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Rozmowa z aktorem

Właśnie wyszedł przed chwilą jeszcze jego papieros
pokój dymem napełnia jeszcze cienie od gestów jeszcze ten dym nad świecą.
Z głośnika płynie Bach.
Chmurami pełnia.
Teraz chodzę i chodzę,
i przypominam sobie jego słowa,
i jak las podateński szumi
w mej głowie ta rozmowa.
Mówił o roli:
że chciałby - powiada - widownię
stroić, jak skrzypce się stroi
(nasz narodowy instrument),
że czasem śni mu się tak:
Na scenie jest parę świec
i więcej nic lecz w blasku tych małych świec
jakaś serdeczna sprawa,
jakaś sztuka pt. np. „Warszawa”
i słowa w sztuce poczynają biec
jak chmury złote,
które wiatr wiosenny goni aż zachwycona widownia
powstaje z miejsc,
aż pochodniami są płomyczki świec
I JEDNO JEST: AKTOR I ONI.

Z okazji Międzynarodowego
Dnia Teatru
wszystkim Artystom, Aktorom,
Twórcom, Pracownikom,
Widzom oraz Sympatykom Teatru życzymy
niezapomnianych wrażeń teatralnych.
Wspaniałych spektakli, komedii, tragedii,
musicali, recitali. Mnóstwa wzruszeń,
uśmiechów, radości, wielu twórczych
uniesień, niesłabnących inspiracji.
Życzymy by teatr był miejscem częstych
spotkań i wzajemnych interakcji. Niech czar
i magia sceny teatralnej nigdy nie zgasną...
Do zobaczenia w teatrze!

Międzynarodowy Dzień Teatru
Święto ustanowione z inicjatywy Międzynarodowego
Instytutu Teatralnego w 1961 r. dla upamiętnienia
otwarcia w Paryżu (27 marca 1957 r.)
Teatru Narodów – festiwalu, na którym
spotkały się zespoły z obu stron „żelaznej kurtyny”.

- Czy napiszesz mi taką rolę?
- Spróbuję. Odjedź z nadzieją.
Sztuka jest wieczną wiosną.
Sztuka jest ciepłym wiatrem,
od którego śniegi topnieją.


Konstanty Ildefons Gałczyński

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

4-8 Repertuar CKiS
		 - luty - marzec 2022
9-11 Wspomnienie
		 - archiwalny wywiad
		 z Ireneuszem Parzyszkiem
14-16 Gość Sceny 24

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

		 - rozmowa z

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4

		 Radosławem Pazurą

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

17 Relacje - Gala zakończenia

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

		 IX edycji OFT

Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14

		Sztuka plus Komercja

Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5

18-19 Bazar kulturalny

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

„Cafe concert” Edgar Degas (pastel 1877)
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Sieć sklepów TOPAZ: ul. Warszawska 133,
ul. Sokołowska157, ul. Armii Krajowej 5
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Gwiazdorska obsada, balet, orkiestra, przepiękne
głosy, które zachwycają publiczność w każdym
wieku! Znakomite widowisko dla całej rodziny.
Noworoczny Koncert Wiedeński 2 - NOWY
PROGRAM to także zapierające dech w piersiach,
bajkowe kostiumy, które przeniosą również
najmłodszych widzów do magicznego,
wiedeńskiego świata Króla Walca - Johanna Straussa.
Nie zabraknie muzycznych żartów, niespodzianek
i skeczów. Udowodnimy tym samym, że muzyka
łączy pokolenia i nie zna granic!
Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych
konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec,
fortepianu, wspaniali soliści.
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godz. 17:00, 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Adonis
ma gościa

w Teatrze

IE

N

Noworoczny
Koncert Wiedeński 2

www.ckis.siedlce.pl

A

13 lutego (niedziela)

koncert

L

2 lutego (środa)
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DZIE

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria: Artur Romański
scenografia: Igor Fijałkowski
wykonanie: Ula Gotowicka
Muzyka: Robert Protasewicz
Monodram „Adonis ma gościa” w wykonaniu Uli
Gotowickiej to zainscenizowana z dużym rozmachem
plastycznym opowieść o istocie wolności i przyjaźni,
która pozwala trafić do gustów szerokiej widowni.
Adonis, nieświadoma własnej sytuacji papuga, spędza
całe życie w klatce, którą nazywa swoim pałacem aż
do czasu, kiedy jego spokój burzy wrona – przybysz
z obcego, wolnego świata. Przed aktorką stoi nie lada wyzwanie: łączy ona grę obu postaci w planie żywym
z animowaną plastyką, która to wprowadza widza do świata magii i iluzji. Reżyser przedstawienia Artur
Romański i scenograf Igor Fijałkowski, aktorzy-lalkarze związani z Teatrem Animacji w Poznaniu, pozwolili
sobie na upust fantazji. Wprowadzając niezwykle efektowne rozwiązania, żeby wymienić tylko malowanie
farbami, sypanie piaskiem na rzutniku pisma, animacje w teatrze czarnym, lalki drukowane na folii, grę świateł
wychodzących nawet za rampę (tuby z ptakami latającymi po całej sali teatralnej) zadbali, aby spektakl silnie
oddziaływał na zmysły i emocje. Formalne zabiegi niosą w sobie dodatkowe treści, sensy, przyczyniają się do
narracji. Podobnie muzyka, której pewne partie Robert Protasewicz tworzył podczas prowadzonych prób do
monodramu, współgra znakomicie ze snutą opowieścią i poetyckością ożywianej materii.

14 lutego (poniedziałek)
spektakl

La Bombe
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
obsada:
Caroline: Katarzyna Glinka
Sam: Karolina Sawka
Stephane: Radosław Pazura
Alban: Michał Rolnicki
autor: Carole Greep
reżyseria: Sambor Czarnota
producent: IDEA ART Hubert Ziętala
scenografia: Witold Stefaniak
Spektakl „La Bombe” to francuska sztuka z błyskotliwym, ciętym dialogiem. To historia małżeństwa poszukującego z ogromnym zaangażowaniem nowej siły
i energii, która wzmocniłaby ich związek, choć dotychczas wszystkie teorie zawiodły. Dają sobie kolejną szansę i postanawiają podczas urlopu na malowniczej
Korsyce odnaleźć iskrę do dawnej płomiennej miłości. Towarzyszy temu przyjaciel rodziny, który pod maską przebojowego uwodziciela kryje swoje niepewności
i porażki. Zawsze można na niego liczyć, zawsze służy wsparciem i dodaje otuchy. Dynamiczne wydarzenia nabierają rozmachu wraz z pojawieniem się
młodziutkiej opiekunki do dzieci. Zaczyna się intryga pełna niedomówień i sytuacji zdominowanych przez podejrzliwość głównej bohaterki przeżywającej baby
blues – wybuchowej i chorobliwie zazdrosnej. Do tego dochodzą gesty serdeczności i ciepłych uczuć pełnej wdzięku i naturalności zjawiskowej Sam, które nie
zawsze bywają dobrze interpretowane.
La Bombe to historia nieobojętna i wiarygodna, która może dotyczyć wielu z nas. La Bombe to śmiech przez łzy, poczucie bezsilności i eksplozja radości naszych
bohaterów. Chęć zaistnienia jako lepsza wersja samego siebie i niespodziewany wpływ epizodu sprzed lat na przyszłość.
Wszystko to ze szczęśliwym zakończeniem w oprawie z pobudzającą zmysły wyśmienitą grą aktorską i francuską muzyką w tle korsykańskiego zachodzącego słońca.
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18 lutego (piątek)

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

Siedlecki Wieczór
Ekscytacji Teatralnej
z Elementami Rywalizacji
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza organizuje
comiesięczne wieczorki teatralne! W piątek, 18
lutego o godz. 18:00 na Scenie Teatralnej Miasta
Siedlce wystąpi Teatr „O! Mamy” z Garwolina
w spektaklu „Pozytywka” vs Studio Teatralne im. Jacka
Woszczerowicza ze spektaklem „The PRESSja”.
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19 lutego (sobota)
Spektakl

