się Państwo na występie
Kabaretu Moralnego Niepokoju po prostu
świetnie bawili!
Dziękuję za rozmowę.




Łukasz Marciniak
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relacje
Wznowienie spektaklu „Świat Dorotki”
ES zagrali w listopadzie 2018 roku. Sztuka
w reżyserii i z muzyką Roberta Protasewicza,
pełna barwnych postaci, ciekawej scenografii, wpadających w ucho piosenek, spotkała
się wówczas z bardzo pozytywnym odbiorem

fot. Marek Błaszczyk

Po kilku latach nieobecności na deski Sceny Teatralnej Miasta Siedlce powrócił spektakl
„Świat Dorotki”. Przedstawienie na motywach
powieści L. Franka Bauma „Czarnoksiężnik
z Krainy Oz” po raz pierwszy aktorzy Teatru

młodych widzów. Nie zmieniło się to również
teraz podczas wznowienia spektaklu, które
w nowej obsadzie również zdobyło serca nie
tylko dziecięcej publiczności. Od 20 do 22
marca na siedleckiej scenie przedstawienie
zagrane zostało czterokrotnie i obejrzało go
blisko 1500 widzów z Siedlec i regionu.

W sobotę, 26 marca Teatr Dziecięcy
Dramma-Mia uczestniczył w warsztatach
budowy lalek pod okiem Małgorzaty Tarasewicz-Wosik, scenografki licznych spektakli
w całej Polsce, stypendystki Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia odbyły
się w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach
i wpisały się w świętowanie przypadającego

kilka dni wcześniej Światowego Dnia Lalkarstwa. Teatr Dziecięcy Dramma - Mia przy
Centrum Kultury i Sztuki działa od 2012
roku. Podczas zajęć, na co dzień prowadzonych przez aktorkę Ulę Gotowicką, dzieci bawią się wieloma gatunkami sztuki, poznając
różnorodny język teatru. Oprócz gry aktorskiej w planie żywym mają okazję zetknąć się

z teatrem lalek, teatrem maski, przedmiotu,
cieni, teatrem czarnym, sztukami plastycznymi, pantomimą. Adepci Dramma-Mia
mają dużo przestrzeni, aby rozwijać nie tylko
swoje talenty aktorskie, ale również wokalne,
taneczne, plastyczne, animacji form. Dzięki
temu mogą w pełni poczuć się twórcami: jedni przygotowują scenografię, robią lalki, inni
opracowują choreografię dla grupy, jeszcze
inni śpiewają i muzykują.

fot. Marek Błaszczyk

Dramma-Mia na warsztatach lalkarskich
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bazar kulturalny
oczy szeroko otwarte

JArosław
skrobecki
filmowiec

Trudny czas na
„Piosenki o miłości”
Chcę Państwu pisać o sztuce i jej pięknie,
co w tych dziwnych i niespokojnym czasach
może niektórym wydawać się nie na miejscu.
Kiedy w brutalnej wojnie wywołanej przez szaleńca z wybujałym ego giną niewinni ludzie,
nie jest łatwo zajmować się rozrywką. Przecież
my wszyscy, w ten czy inny sposób, jesteśmy
zaangażowani i zajęci tą sytuacją. Pomagamy, jak nikt dotychczas w Europie, zajmując
się sąsiadami zza wschodniej granicy; dajemy
im żywność, ubrania, czy w końcu oddajemy
własne mieszkania. I to wszystko spontanicznie, bez nakazów i koordynacji odgórnej. Ten
szlachetny poryw serc, którego pewnie nawet
sami się nie spodziewaliśmy zajmuje nam
dużo czasu, a przecież musimy przy tym nor-

