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Jak ten czas szybko mija... Stwo-
rzony w 2012 roku Ogólnopolski 

Festiwal Teatrów „Sztuka plus Komer-
cja” świętuje w tym roku okrągły, 10. 
jubileusz. Już od pierwszej edycji wy-
darzenie cieszy się dużym zainteresowa-
niem oraz uznaniem środowiska teatral-
nego. Jednak to przede wszystkim dzięki 
Państwu, naszym zacnym Widzom, 
Festiwal rozwija się, nabiera nowych 
kształtów oraz inspiruje nas do tworzenia  
i organizowania. Jubileuszowa edycja to 
czas wspomnień, ale i nowe wyzwania. 

Z radością wspominamy wszyst-
kie przedstawienia, spotkania z ar-
tystami, wypełnione po brzegi sale, 
Państwa uśmiech, wzruszenia, brawa 
i owacje. Wyzwaniem jest wciąż za-
skakiwać i w pełni zaspakajać arty-
styczne oczekiwania.

Siedlce żyją teatrem cały rok, ale 
to właśnie jesień jest czasem celebro-
wania teatralnej uczty, którą zapew-
nia obfity repertuar Festiwalu. W tym 

roku Państwa ocenie poddajemy  
10 różnorodnych przedstawień konkur-
sowych, czołowych produkcji m.in. Te-
atru Kamienica, Teatru Gudejko, Teatru 
Capitol czy Teatru Komedia. Gwiaz-
dorska obsada, humor na wysokim po-
ziomie, dobra zabawa z nutą refleksji - 
możemy obiecać, że tego nie zabraknie 
podczas tej edycji Festiwalu. Trady-
cyjnie Festiwalowi towarzyszyć będą 
występy gwiazd polskiej sceny i estra-
dy. Z programem piosenek włoskich 
i francuskich zaprezentuje się Michał 
Bajor, a nastrojowe kompozycje Ma-
cieja Muraszki wykona wszechstronnie 
uzdolniona Stanisława Celińska. 

W repertuarze nie mogło rów-
nież zabraknąć tak lubianego przez  
Państwa Kabaretu Nowaki, którego 
zadaniem będzie przeniesienie nas 
„Za granicę żartu”.

Pozostaje mi życzyć Państwu nie-
zapomnianych teatralnych przeżyć, 
które rozbudzą apetyt na więcej...

Artur
Mydlak
Dyrektor
Centrum Kultury i Sztuki  
im. A. Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce

 4-9 Repertuar CKiS  
  na wrzesień - październik 
 11-13 Gość Sceny 24 - 
  Stanisława Celińska   

 14-16 Rozmowy teatralne - 
  z Robertem Rozmusem

 18-19 Bazar 
  kulturalny

 18 Dusza Ukrainy - 
  widowisko muzyczne  
  i wystawa fotografii
 19 Pocałunek wojny -
  wystawa  
  plenerowa
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Szanowni Państwo,

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

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 

Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40

Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10

PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7

Arche – park handlowy

UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

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

Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14

Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5

Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1

Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19

Hotel Janusz, ul. Pusta 15

Hotel Arche, ul. Brzeska 134

Drodzy Widzowie,

To dla mnie zaszczyt spotykać się 
z Państwem podczas Ogólnopolskiego 
Festiwalu Teatrów „Sztuka plus ko-
mercja”. Tegoroczna jesień będzie dla 
Publiczności prawdziwą ucztą. Nie za-
braknie wspaniałych spektakli i z pew-
nością każdy znajdzie coś dla siebie. 
Dodam, że będę obecny na wydarze-
niach nie tylko jako patron artystyczny. 

Wystąpię też w trzech spek-
taklach: „Metoda na wnuczka” w re-
żyserii Emiliana Kamińskiego,  „Sex, 
miłość i podatki” w reżyserii Toma-
sza Dutkiewicza i „Chwytaj dzień...”, 
w którym zaśpiewam przeboje Zbi-
gniewa Wodeckiego.

 Już nie mogę się doczekać.  
 Do zobaczenia na Festiwalu!