Raj. Goodbye
godz. 17:00
miejsce: Bialskie Centrum Kultury
autor: Michał Molka
reżyseria, scenografia: Robert Protasewicz
występują: Adi – Robert Protasewicz, Eva –
Dorota Kaczorek, Twórca, Wąż – Maciej Czapski
kostiumy: Dorota Kaczorek, Grażyna Wiewiórka
„Raj. Goodbye” to, wedle słów autora „komedia
osadzona w rajskiej przestrzeni. Zabawne sytuacje na
linii Adi-Eva-Twórca opierają się na żeńskich i męskich
archetypach i mogą być odbierane na różnych
poziomach”. Adi wiedzie beztroski żywot w Raju.
I mimo, że Twórca okazuje mu żywe zainteresowanie,
prowadzi z nim przyjacielskie pogawędki, zaspokaja
jego kulinarne zachcianki, a każdy dzień jest
niekończącym się relaksem – Adiemu zaczyna czegoś
brakować. Twórca darowuje mu piłkę w nadziei, że tak nieskomplikowany twór jak mężczyzna zaspokoi
swoje ambicje kopiąc piłkę od rana do wieczora. Niestety, Adi jest nienasycony. Kopanie nudzi mu się
dość szybko i znów zaczyna pragnąć czegoś więcej. Wprawdzie nie wie czego, ale Twórca wychodzi mu
naprzeciw. Tworzy Evę. A tam, gdzie jest kobieta i mężczyzna, zaczynają się problemy… Wszyscy wiemy
jak kończy się ta historia. Wygnanie z Raju jest nieuniknione. Ale tu, na ziemi, też może być fajnie. Tak się
przynajmniej wydaje Adiemu i Evie, kiedy lądują na twardym gruncie z piłką i kuferkiem ciuchów...

24 lutego (czwartek)

25 lutego (piątek)

SPEKTAKL

wernisaż

Wodą i pędzlem

wernisaż wystawy akwareli
Magdaleny Wróbel
godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS

Historie łóżkowe
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
wykonanie: Marta Sroka, Beata Zarembianka, Aleksander Janiszewski
Kornel Pieńko oraz Piotr Rybak
tłumaczenie: Mirosław Połatyński
scenografia i kostiumy: Barbara Guzik
muzyka: Jarek Babula
reżyseria: Marcin Sławiński
Jedna z najlepszych komedii kanadyjskiego autora Norma Fostera, w której przedstawia
on zabawne, ale też wzruszające losy mieszkańców pewnego miasteczka gdzieś...
Cokolwiek by nie powiedzieć o parze uprawiającej miłość na antenie radia, podstarzałej
gwieździe rocka i jego fance, włamywaczach, szefie klubu go - go, striptizerce z ręką na
temblaku, to i tak wszyscy wylądują w łóżku... ewentualnie tuż obok :)
„Historie łóżkowe”, to spektakl, w którym bohaterowie, czasami zabawnie nieporadni, tak
jak i my wszyscy poszukują miłości, akceptacji i bliskości drugiego człowieka.

Magdalena Wróbel urodziła się w 1984 roku
w Siedlcach. Zamiłowaniem do malowania zaraziła
ją przyjaciółka mamy, która była w domu rodzinnym
częstym gościem. Dzięki niej szybko odkryła, że
idealnym zawodem dla osoby uzdolnionej ściśle
i artystycznie jest architektura. Tytuł mgr inż. architekta
zdobyła w 2009 roku na Politechnice Szczecińskiej. Na
poważnie akwarelą zaczęła zajmować się po studiach,
ślubie, urodzeniu dwójki dzieci i kilka nieudanych
próbach pracy w biurze. Dzisiaj maluje od 150 do 200
obrazów rocznie i często robi to, bo „musi, inaczej się
udusi”. W akwareli najbardziej pociąga ją jej ulotność,
wrażeniowość i… trudność. Akwarela nie wybacza
błędów, ma się tylko jeden „strzał”. Silną stroną jej
akwareli są krajobrazy, ilustracje botaniczne, a także,
z racji wyuczonego zawodu - architektura.
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Wiosenne
przygody
krówki Matyldy
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L

spektakl

DZIE

godz. 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wiosna, a z nią słychać w oddali kojący
śpiew ptaków, ale… Co to? Coś go zagłusza.
Co to takiego? to nie rozpaczliwe łkanie?
Ach, to mała Krówka Matylda, która
przemierza świat zupełnie sama. Biedactwo,
poszukuje przyjaciół. W swojej wędrówce
nieoczekiwanie napotyka słomianego
Chochoła, roztańczonego Stracha na wróble
i Pana Wierzbę, którzy pocieszają Matyldę
opowiadając o otaczającym ją świecie.

dzień kobiet w teatrze

Dirty
Dancing
po latach
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
„Dirty Dancing”, „Wirujący Seks” czy „Dirty po latach”.
Wiele tytułów, ale urok głównych bohaterów
i wspaniałe piosenki z „Time of My Life” na czele,
są ciągle tak samo, pozytywnie odbierane.
Zapraszamy na wieczór wspomnień, podczas
którego para głównych bohaterów ujęta jest
w czasach filmowych oraz dzisiejszych, aktualnych.
Zastanawiało Cię jak potoczyły się dalsze losy Baby,
Penny, Lisy i Johnnego? Zapraszamy do tanecznego
świata „Dirty Dancing po latach”.

8 marca (wtorek)
Dzień Kobiet w Teatrze

Dwie
połówki
pomarańczy
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

7 marca (poniedziałek)
spektakl

Wiosenne
przygody
krówki Matyldy
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wiosna, a z nią słychać w oddali kojący
śpiew ptaków, ale… Co to? Coś go zagłusza.
Co to takiego? to nie rozpaczliwe łkanie?
Ach, to mała Krówka Matylda, która
przemierza świat zupełnie sama. Biedactwo,
poszukuje przyjaciół. W swojej wędrówce
nieoczekiwanie napotyka słomianego
Chochoła, roztańczonego Stracha na wróble
i Pana Wierzbę, którzy pocieszają Matyldę
opowiadając o otaczającym ją świecie.

Prawdopodobnie najśmieszniejsza komedia
romantyczna dla dorosłych!
reżyseria: Maria Ciunelis
obsada: Jarosław Boberek, Maria Ciunelis,
Aneta Zając, Grażyna Zielińska,
Cynthia Kuźniak
Do jedynego hotelu w mieście, trafia świeża wdowa – Karolina, wezwana by zidentyfikować
zamarłego męża – Adama, który wcześniej zginął w tajemniczych okolicznościach. W hotelu
czeka na nią psycholog policyjna, Joanna, a także wiele innych niespodzianek, związanych
nie tylko z jej mężem, ale i trwającym w hotelu weselem. Sytuację dodatkowo komplikuje
pojawienie się młodej, bardzo atrakcyjnej dziewczyny – Alex, podającej się za córkę
zmarłego.
Zaskakujące zwroty akcji, przewrotne poczucie humoru autorki, żartobliwa interpretacja
reżyserska oraz prawdziwe kreacje aktorskie sprawiają, że z zapartym tchem śledzimy coraz
bardziej absurdalną sytuację, gdzie nic nie jest takie, jakim się wydaje,a śmierć małżonka nie
jest wcale końcem związku – wręcz odwrotnie!
A może ten spektakl, to właśnie przepis na to, co trzeba zrobić, aby przekonać się o miłości
tej swojej drugiej połówki? Dla WIELKIEJ MIŁOŚCI zrobi się … WSZYSTKO.
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10, 11 marca

12 marca (sobota)

spektakl

koncert

20 marca (niedziela)
spektakl

Świat
Dorotki
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DZIE
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