malnie żyć; chodzić do pracy, zajmować się
rodziną i własnymi sprawami. Gdzie więc tu
jeszcze miejsce na zabawę? To oczywiście pytanie retoryczne, bo obcowanie ze sztuką jest
równie ważne jak jedzenie czy spanie. Pozwala
nam ona na oderwanie myśli od codziennych
trosk, ale także od tragicznych wydarzeń,
którymi jesteśmy codziennie bombardowani
z każdej strony. Sztuka pozwala nam zachować dobrą kondycję psychiczną, bez której
jakiekolwiek działanie jest niemożliwe. Należy więc wyważyć co jest dobre dla nas samych
i dla otoczenia jednocześnie abyśmy mogli
dobrze funkcjonować, także podczas pomagania innym. Dlatego pozwolicie, że zabiorę Was
na chwilę z brutalnej ostatnio rzeczywistości
do kina, na seans filmowy. Chcę zachęcić do
poznania historii miłości dwojga młodych ludzi, których wiele dzieli, a tak niewiele z pozoru łączy. Zapraszam Was na film niezwykle
romantyczny, zaskakujący i barwny, który jest
jednocześnie filmem zrealizowanym w konwencji czarno - białej. I nie jest to maniera dla
uzyskania zainteresowania, albo przykrycia
niedoskonałości scenariuszowych czy reżyserskich, ale środek do podkreślenia i wzmocnienia opowiadanej historii. Zajrzyjmy więc do
wnętrza tego filmu i uchylmy w końcu rąbka tajemnicy. „Piosenki o miłości”, bo o nim

mowa, to debiut reżyserski Tomasza Habowskiego i to jaki debiut – film dostał główną nagrodę na ubiegłorocznym Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni, w kategorii
„Najlepszy Film Mikrobudżetowy”. I nie zrażajcie się tym, że to może poboczna kategoria,
bo zaręczam, że gdyby wystawiony był w konkursie głównym, również walczyłby o najwyższe laury. Zwykle jest tak, że debiut filmowy
obarczony jest pewnymi rzeczami właściwymi
debiutantom, bo przecież trzeba pokazać jak
znakomity ma się warsztat, jak niepowtarzal-

autorska galeria
Urodziła się w 1949 r. w Woli Chomejowej (powiat radzyński). Ukończyła
Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu
Podlaskim. W latach 1967–1975 studiowała Wychowanie Plastyczne w Studium
Nauczycielskim w Radomiu oraz Wychowanie Techniczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Uczyła
w szkole podstawowej w Kwasówce, a następnie w radzyńskim Liceum Ogólnokształcącym. Brała udział w wielu ogólno-

polskich i międzynarodowych plenerach
malarskich oraz wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 2018 r. zdobyła
wyróżnienie w Ogólnopolskim Biennale
Twórczości Plastycznej Nauczycieli w Lublinie, a w 2020 r. – nagrodę specjalną na
tym samym Biennale. Zajmuje się malarstwem na jedwabiu.
Wystawa 30 marca - 28 kwietnia 2022 r.
Galeria Teatralna CKiS

fot. archiwum prywatne

„Malowane na jedwabiu”
Zofia Leszczyńska
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ne pomysły, jak dobrze pracujemy aktorami
i w efekcie dosyć łatwo jest zupełnie popsuć
czy chociaż zniekształcić całkiem dobry potencjał filmowy. Tu tak naprawdę nie widać
ręki debiutanta. Historia jest przemyślana,
środki oszczędne, by nie powiedzieć minimalistyczne, aktorzy dobrani wręcz rewelacyjnie
i taka muzyka, że nie mogłoby być lepszej. Jest
to niewątpliwie uczta dla widza. Zobaczymy
więc dwójkę bohaterów: Roberta, aspirującego muzyka, w tej roli Tomasz Wołosok, dobrze
sytuowanego młodzieńca, syna sławnego aktora i celebryty, który na co dzień żyje w jego
cieniu (Andrzej Grabowski) i Alicję w tej roli
z kolei debiutująca Justyna Świąs na co dzień
wokalistka The Dumplings. Poznają się na
przyjęciu gdzie dziewczyna pracuje jako kelnerka zarabiając na życie, a Robert jest tam
gościem. Robert, zupełnie przypadkowo słyszy, jak Alicja śpiewa podczas pracy i zachwyca się jej głosem. Ta chwila zupełnie zmieni
ich dotychczasowe życie, chociaż nie od razu
sobie to uświadamiają. Dla niego to okazja
aby wyzwolić się z wizerunku syna znanego
ojca i nareszcie robić to co zawsze chciał czyli produkować muzykę, dla niej to spotkanie
jest przepustką do innego lepszego świata, ale
przede wszystkim możliwością realizowania
swoich marzeń i pokazania światu swego ta-