Robert 
Rozmus
Patron artystyczny festiwalu,
aktor teatralny, filmowy
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podczas gali przewidziane jest przemówienie 
nowego dowódcy dywizji gen. brygady 
arkadiusza szkutnika, nastąpi uhonorowanie 
zasłużonych żołnierzy 18. dywizji 
zmechanizowanej. 
Galę uświetni koncert w wykonaniu 
reprezentacyjnego zespołu artystycznego  
wojska polskiego.

w tym roku katolickie radio podlasie obchodzi 
30-lecie istnienia. – rozgłośnia  od wielu lat 
aktywnie i  twórczo wykorzystuje media do 
ewangelizacji. Obecnie to już nie tylko radio, 
ale i  media społecznościowe, sieć internetu, 
a także bogactwo przekazu za pośrednictwem 
video – zaznaczył ks. Marek Bieńkowski, 
dyrektor krp. 
z okazji 30-lecia w sobotę, 3 września odbędzie 
się gala jubileuszowa. To dzięki wielu ludziom 
dobrej woli możemy docierać do współczesnego 
człowieka z  najlepszą informacją – dobrą 
Nowiną – podkreślił ks. Marek Bieńkowski. Gala 
jest formą wdzięczności, ale przede wszystkim 
okazją do wspólnego przeżywania radości 
– 30 lat istnienia krp. w  trakcie wydarzenia 
rozgłośnia uhonoruje zaangażowane we 
współpracę instytucje. Nie zabraknie czasu 
na wspomnienia. ks. Henryk drozd, pierwszy 
dyrektor rozgłośni, opowie o  funkcjonowaniu 
krp w przeszłości. 
Muzycznym punktem kulminacyjnym gali 
będzie koncert marcina sójki.

widowisko muzyczno-filmowe opowiadające historię 
Ukrainy, w  którym wzruszająca muzyka i  przepiękny 
wokal diany Havryliuk przeplatają się z  historiami 
filmowymi. krótkometrażowe, niezwykle wzruszające 
filmy ukazujące Ukrainę przed i w trakcie wojny. Oparte 
w większości na dokumentach obrazy wojny, grzebiącej 
ludzkie istnienia i marzenia, wojny niezawinionej.  Filmy 
przeplatają się z  pieśniami i  piosenkami o  Ukrainie, 
jej pięknie, różnorodności, sile i  woli przetrwania. 
wyjątkowo subtelne połączenie obrazu i pieśni.
wystawa fotografii maksa skrzeczkowskiego, której 
motywem przewodnim jest hasło „Nigdy więcej wojny”.
Maks skrzeczkowski - podróżnik, fotograf, 
międzynarodowy obserwator wyborów prezydenckich 
na Ukrainie w  2004 roku. wielokrotnie wyróżniony 
i  nagradzany w  konkursach fotograficznych; 
zasiadał w  jury licznych konkursów fotograficznych. 
Czterokrotnie był na wschodzie Ukrainy na terenie 
objętym działaniami wojennymi. Jego fotografie to 
znacznie więcej niż obrazek ułamka rzeczywistości 
zatrzymanej w kadrze. 

... Charków 22. Miasto symbol i miasto pomnik. po kilku 
miesiącach wojny nadal żywe z  tymi, którzy przeżyli. 
przeżyli, ale czy będą żyć? wojna nadal trwa.
Możemy patrzeć na to miasto i na tych ludzi oczami 
wspaniałego fotografa maksa skrzeczkowskiego, 
który pojechał do Ukrainy sfotografować codzienność 
ludzi żyjących w  strefie wojny.  „Poczułem na twarzy 
napór powietrza z fali uderzeniowej. To pocałunek wojny. 
Opowieść z  oblężonego miasta...” tak swoją opowieść 
zaczyna Maks skrzeczkowski.

święto 18. dywizji  
zmecHanizowanej 
im. gen. Broni tadeusza Buka

30-lecie 
katolickiego radia podlasie

dusza ukrainy

pocałunek wojny

2  września (piątek)  
UrOCzysTa Gala

3  września (sobota)  
JUBileUsz 

7  września (środa)  

7  września (środa)  
wysTawa pleNerOwa 

godz. 18:00
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

godz. 17:00 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

godz. 18:00 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce 
miejsce: galeria teatralna ckis

miejsce: ogrodzenie parku miejskiego,  
ul. konarskiego

reQuiem  
wolfganga  
amadeusza Mozarta

1  września (czwartek)  
kONCerT 

godz. 19:30
miejsce: rotunda zamojska

wykonanie: chór miasta siedlce,  
chór noster, chór ale cantare,
orkiestra symfoniczna im. karola 
namysłowskiego w zamościu 
pod dyrekcją tadeusza wicherka 

soliści: aneta łukaszewicz,  
małgorzata trojanowska,  
jacek szponarski, wojciech gierlach

a g e n c j a  a r t y s t y c z n a
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godz. 9:00, 10:45, 12:30 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

godz. 17:00
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

8, 9   września  
kONCerT JUBileUszOwy

50 lat zpit zs  
„cHodowiacy”  
im. alicji siwkiewicz 

zespół pieśni i Tańca ziemi siedleckiej „Chodowiacy” 
im. alicji siwkiewicz w  tym roku świętuje 50-lecie 
swojej działalności artystycznej. Jest to najdłużej 
działająca w  siedlcach i  okolicy grupa artystyczna. 
została powołana do życia z  inicjatywy reżyser alicji 
siwkiewicz w  klubie rolnika w  podsiedleckiej wsi 
Chodów. w gronie założycielskim znaleźli się również: 
irena karczewska, zbigniew myrcha oraz pierwsza 
choreograf irmina maksymiuk, obecnie zespół 
prowadzi Bożena wojciuk. w latach 1975 - 2015 zespół 
działał i rozwijał się przy Centrum kultury i sztuki. dni siedlec 2022 