21, 22 marca
spektakl
scenariusz: Milena Rytlewska
reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
obsada: aktorzy Teatru ES
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Spektakl na podstawie powieści L. Franka Bauma „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”, która od ponad 100
lat rozpala wyobraźnię dzieci na całym świecie. Trąba powietrzna porywa dom Dorotki wraz z nią,
przenosi go do krainy Oz i zrzuca wprost na Złą Czarownicę. Dziewczynka w nagrodę dostaje jej
niezwykłe Trzewiczki, a Dobra Czarownica każe jej iść aż do Szmaragdowego Grodu, gdzie mieszka
potężny Czarnoksiężnik. Podobno tylko on może spełnić jej życzenie: powrót do domu. Po drodze
Dorotka spotyka Stracha na Wróble (który chciałby mieć rozum), Blaszanego Drwala (który pragnie
serca) i Tchórzliwego Lwa (który marzy o odwadze). Spektakl mówi o wierze w siebie, o możliwości
spełniania własnych marzeń, o tym, że wszystko zależy przede wszystkim od nas. Dowiemy się więc,
że spełnienia swoich pragnień należało szukać w samym sobie. A Dorotka i jej droga do domu?
Okazuje się, że rozwiązanie cały czas było bardzo blisko.

fot. Katarzyna Wieczorek

„Mały Książę” Antoine de Saint Exupéry’ego
to jedna z najważniejszych pozycji
w literaturze światowej, przeznaczona
dla dzieci i młodzieży. Tym razem
zaadaptowana na potrzeby Sceny Teatralnej
naszego miasta. W przedstawieniu
z bajkową scenografią wzbogaconą
wizualizacjami, występują aktorzy Teatru
Es. Ważną częścią spektaklu będzie
oprawa muzyczna i piosenki napisane
przez Ulę Gotowicką z muzyką Waldemara
Koperkiewicza. „Mały Książę” – mieszkaniec
dalekiej planety trafia na Ziemię i odkrywa
tam wszystko to co wydaje nam się znajome
i oczywiste. Patrząc jednak na nas z boku
i z dystansem, z dziecięcym zdziwieniem
przypomina nam czym jest miłość, przyjaźń,
wierność, dobro i zło. Piękny, ważny tekst
i mamy nadzieję, że spektakl będzie
równie wartościowy i ciekawy. Zapraszamy
i liczymy na Państwa obecność.

Zespół muzyczny Blue Angel Band
założony z myślą o popularyzacji muzyki
retro, świętuje w tym roku jubileusz
10-lecia działalności scenicznej.
Z tej okazji 12 marca o godz. 19:00
w Centrum Kultury i Sztuki im. A.
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta
Siedlce odbędzie się koncert Marleny
Marii Uziębło i jej zespołu. Podczas
jubileuszowego koncertu usłyszymy
utwory pochodzące z projektów
stworzonych przez Blue Angel Band
w tym m.in.: „Ordonka”, „Blue Angel”
oraz „Przedwojenne Piosenki Filmowe”.
Solistce na scenie towarzyszyć będą
muzycy: Marek Matwiejczyk – gitara basowa, Piotr Dylan Sidorowicz – perkusja,
Grzegorz Uziębło – pianino, Jakub Uziębło – pianino, Michał Jagiełło – trąbka,
Sebastian Worek – saksofon, Bartłomiej Tabero – trąbka,
Grzegorz Szczepaniak – waltornia. Koncert poprowadzi Justyna Chojecka.

A

Na motywach książki
„Mały Książę”
Antoine’a de Saint-Exupery’ego
reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
teksty piosenek: Ula Gotowicka
obsada: aktorzy Teatru ES

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

L

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

10 lat
Blue Angel
Band

R

Mały
Książę
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25 marca (piątek)

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

Siedlecki Wieczór
Ekscytacji Teatralnej
z Elementami Rywalizacji
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30, 31 marca
spektakl

Świat
Dorotki

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza
organizuje comiesięczne wieczorki teatralne!
W piątek, 25 marca o godz. 19:00 na Scenie
Teatralnej Miasta Siedlce wystąpi Kompania
Teatralna „Mamro” z Warszawy w spektaklu
„Eksperyment” vs Studio Teatralne im. Jacka
Woszczerowicza ze spektaklem „The PRESSja”.

godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
scenariusz: Milena Rytlewska
reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
obsada: aktorzy Teatru ES
Spektakl na podstawie powieści L. Franka
Bauma „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”, która
od ponad 100 lat rozpala wyobraźnię
dzieci na całym świecie. Trąba powietrzna
porywa dom Dorotki wraz z nią, przenosi
go do krainy Oz i zrzuca wprost na Złą Czarownicę. Dziewczynka w nagrodę dostaje jej
niezwykłe Trzewiczki, a Dobra Czarownica każe jej iść aż do Szmaragdowego Grodu, gdzie
mieszka potężny Czarnoksiężnik. Podobno tylko on może spełnić jej życzenie: powrót do
domu. Po drodze Dorotka spotyka Stracha na Wróble (który chciałby mieć rozum), Blaszanego
Drwala (który pragnie serca) i Tchórzliwego Lwa (który marzy o odwadze). Spektakl mówi
o wierze w siebie, o możliwości spełniania własnych marzeń, o tym, że wszystko zależy przede
wszystkim od nas. Dowiemy się więc, że spełnienia swoich pragnień należało szukać w samym
sobie. A Dorotka i jej droga do domu? Okazuje się, że rozwiązanie cały czas było bardzo blisko.

27 marca (niedziela)
spektakl

Międzynarodowy Dzień Teatru

Wieruszka,

twoja wymarzona pomoc domowa
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
autor i reżyser spektaklu: Marek Rębacz
obsada: Paweł Burczyk, Tomasz Ciachorowski
Żaneta Kurcewiczówna, Lech Dyblik
Kinga Pędzińska, Klaudia Kuchtyk
Janek (lekarz) i Adam (prawnik), są szwagrami. Jako dojrzali mężczyźni wiodą
ustabilizowane życie rodzinne. Mówiąc krótko: nuda życiowa jak cholera...
I oto Adam, wracający z podróży służbowej na Ukrainę, zapowiada przyjazd
poszukującej pracy dziewczyny (Wieruszki), która idealnie nadawać się będzie na
pomoc domową. Obaj panowie, oczami wyobraźni, widzą już siebie siedzących
w ogrodzie, z wykwintnymi drinkami w dłoniach i Wieruszkę usługującą im
na każdym kroku. Rzeczywistość bywa czasem piękniejsza niż wyobrażenia
– Wieruszka okazuje się rudowłosą dwudziestolatką o zjawiskowej urodzie.
Wszelkie plany biorą w łeb, role odwracają się i to obaj panowie nadskakują
Wieruszce na każdym kroku, wyręczając we wszystkich pracach domowych.
Oczywiście natychmiast zakochują się w dziewczynie. Zwłaszcza, że ta okazuje się
potomkinią kresowej arystokracji. Jako że demokratyczne przemiany postępują
nawet na Ukrainie, dziewczyna zaczyna odzyskiwać pozostawiony tam majątek:
ogromne obszary ziemi, kamienice, wreszcie pola naftowe. I jak kogoś takiego nie
pokochać bezgraniczną miłością? Swoje małżeństwa (dotychczas bardzo udane)
panowie określają teraz życiowymi pomyłkami, a wzajemna rywalizacja o względy
dziewczyny przybiera coraz ostrzejsze formy. Dodatkowe zamieszanie wprowadza
niechciany gość - wujek i opiekun Wieruszki, były czerwonoarmista. Oczywiście
żony Janka i Adama nie pozostają dłużne i również knują swoją intrygę...
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wspomnienie
Wywiad archiwalny z

Ireneuszem Parzyszkiem, artystą grafikiem

fot. archiwum prywatne

Od kreacji
do egzystencji

 Marek Wojciech Chmurzyński, dyrektor
Muzeum Karykatury nazwał Pana Łowcą
nagród – trzykrotne Złote Szpilki, Złoty
Medal legnickiego „Satyrykonu”, Grand
Prix na konkursie w holenderskim Eindhoven – żeby wymienić tylko niektóre
z licznych laurów zdobywanych w Polsce
i za granicą. Niedawno wrócił Pan z kolejnego konkursu z główną nagrodą. Tych nagród jest w pańskim dorobku bardzo dużo.
Jak Pan je traktuje?
- Wróciłem z Inowrocławia z I nagrodą, którą zdobyłem za rysunek satyryczny.
Faktycznie tych głównych nagród już się
trochę uzbierało, chyba przeszło 90 i muszę
przyznać, że z powodu ilości zaproszeń na
wystawy czy konkursy, muszę dokonywać
ich selekcji. Oczywiście, kiedy otrzymuję nagrody za moją pracę, jest to dla mnie
ogromna radość, ale ona trwa tylko chwilę.