lentu. Oboje pochodzą z różnych zupełnie
środowisk i mają odmienne aspiracje. Połączy ich miłość… do muzyki i siebie. Między
naszymi bohaterami ciągle iskrzy, ich związek
to nieustanne wzloty i upadki, to życie pełne
emocji nie tylko tych związanych ze sztuką, ale
także tych wzajemnych. Znakomite aktorstwo
– magnetyczny, mający teraz swoje „5 minut”
Tomasz Wołosok, debiutująca, niezwykle naturalna i bardzo utalentowana Justyna Świąs
(jestem pewien, że narodziła się nam gwiazda) i absolutnie fascynujący, kradnący każdą
sekundę ze swoim udziałem Andrzej Grabowski, który jak mam wrażenie, rolą tą absolutnie genialnie rozlicza się nie tylko ze swoją
dotychczasową karierą, ale także z samym
sobą. Na dokładkę bardzo dobra, sugestywna
muzyka, spójny scenariusz i wyczucie reżysera składają się na kilkadziesiąt minut niezwykłych przeżyć w kinie!
Niełatwo jest w dzisiejszych trudnych
czasach odwrócić uwagę widzów od ich codziennych zmartwień; trzeba naprawdę się
postarać. Ta sztuka niewątpliwie udała się debiutantowi Tomaszowi Habowskiemu. I warto, drodzy Państwo, dać się uwieść artyście,
bo przenosi nas do nie tyle innego świata, ale
do rzeczywistości, w której najważniejsze są
„Piosenki o miłości”.
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do poczytania
Katarzyna Droga

Dziunia, ale dama

„Nie, nie, nie! Jeszcze raz
nie! Przerwijcie to, proszę,
zabierzcie tego krokodyla,
bo tu umrę ze śmiechu!
Następna studentka proszę!”
Hanka zbiegła ze sceny
i ze łzami w oczach rzuciła się na krzesło
w garderobie. Płakała jak nigdy w życiu.
Nie o tym marzyła, kiedy w tajemnicy przed ojcem zdawała egzaminy do szkoły teatralnej. Przy
jej nazwisku pojawiła się wówczas adnotacja:
„aktorka charakterystyczna”. Cóż z niej za aktorka? Wychodzi na scenę i wszyscy w śmiech!
A jednak Hanka udowodniła, że warto sięgać
po to, czego się pragnie. I nie przeszkodziły jej
w tym ani duży nos, ani „głos jak z baru”.
„Dziunia, ale dama” to opowieść o królowej polskiego kabaretu Hance Bielickiej, a jednocześnie
wspaniały obraz epoki, przez którą przewijają
się legendy polskiej sceny: Danuta Szaflarska, Jerzy Duszyński, Irena Kwiatkowska, Aleksander
Zelwerowicz, Marek Hłasko, Helena Buczyńska,
Hanka Ordonówna. To powieść o dziewczynie,
której wszystkiego było w życiu mało.

Z opisu wydawcy.
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Bądź
na bieżąco,
obserwuj
nasz
fanpage!
/ arm.siedlce
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Jastrzębski wspiera teatr
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Wuś
SPRZEDAŻ!

EKOLOGICZNY ŚRODEK
POPRAWIAJĄCY JAKOŚĆ GLEBY

Produkt wytwarzany jest z selektywnie zbieranych
odpadów zielonych oraz biodegradowalnych.
• Wzbogaca glebę
w substancje organiczne
i składniki pokarmowe,
• Wpływa korzystnie
na właściwości fizyczne,
chemiczne i biologiczne gleb,

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

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