Szybko wracam na ziemię i zaczynam tworzyć kolejne rzeczy.
 Gdzie należałoby szukać źródeł Pana artystycznych fascynacji?
- Na pewno w dzieciństwie. Od kiedy

Oczywiście, kiedy otrzymuję
nagrody za moją pracę,
jest to dla mnie ogromna
radość, ale ona trwa tylko
chwilę. Szybko wracam na
ziemię i zaczynam tworzyć
kolejne rzeczy.

sięgam pamięcią, praktycznie nie rozstawałem się z blokiem do rysowania. Rodzice kupowali mi takowy co tydzień i to była
moja największa radość. Nie bawiłem się
samochodami ani plastikowymi pistoletami, tylko szkicowałem otaczającą mnie rzeczywistość. Pamiętam swój pierwszy plakat,
namalowany w szkole podstawowej, który
przedstawiał Nike. Lubiłem też malować
lecące bociany czy żurawie, bo ten widok
tam, gdzie się urodziłem, czyli w Żelechowie, był moją codziennością.
 Kto dał Panu ostrogi w dziedzinie grafiki?
- Myślę, że sam sobie ten rodzaj sztuki wypracowałem. Zawsze pociągała mnie
oszczędna forma, której przekaz miałby
uniwersalny charakter. Kiedy trafiłem do Liceum Plastycznego w Nałęczowie od samego początku wiedziałem, że chcę zajmować
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się grafiką. Zresztą mój profesor powiedział
kiedyś, że jeśli usłyszy w przyszłości o swoim uczniu, to będę to ja. Wychowywałem się
w starej Szkole Plakatu Polskiego – malarskiego, graficznego oraz na plakacie japońskim. I do dzisiaj jestem wierny założeniom
tej szkoły.
 Za granicą Polską Szkołę Plakatu określano jako „niezależność i bystrość rozumu”. To były lata 60. A w jakiej kondycji
jest dzisiaj plakat?
- Po dawnej Polskiej Szkole Plakatu nie
ma dziś prawie śladu. W ogóle nie funkcjonuje plakat filmowy, który był znakiem firmowym Polskiej Szkoły Plakatu. Pozostał
jedynie plakat teatralny, ale też w ograniczonym zakresie. Plakat wywodzi się ze sztuki
ulicy – dziś na ulicy nie zobaczymy dobrego
plakatu, bo jest on zabijany przez reklamy
i to w dodatku źle zrobione. Kiedyś plakat
prowokował, uczył. Był nośnikiem uniwersalnych symboli. Kto z nas nie pamięta muzycznych plakatów Chopinowskich, które
charakteryzowała oszczędność środków artystycznego wyrazu i oryginalna kolorystyka. Trafnie analizuje tę sytuację mój mistrz
i kolega Waldemar Świerzy: „Sztuka plakatu
nie zniknęła, tylko została zamordowana.
Przez prymitywnego dzisiaj klienta, przez
niewłaściwie rozumianą komercję, wreszcie przez telewizję, w której koncentruje się
teraz reklama. Po co jej sztuka na płocie?
Zresztą płotów też już nie ma ...”

Plakat powinien być
oszczędny w formie,
a jednocześnie nieść ze sobą
jak największy ładunek
informacji i emocji.
 Kiedy plakat przestaje być nośnikiem
informacji a staje się sztuką?
- Japończycy mawiają, że na odbiór plakatu mamy minutę. Plakat powinien być
oszczędny w formie, a jednocześnie nieść
ze sobą jak największy ładunek informacji
i emocji. Nie może być przegadany ani zaśmiecony długimi napisami, niepotrzebną
typografią czy innymi ozdobnikami. Żeby
przemówić, nie musi posługiwać się agresją,
nie musi krzyczeć. Dobry plakat jest niedopowiedziany i zawiera iskierkę tajemnicy...
 Jak powstają takie niespodzianki intelektualne?
- Nad plakatem siedzę bardzo długo –
niezależnie do tego, czy temat jest narzucony, czy też nie. Najpierw go analizuję, potem
szkicuję, robię przymiarki i różne wersje,
ale najczęściej na koniec wracam do pierwszego szkicu. Mam zawsze przy sobie mały

szkicownik, by w podróży móc po niego sięgnąć i zapisywać to, co mnie porusza, bawi,
zastanawia, np. hasło „skracam spodnie od
ręki” – i już widzę gotowy plakat. Kiedy robiłem plakat na mistrzostwa w piłce nożnej we
Francji – były to bodaj lata 80. – szukając pomysłu na realizację tego tematu, znalazłem
go w prozaicznej sytuacji. Wychodząc z żoną
do znajomych, obserwowałem, jak... Bożena
malowała usta w łazience i wtedy wpadłem
na pomysł, by narysować piłkę z odciśniętymi pocałunkami. Piłkarze, po strzelonej
bramce, bardzo często w euforii zwycięstwa
całują piłkę. Ten plakat zdobył wówczas
pierwszą nagrodę na konkursie we Francji.
 Z którym z plakatów, które są Pana dziełem, jest Pan szczególnie związany emocjonalnie?
- Jest dużo takich prac. Emocjonalnie
jestem bardzo związany z plakatem, który

przygotowałem na Siedleckie Dni Teatru.
Narysowałem mur w postaci kurtyny albo
odwrotnie. Zasiał on trochę kontrowersji.
Obcokrajowcy odebrali go jako zburzenie
muru i otwarcie na świat wolności.
 W czasach Peerelu miał Pan również
kłopoty z cenzurą...
- Tak, zdarzyło się to kilka razy. Z tego
powodu wiele moich nagrodzonych prac nie
zostało pokazanych publicznie.
 Wspomniany już Marek Wojciech
Chmurzyński, napisał we wstępie do katalogu pańskich rysunków satyrycznych:
”sporo Bracie narozrabiałeś w polskiej
karykaturze i satyrze przez te swoje 30 lat
rysowania. I to narozrabiałeś ze wszech
miar pozytywnie”. Jak zaczęła się pańska
przygoda z satyrą?
- To był zupełny przypadek. Jeszcze
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jako bardzo młody chłopak wysłałem na
jakiś konkurs rysunek i zdobyłem pierwszą
nagrodę. W ślad za tym poszły liczne zamówienia od różnych gazet i wydawnictw,
i wkrótce znalazłem się w gronie największych satyryków w Polsce. To była piękna
przygoda, bo nie dość, że zaistniałem jako
artysta, to jeszcze dużo zarabiałem. Dość
wspomnieć, że honoraria wystarczały mi na
codzienne utrzymanie i niezależność finansową od rodziców.

ni, kamieniste drogi, jak i samotny kamień
w polu. „Całuny” zaś, inspirowane „Całunem Turyńskim”, są rodzajem egzystencjalnego zadumania, szukania istoty rzeczy...
 Od kreacji do egzystencji...
- Tak. Ale ta droga jest bardzo długa.

Jeszcze jako bardzo młody
chłopak wysłałem na jakiś
konkurs rysunek i zdobyłem
pierwszą nagrodę. W ślad
za tym poszły liczne
zamówienia od różnych
gazet i wydawnictw,
i wkrótce znalazłem się
w gronie największych
satyryków w Polsce.

 Jacy są Pana mistrzowie satyry?
- Na pewno był nim Antoni Chodorowski, Edward Lutczyn, Roland Topor. Jest nim
Krzysiek Grzędziela, Zbyszek Woźniak ...
Pojawia się też nowe pokolenie znakomitych
karykaturzystów i co cieszy – robią swoje
prace ręcznie, bez użycia komputera.
 Wybitny grafik Andrzej Dudziński
w jednym z wywiadów powiedział: „ Dwa
impulsy są najważniejsze w życiu człowieka: dążenie do godnego życia, w którym
nie ma poważniejszych problemów finansowych, oraz chęć do odciśnięcia własnego
śladu, bycia oryginalnym, rozpoznawalnym”. Jaki jest Pana ślad?
- Każdy z grafików parających się plakatem czy rysunkiem satyrycznym stara się odcisnąć swoje piętno, swoją indywidualność.
Każdy potrafi rozpoznać kreskę Andrzeja
Mleczki, Eryka Lipińskiego, Rafała Olbińskiego czy Szymona Kobylińskiego. W moim
przypadku też coś takiego nastąpiło. Kiedy
wysyłam swoje prace na biennale do Pragi
czy Paryża, otwierający paczkę z moimi pracami wiedzą, że to Parzyszek z Polski.

Prowokują mnie zarówno
stosy kamieni, kamieniste
drogi, jak i samotny kamień
w polu. „Całuny” zaś,
inspirowane „Całunem
Turyńskim”, są rodzajem
egzystencjalnego
zadumania, szukania istoty
rzeczy...
 Na pewno jest Pan rozpoznawalny przez
cykl „Kamienie” czy „Całuny”, które powstają już od czternastu lat...
- Tak, to moje ulubione motywy. Kamień sam w sobie prowokuje, ma swoją
filozofię i jest ciekawy rzeźbiarsko. Trzymając kamień w ręku, mogę mu powierzyć
swoje tajemnice i kamień mnie nie zdradzi. Prowokują mnie zarówno stosy kamie-

 Jak Pan pracuje, jakiego rodzaju skupienia potrzebuje?
- Jestem typem samotnika i lubię pracować w odosobnieniu. Niektórzy się dziwią,
widząc moją pracownię, która – wbrew stereotypom – jest poukładana i schludna. Nie
lubię twórczego bałaganu. Często pracując
słucham moich ulubionych bardów – Dylana, Woźniaka, Demarczyk czy Biczewskiej.
W wolnych chwilach powracam do malarstwa – maluję mazowiecko-podlaski pejzaż.
W tym duchu powstaje cykl „Niebo z moich
stron”. To rodzaj milczenia, spojrzenia wgłąb
siebie, który nie wymaga obecności innych.
Taki już jestem.
 No właśnie. Nie jest Pan typem celebryty, zabiegającego o rozgłos i poklask. Nie
ma Pan swojej strony internetowej, a nawet
nie korzysta Pan z telefonu komórkowego,
z komputera chyba też rzadko. Czy przemawia przez to Pańska skromność czy też
inne względy?
- To prawda. Nie lubię się narzucać ani
reklamować. Nie dbam o to, po prostu.
Z komputera korzystam wyłącznie po to, by
sprawdzić maile. Bardzo często spotykam się
z moimi przyjaciółmi grafikami i plakacistami z Polski i ze świata, i to mi wystarcza.
Skupiam się na swojej pracy, która – według
mnie – ciągle wymaga udoskonalenia, więc
nigdy do końca nie jestem z siebie zadowolony. Dzięki temu wciąż trwam w tym zawodzie i nie zamierzam tego zmieniać.





Wywiad archiwalny z 2014 r.
rozmawiała Monika Mikołajczuk
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Ireneusz Parzyszek (1954-2021)
- artysta grafik, członek Stowarzyszenia Polskich Artystów
Grafików i Projektantów, od
1998 roku w Związku Polskich
Artystów Plastyków, zawodowo związany z Centrum Kultury
i Sztuki w Siedlcach. Zajmował
się projektowaniem plastycznym, rysunkiem i grafiką użytkową. Przez blisko czterdzieści lat
był obecny w życiu artystycznym
w kraju i za granicą. Brał udział
w ponad 800 ogólnopolskich
i międzynarodowych Wystawach
i Festiwalach Plastycznych. Ważna część jego twórczości, to rysunek satyryczny. Przez wiele
lat uczestniczył w największych
imprezach tej dyscypliny organizowanych w muzeach i galeriach świata. Otrzymał około 80
nagród i wyróżnień za rysunki
satyryczne - trzy Złote Szpilki nagroda tygodnika „Szpilki” za
najlepszy rysunek roku 1984, 85
i 86. Za działalność artystyczną
uhonorowany
Dyplomem
Ministra Kultury i Sztuki, Nagrodami Wojewody Siedleckiego i Prezydenta Miasta Siedlce.
Zasłużony dla Województwa Siedleckiego, laureat nagrody Fundacji Kultury Podlaskiej i Medalu
im. Benedyktowicza.

fot. archiwum prywatne
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KRS 0000 242 731
Fundacja PRO-BONO (z łac. DLA DOBRA) została powołana
w 2005 roku z nadrzędnym celem niesienia radości dzieciom i młodzieży,
co realizujemy poprzez inicjowanie i organizację imprez o charakterze
kulturalno – artystycznym, jak również przez zapewnienie
bezpośredniego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym.

Fundacja PRO-BONO od 2014 roku
jest Organizacją Pożytku Publicznego

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

73 2030 0045 1110 0000 0264 5630
Środki na działalność statutową
można przekazywać także na wskazany rachunek
bankowy z dopiskiem „darowizna statutowa”
Dzięki Państwa wsparciu możemy wspólnie realizować
przyjęte cele – NIEŚĆ DZIECIOM RADOŚĆ
Zachęcamy do zapoznania się z działalnością Fundacji
www.fundacjaprobono.org

Swoje działania koncentrujemy na terenach Wschodniego Mazowsza
i Podlasia, gdzie od wielu lat Fundacja znana jest między innymi
ze Spotkań Artystyczno - Charytatywnych pn. „Grelowisko”,
Festiwali Dziecięcych „Dni Radości”, wydarzeń artystycznych
„Dzieci Dzieciom” i wielu innych.
W ostatnich latach jesteśmy sponsorem nagród pieniężnych
przekazywanych na cele charytatywne w Ogólnopolskim Festiwalu
Teatrów „Sztuka plus Komercja”, który odbywa się na deskach
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce w Centrum Kultury i Sztuki
im. Andrzeja Meżeryckiego.
Nieprzerwanie angażujemy się w wiele akcji na rzecz dzieci
i młodzieży:
-fundujemy dla nich nagrody w konkursach, zachęcając je tym samym
do rozwoju ich umiejętności;
-uczestniczymy w charytatywnych aukcjach dzieł sztuki, a zebrane
środki przekazujemy na leczenie i rehabilitację;
-wspieramy materialnie dzieci z najuboższych rodzin.
Wszystko to robimy, ponieważ wierzymy, że …

Szczęście to jedyna rzecz,

która się mnoży, jeśli się ją dzieli
Albert Schweitzer

REKLAMA
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Gość Sceny 24
Radosławem Pazurą, aktorem teatralnym i filmowym
rozmowa z

Rodzina

fot. materiały promocyjne

jest moim
priorytetem
 Czy rok 2021 zalicza Pan do udanych?
To był dobry rok i nie mam powodów
do narzekań. Oczywiście nie zabrakło
w nim różnych perturbacji, ale wynikały
one głównie z globalnych utrudnień pandemicznych. Zdarzały się przypadki, że
zaplanowane zdjęcia trzeba było przesunąć na inny termin. Rodziło to mniejsze
bądź większe komplikacje, ale nie była to
katastrofa bez wyjścia. Problemy natury
technicznej zawsze można jakoś rozwiązać. Najważniejsze, że szczęśliwie udawało
mi się w minionym roku unikać wszelkich
chorób, również tych wirusowych. Mam
nadzieję, że rok 2022 będzie dla mnie równie łaskawy.
 Na początku Nowego Roku często tworzymy postanowienia i nakreślamy cele.
Jakie są Pańskie założenia na 2022 rok?
Już za chwilę wchodzę w zdjęcia do
kontynuacji serialu pt. „Mecenas Porada”.
Występuję tam w roli ojca głównej bohater-
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ki Kasi, w którą wciela się Aleksandra Domańska. Pierwsza seria została nakręcona
już jakiś czas temu, ale jej emisja w otwartym paśmie Telewizji Polsat nastąpi dopiero
w wiosennej ramówce. Zdjęcia do drugiej
serii, zgodnie z wytyczonym planem mają
się rozpocząć na przełomie marca i kwietnia, a więc już za chwilę. Jestem również po
wstępnych rozmowach do innej, dość dużej
serialowej roli. Etap przygotowawczy tego
projektu wyklucza jednak możliwość ujawniania szczegółów. Nie chciałbym zapeszyć
i wciąż trzymam się zasady, że dopóki nie
ma na stole podpisanych umów, to tak naprawdę nie ma o czym mówić (śmiech).
 Często jest Pan kojarzony jako aktor
głównie filmowy, a rzadziej teatralny.
Z czego taki stan rzeczy wynika?
Trudno powiedzieć, bo nie wiem w którym momencie taki stan się wytworzył
(śmiech). Czuję się spełniony teatralnie
i przyznam, że już od dawna szala mojej zawodowej aktywności przechyliła się w stronę teatru. Być może jestem tak kojarzony,
bo nigdy nie związałem się na stałe z żadnym teatrem. Nie przeszkadza mi to jednak występować na różnych scenach, rozproszonych po całej mapie Polski. Obecnie
jestem zaangażowany w czterech niezależnych tytułach teatralnych, z którymi stale
podróżuję. Szczerze mówiąc głównie dlatego miałem kłopot ze złożeniem końcowej
wersji harmonogramu. Występy w dwóch
miejscach jednocześnie nie są możliwe,
a często zdarzało się, że jeden tytuł bezpośrednio kolidował z drugim. Wobec wielu
trudności bardzo się cieszę, że dopiąłem
terminarz i jednocześnie mam nadzieję, że
nikt i nic w najbliższym czasie moich ustaleń nie zaburzy.
 Zdarzyło się już Panu występować na
Scenie Teatralnej w Siedlcach. Jak Pan
wspomina pracę w tym miejscu?
Siedlce wspominam bardzo miło. Tutaj
odbyła się ogólnopolska premiera spektaklu „La Bombe”. Miałem w związku z tym
okazję do bliższego spojrzenia i poznania
otoczenia tej sceny oraz ludzi, którzy ją
współtworzą. Pamiętam spotkanie z widzami w ramach inauguracji Festiwalu Teatrów „Sztuka plus Komercja”. Chyba mogę
powiedzieć, że nasze trudy i intensywność
prób zostały docenione, bo zdobyliśmy na
tym festiwalu nagrodę publiczności. Mam
wyłącznie ciepłe wspomnienia związane
z tym miejscem.
 Co może Pan opowiedzieć o postaci,
w którą się Pan wciela w tym spektaklu?
W przedstawieniu „La Bombe” wcielam
się w postać męża wspaniałej kobiety. Małżeństwo, którego jestem częścią przechodzi
kryzys spowodowany natłokiem obowiązków wychowawczych. Postanawiają wyje-

chać i podczas urlopu naprawić swoje relacje. Mój bohater jest człowiekiem mocnym
w swoich postanowieniach, posiada ugruntowane wartości. Chce za wszelką cenę ratować rodzinę. Posiada też dość nietypową
pasję, bo z zamiłowania jest psychologiemamatorem. Korzystając z okazji chciałbym
serdecznie zaprosić wszystkich do spędzenia
Walentynek w teatrze. Spektakl „La Bombe” ponownie zawita do Centrum Kultury
i Sztuki w Siedlcach już 14 lutego. Myślę, że
zarówno moja postać, jak i kreacje kolegów
spotkają się z Państwa aprobatą, a miłosna
tematyka wpisze się w najbardziej wymagające gusta i pozwoli spędzić ten wyjątkowy
wieczór w przemiłej atmosferze.

Siedlce wspominam bardzo
miło. Tutaj odbyła się
ogólnopolska premiera
spektaklu „La Bombe”.
Miałem w związku z tym
okazję do bliższego
spojrzenia i poznania
otoczenia tej sceny
oraz ludzi, którzy ją
współtworzą. Pamiętam
spotkanie z widzami
w ramach inauguracji
Festiwalu Teatrów „Sztuka
plus Komercja”.
 Jak Pan ocenia współpracę z debiutującym przy tym przedstawieniu reżyserem
Samborem Czarnotą?
Sambor jest osobą niezwykle energetyczną i temperamentną. On naprawdę ma
tysiąc pomysłów na sekundę. Wspominam
tę pracę jako ciekawe wyzwanie. Przede
wszystkim jestem pełen uznania dla reżysera za dobór składu aktorskiego. Wszyscy
w tej ekipie od samego początku dogadywaliśmy się świetnie. Wydaje mi się, że ta
sztuka jest naszym wspólnym dziełem, ale
pod batutą Sambora. Moim zdaniem Sambor wywiązał się ze swojego reżyserskiego
zadania całkiem nieźle i zaliczył udany debiut.
 Jak już ustaliliśmy spektakl „La Bombe” to nie jedyna produkcja teatralna,
w której bierze Pan udział. Gdzie jeszcze
można Pana zobaczyć?
We wrześniu odbyła się premiera kolejnej sztuki z moim udziałem pt. „Lotto”.
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Spektakl został wyprodukowany przez Teatr Gudejko i cieszy się niesłabnącą popularnością wśród publiczności. Wspaniała
obsada, bardzo fajny tekst rosyjskiego pisarza Wasilija Sigariewa oraz niezastąpiona
reżyseria Macieja Wojtyszki. Gram również
w sztuce „Między Łóżkami”, produkcji Teatru Gudejko i w reżyserii Artura Barcisia.
Jest to dobrze znany i lubiany tytuł. Mogę
z dumą stwierdzić, że całkiem niedawno,
bo w styczniu zagraliśmy 300 odsłonę tego
przedstawienia. Występuję też w spektaklu
„Wąsik”, jest to farsa w reżyserii Janka Jankowskiego. Przezabawna historia, w której
naprawdę sporo się dzieje, a w obsadzie
poza moją skromną osobą można jeszcze
zobaczyć m.in. Mirosława Bakę, Jarosława
Boberka, Rafała Cieszyńskiego, Michała
Koterskiego oraz Milena Staszuk.
 Czy w najbliższym czasie widzowie
mogą się spodziewać kolejnej, nowej sztuki teatralnej z Pańskim udziałem?
Bardzo bym chciał, ale niestety niezwykle ciężko by mi było znaleźć na to czas.
Poza tym otrzymałem jasny komunikat
z Teatru Gudejko, żeby w najbliższym roku
absolutnie już nie przyjmować nowych
propozycji. Tytuły, w których obecnie występuję, są wciąż dość świeże i teraz przyszedł czas na ich eksploatację w różnych
miejscach. Nie ukrywam, że chciałoby się
pogodzić wszystko i wejść w próby do kolejnego nowego spektaklu, ale na razie nie
jest to możliwe.
 Chyba można powiedzieć, że Pańska
droga do aktorstwa nie była pozbawiona
zawirowań. Podobno w młodości był Pan
dobrze zapowiadającym się piłkarzem…
Bardzo chciałem zostać piłkarzem,
było to moje największe chłopięce marzenie usprawiedliwione i udokumentowane
nawet jakimiś osiągnięciami. Swego czasu
występowałem w reprezentacji juniorów
młodszych i miałem powołanie do kadry.
Moje dalsze losy nie związały się jednak
z piłką nożną, bo w tamtych czasach nie
było jeszcze typowego sportu zawodowego.
Musiałem się mocniej skupić na nauce i to
ona finalnie zwyciężyła. Nie zmienia to faktu, że piłka nożna do dziś pozostaje moim
hobby i leży w strefie moich zainteresowań.
Jeszcze nie tak dawno miałem nawet swoje
miejsce w podstawowym składzie piłkarskiej Reprezentacji Artystów Polskich.
 Egzaminy do Szkoły Teatralnej zdawał
Pan dwa razy. Dwa razy pomyślnie. Czy
może Pan przybliżyć tę historię?
Za pierwszym razem do egzaminów
podszedłem w Warszawie. Dostałem się,
ale losy tak się potoczyły, że nie udało mi
się tam trafić na właściwy „garnitur profesorski”. Jako młody człowiek miałem wielki problem, żeby się porozumieć z kadrą
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dydaktyczną, a szczególnie z jedną panią
profesor. Podjąłem decyzję, żeby zrezygnować i już nigdy tam nie wracać. Prawdopodobnie był to mało wysublimowany sposób
załatwienia sprawy, ale w tamtym czasie nie
potrafiłem do tego podejść inaczej. W trakcie transformacji ustrojowej chciałem wyemigrować na zachód, ale się nie udało. Gdy
wróciłem do kraju sytuacja polityczna nieco
się unormowała, nie musiałem już odbywać
przymusowej służby wojskowej. Planowałem powrócić do nauki w Akademii Teatralnej w Warszawie. Niestety, nie zgodził
się na to rektor i postanowiłem odczekać
kolejny rok, po czym spróbowałem swoich
sił w Szkole Filmowej w Łodzi. Uzyskałem
wysoką lokatę i się dostałem, a potem to już
się jakoś samo potoczyło (śmiech).
 Nie jest tajemnicą, że Pański starszy
brat również jest aktorem. Czy miał on
znaczący wpływ przy wyborze Pańskiej
zawodowej drogi?
Jakiś wpływ miał na pewno. Przesiąkałem jego studenckimi opowieściami, zdobywałem przy tym świadomość artystycznego
zawodu. W liceum uczęszczałem do klasy
o profilu biologiczno-chemicznym. Moi rodzice bardzo chcieli, żebym w przyszłości
został lekarzem. Równolegle trenowałem pił-

www.facebook.com/ckis.siedlce

kę nożną, niestety organizm nie wytrzymał
i zachorowałem na zapalenie płuc. Miałem
kilkumiesięczną przerwę w nauce. Po powro-

Bardzo chciałem
zostać piłkarzem, było
to moje największe
chłopięce marzenie
usprawiedliwione
i udokumentowane nawet
jakimiś osiągnięciami.
Swego czasu
występowałem
w reprezentacji juniorów
młodszych i miałem
powołanie do kadry.
cie do szkoły nadrobiłem większość materiału, ale nie udało mi się nadgonić zaległości
z biologii i chemii. Przypadkowo trafiłem na
konkurs recytatorski, w którym udało mi się

www.ckis.siedlce.pl

zwyciężyć. Myślę, że to był początek mojej
przygody z aktorstwem.
 Podobno jedni ludzie posiadają marzenia, a inni plany. Do której z tych grup
mógłby Pan dziś siebie zaliczyć?
Planować można bardzo dużo i szeroko, ale Pan Bóg potem i tak wymyśla takie
numery, że się z tych planów często nic nie
sprawdza. Nie posiadam również jakichś
wielkich marzeń. Generalnie staram się
podchodzić do życia racjonalnie. Przyjmuję to co przynosi los i opatrzność z tzw.
całym bieżącym dobrodziejstwem inwentarza. Wydaje mi się, że marzenia mogą wręcz
człowieka ograniczać, bo w momencie kiedy się je zrealizuje pozostaje próżnia i pytanie co dalej. W związku z tym nie snuję marzeń, choć oczywiście chodzą mi po
głowie różne fajne projekty, czy wyzwania,
z którymi chciałbym się zmierzyć. Dziś najważniejsza jest dla mnie siła i trwałość rodziny, ale wiem, że to systematyczna praca
każdego dnia. Jeżeli mógłbym sobie coś wymarzyć, to bardzo bym chciał, żeby miłość
pomiędzy mną a żoną trwała wiecznie.





Serdecznie Panu tego życzę
i dziękuję za rozmowę.
Łukasz Marciniak
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relacje

laureatami IX Ogólnopolskiego
Festiwalu Teatrów „Sztuka plus Komercja”
W piątek, 17 grudnia, na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce zakończyła się IX
edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów
„Sztuka plus Komercja”. Podczas uroczystej gali
poznaliśmy laureatów trwającego od września
i cieszącego się dużym uznaniem publiczności wydarzenia. Tytuł najlepszego spektaklu,
wg werdyktu jury, otrzymała sztuka „Wieczór
panieński plus” wyprodukowana przez Impresariat Artystyczny „Koncert” Zdzisława
Marcinkowskiego we współpracy z Teatrem MY
Marioli Berg. Nagroda dziennikarzy przyznana
została twórcom spektaklu „Upiór w kuchni”,
czyli Agencji Produkcyjnej PALMA, a najlepszą
aktorką Festiwalu wybrana została Katarzyna

Skrzynecka za rolę w spektaklu „Wieczór Panieński plus”. Swoją nagrodę przyznała również
publiczność, która najwyżej oceniła spektakl
„La Bombe” wyprodukowaną przez Agencję
Artystyczną IdeaArt Huberta Ziętali.
Nagrody pieniężne dla laureatów festiwalu ufundowane przez Firmę Topaz,
Frezdrom i Fundację Pro-Bono przekazane zostały na cele charytatywne, na rzecz
chorych dzieci z Siedlec, podopiecznych
Fundacji Siepomaga: 4-letniej Nataszy
Żółkowskiej, która choruje na neuroblastomę IV stopnia, Marysi Jędrzejewskiej - Marysia ma 16 miesięcy, cierpi na porażenie
mózgowe i spastyczność czterokończyno-

wą oraz Lenki Marciniak - Lenka ma 5 lat
i cierpi na deformację lewej nogi, na skutek
mięśniako-włókniakowatości miednicy.
Sponsorem głównym festiwalu była drukarnia Iwonex.
Patronem artystycznym tegorocznej edycji festiwalu była aktorka teatralna i filmowa
Hanna Śleszyńska. Patronat honorowy nad
wydarzeniem sprawował Prezydent Miasta
Siedlce Andrzej Sitnik.
Uroczystą galę poprowadził Artur Mydlak,
dyrektor Centrum Kultury i Sztuki. Wieczór uświetnił koncert filmowo-musicalowy „Od nocy do nocy” w wykonaniu Joanny
Aleksandrowicz oraz muzyków: Marcina
Jagiełło (fortepian), Tomasza Cyranowicza
(bas) Patryka Sowały (perkusja).
Organizator Festiwalu: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce. Współorganizator: Agencja Artystyczna OpenTeatr.

fot. Janusz Mazurek

„Wieczór panieński plus”, „La Bombe”,
„Upiór w kuchni” i Katarzyna Skrzynecka
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bazar kulturalny
oczy szeroko otwarte

JArosław
skrobecki
filmowiec

Powrót do
przeszłości
Drodzy czytelnicy! Tym razem proponuję
Wam powrót do przeszłości, a może tylko jej
wspomnienie, chociaż to od Was zależy na ile
zechcecie w się tej przeszłości zanurzyć. Dla
młodszych czytelników nostalgia, która być
może niechcący pojawi się w tym tekście będzie niezrozumiała, ale pozostaję z nadzieją,
że może to być wstęp do lekcji historii lub
chęć lepszego poznania czasów, które obecnie żyją nie tylko we wspomnieniach, ale także filmach czy literaturze. Dla pamiętających
lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku, to rzecz
jasna wspomnienia, a więc nostalgia i tęsknota za szczenięcymi, beztroskimi czasami dzieciństwa, młodości lub dojrzałości ze wszystkimi jej konsekwencjami. Jedno wiemy na
pewno, to były ciekawe czasy. Przedsmak
tamtego okresu to oczywiście filmy i seriale,
jak choćby ten przywoływany przeze mnie

w poprzednim tekście czyli kultowy serial
„Daleko od Szosy” w reż. Zbigniewa Chmielewskiego czy też „Alternatywy 4” w reż.
Stanisława Barei. Celowo zestawiam te dwa
seriale, różnie przedstawiające tzw. „socjalistyczną” rzeczywistość; pierwszy zupełnie
na serio pokazuje awans społeczny młodego
chłopaka ze wsi na tle sytuacji społeczno-politycznej w kraju, drugi w prześmiewczy, ale
jakże trafny sposób prezentuje stosunki i sytuację panującą w latach siedemdziesiątych
ub. wieku w PRL. Dlaczego skupiłem się na
tym właśnie okresie? Otóż moją propozycją
dla Was do zobaczenia w kinie jest film pt.
„Gierek” w reż. Michała Węgrzyna. Skąd taki
pomysł aby ten właśnie film obejrzeć w kinie? Oprócz powodów, które opisałem powyżej, jest jeszcze jeden – sama sztuka filmowa,
sposób opowiadania historii no i rzecz jasna
opowieść o człowieku piastującym najwyższą ówczesną funkcję w państwie. Ale jest to
opowieść raczej nie o polityce, a o człowieku
osamotnionym, o kulisach sprawowania władzy i o człowieczeństwie. O tym, o czym nie
mogliśmy dowiedzieć się z oficjalnych ówczesnych mediów, a czym żyje przecież każdy
człowiek – poznamy więc codzienne, zwykłe
troski, rodzinę, przyjaźnie i zakulisowe rozgrywki współpracowników. I choć film nie
jest dokumentem, a tylko fabułą, to jednak

jest bardzo
solidnie
udokumentowany.
Jak dowiadujemy się
z materiałów
dystrybutora
twórcy filmu
wiedzę czerpali z wielu
wiajakże
r ygodnych
źródeł; m.in.
z relacji bankiera pożyczającego pieniądze ówczesnym krajom bloku
wschodniego oraz ze wspomnień doradcy
Gierka, który pomagał mu w modernizacji
gospodarki PRL. Swoje trzy grosze dołożył
również Heatcliff Janusz Iwanowski pomysłodawca tego filmu, a także jego współscenarzysta i współproducent, który przez blisko
trzydzieści lat gromadził informacje o byłym
I-szym Sekretarzu PZPR, znał go osobiście
i to razem z E. Gierkiem porządkował wiedzę, zwłaszcza tą dotyczącą jego życia prywatnego. Jako ciekawostkę powiem Państwu,
że całość została nakręcona … komórką, co
jest jakże znamiennym znakiem czasu.

ko odkryła, że idealnym zawodem dla osoby
uzdolnionej ściśle i artystycznie jest architektura. Tytuł mgr inż. architekta zdobyła
w 2009 roku na Politechnice Szczecińskiej.
Na poważnie akwarelą zaczęła zajmować się
po studiach, ślubie, urodzeniu dwójki dzieci
i kilka nieudanych próbach pracy w biurze.
Dzisiaj maluje od 150 do 200 obrazów rocz-

nie i często robi to, bo „musi, inaczej się udusi”. W akwareli najbardziej pociąga ją jej ulotność, impresja i… trudność. Akwarela nie
wybacza błędów, ma się tylko jeden „strzał”.
Silną stroną jej akwareli są krajobrazy, ilustracje botaniczne, a także, z racji wyuczonego zawodu- architektura”.

autorska galeria

Urodziła się w 1984 roku w Siedlcach.
Zamiłowaniem do malowania zaraziła ją
przyjaciółka mamy, która była w domu rodzinnym częstym gościem. Dzięki niej szyb-

Wernisaż 25 lutego 2022 r. godz. 18:00
Galeria Teatralna CKiS

fot. archiwum prywatne

„Wodą i pędzlem”
Magdalena Wróbel
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A teraz już przechodzimy do samego filmu. Obraz obejmuje najistotniejszy z punktu
widzenia historiografii okres z życia Edwarda
Gierka, a więc lata 1970 do 1982 czyli od objęcia funkcji I-szego Sekretarza PZPR aż do
zwolnienia z internowania podczas Stanu Wojennego. Wielu ludzi o dziwo dobrze wspomina tzw. czasy „gierkowskie”. To był przecież
okres prosperity w PRL, niektórzy mówią, że
najlepszy w czasie jej istnienia. Mówi o tym
słynny slogan propagandowy tamtego okresu
„Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej”. I wszystko szło w tym kierunku; po niezwykle szarym i stagnacyjnym czasie rządów
Gomółki, przyszła ekipa, która wszystko zaczęła zmieniać. Nagle kraj zaczął się rozwijać,
szerzej otworzył się na zachód, sklepy zapełniły się niewidzianymi dotąd towarami, intensywnie ruszył przemysł. Ale czy znamy prawdziwą historię człowieka, który był symbolem
tych zmian? Czy zastanawialiśmy się kim tak
naprawdę był? Przecież jak każdy człowiek
o czymś marzył, był mężem, ojcem i dziadkiem, miał przyjaciół i wrogów. Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek nad zakulisowymi
mechanizmami władzy? Ktoś tak wysoko postawiony musiał komuś ufać, kto to więc był?
Kto go wreszcie zdradził, bo przecież do tego
doszło? O tym wszystkim opowiada ten pełen
emocji film. Syn Edwarda Gierka, prof. Adam

Gierek, po jego obejrzeniu zauważył, że mimo
jego obaw twórcom udało się uniknąć nadmiernego „mitologizowania” postaci I-szego
Sekretarza, a Michał Koterski, odtwórca roli
tytułowej w 100% oddał emocje jego ojca
i jest w tej roli niezwykle wiarygodny; no cóż,
Koterski przygotowując się do roli przytył 17
kg i nauczył się mówić po francusku! Żonę
Edwarda Gierka, Stanisławę gra Małgorzata
Kożuchowska, a na ekranie zobaczymy również m.in.: Agnieszkę Więdłochę, Sebastiana
Stankiewicza, Antoniego Pawlickiego, Rafała
Zawieruchę, Ewę Ziętek, Jana Frycza, Filipa
Tłokińskiego, Krzysztofa Tyńca, Macieja Zakościelnego, Mikołaja Roznerskiego i Cezarego Żaka. Obsada jest więc znakomita.
Moi drodzy obejrzyjcie ten film choćby
po to by powspominać, albo dowiedzieć się
jak to było w „szalonych latach 70-tych”, lub
po prostu spędzić czas z przyjaciółmi na dobrym filmie. Dzieło to zresztą potwierdza
tezę, że polska kinematografia ma się coraz
lepiej, warto więc poświęcić jej czas. Pomińmy może niektóre tzw. komedie romantyczne
nieudolnie naśladujące swoje hollywoodzkie
pierwowzory lub sensacyjne „gnioty” produkowane taśmowo przez słabych reżyserów
i skupmy się na filmach wartościowych. Te
zaś, jak ufam, bez trudu znajdziecie w bogatej
ofercie na rynku filmowym. Powodzenia!
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do poczytania
Robert Matzen

Audrey Hepburn
Wojowniczka
Wspaniały portret
Audrey Hepburn − najjaśniejszej z filmowych
gwiazd; kobiety o wspaniałej urodzie, wielkim
talencie i jeszcze większym sercu.
Robert Matzen po raz kolejny odsłania
nieznane oblicze legendy kina i ikony mody.
Świat miał ja za delikatną i uległą, okazała się
najwaleczniejszą z wojowniczek!
Doświadczenia wojenne Hepburn − śmierć
członków rodziny, głód w czasie hitlerowskiej
okupacji, aktywność w holenderskim ruchu oporu − dały jej odwagę i determinację, by odważnie
nieść bezinteresowną pomoc humanitarną dzieciom i ich bezradnym matkom w najbiedniejszych, nękanych przez wojny i choroby, regionach
świata. Jako ambasadorka dobrej woli UNICEF-u
Audrey Hepburn wyznaczyła najwyższe standardy działalności humanitarnej celebrytów.
Praca, w którą zaangażowała się bez reszty, stała
się sensem jej życia.
Poruszający wstęp do książki napisał syn
Audrey Hepburn, Luca Dotti.

(z opisu wydawcy)
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Jastrzębski wspiera teatr

OPEL MOKKA-E.
NAJLEPSZY NIEMIECKI
SAMOCHÓD.
ŚMIAŁA STYLISTYKA, ELEKTRYCZNY NAPĘD.

*

*Opel Mokka-e otrzymał nagrodę Złotej Kierownicy w kategorii „Najlepszy niemiecki samochód
w cenie do 25 000 euro”. Źródło: AUTO BILD (#45/2021) & BILD am SONNTAG (#46/2021).
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BLISKO 50% ŻYWNOŚCI
MARNUJE SIĘ W POLSCE
ZAWSZE RÓB LISTĘ ZAKUPÓW I KUPUJ TYLKO TO, CZEGO POTRZEBUJESZ

luty - marzec 2022

Biuletyn Informacji Kulturalnej 
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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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