10  września (sobota)  
kONCerT pleNerOwy 

koncert plenerowy z okazji dNi siedleC 2022 z udziałem gwiazd polskiej i ukraińskiej sceny 
muzycznej. wystąpią: grzegorz Hyży, roksana węgiel, teatr es w widowisku „lipstick on 
the glass. Tribute to Maanam”, etnira - ukraińska wokalistka młodego pokolenia

partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego.

godz. 17:00
miejsce: tereny zielone przy amfiteatrze, ul. wiszniewskiego

zielony kopciuszek

12  września (poniedziałek) 
spekTakl

Okrutny los skazał kopciuszka na mieszkanie z macochą 
i dwójką brzydkich sióstr. dobra bohaterka nie rezygnuje 
jednak z marzeń. zawsze przecież może liczyć na wsparcie 
zabawnych przyjaciół – Motylka emilki i  szczurka Burka. 
dzięki nim w spektaklu wszystko potoczy się, jak w bajce – 
magiczna przemiana w księżniczkę pozwoli kopciuszkowi 
dotrzeć na bal, na którym spotka wymarzonego księcia. 
zgodnie z  treścią bajki o  kopciuszku, czar pryśnie 
o północy. dlaczego? Bo królewicz okaże się księciem von 
Bałaganem, który nie dba o przyrodę. kopciuszek nie chce 
żyć w królestwie, nad którym unosi się smog, a ludzie nie 
segregują śmieci. Jak odnaleźć drogę do serca kopciuszka, 
rozkochanego w czystej naturze? 
zadanie pn. „miasto siedlce dla czystego powietrza” 
współfinansowano ze środków samorządu 
województwa mazowieckiego.

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej 
- za główny cel, obok upowszechniania 
szeroko pojętej kultury, stawia sobie ambitne 
zadanie formowania młodego pokolenia 
polaków otwartego na wartości chrześcijańskie 
i ogólnoludzkie. 
soBota- 17 września scena Teatralna Miasta 
siedlce ul. Bpa. i. Świrskiego 31  
10:00 - start gry miejskiej 
15:00 - przegląd konkursowy 
19:00 - koncert zespołu exodus 15 
niedziela - 18 września katedra siedlecka/ 
scena Teatralna Miasta siedlce  
ul. Bpa. i. Świrskiego 31 
10:00 - eucharystia  
16:00 - koncert laureatów, ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród  
19:00 - koncert gwiazdy wieczoru arka noego 

29. Hosanna festival

17-18  września 
FesTiwal

Jakie wzorce dominują? 
Coraz więcej młodych ludzi pogrąża się 
w  problemach, zamiast je rozwiązywać marnuje 
swoje życie poprzez korzystanie z  różnych form 
używek. Nie mając pozytywnego wzorca w rodzinie 
zaczynają poszukiwać alternatywy, która sprawi, że 
poczują się kochani zauważeni, docenieni i ważni.
Czy z  dobrego, czy ze zwykłego domu. Bez różnicy. 
Młode osoby wpadają w  towarzystwo ludzi, którzy 
proponują im śmiertelnie groźną alternatywę. 
Chwilowe zapomnienie o  trudnej rzeczywistości jest 
pierwszym krokiem do uzależnienia. konsekwencje 
stosowania używek to obniżenie motywacji i nastroju, 
pogorszenie wyników w nauce czy efektywności pracy 
zawodowej. Uzależnienia prowadzą też do degradacji 
zajmowanej pozycji w  społeczeństwie, włącznie 
z wykluczeniem społecznym, zaburzeń psychicznych, 
problemów z prawem, samobójstw.

* kampania społeczna „pozwól sobie na 
emocje” w ramach realizacji zadań miejskiego 
programu profilaktyki i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz  
przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku.

wyrwani z niewoli

19-20 września  
spekTakl prOFilakTyCzNy 

godz. 8:30, 10:10 i 11:30 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce
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scenariusz i reżyseria: sławomir gaudyn  
wykonanie: przemysław tejkowski 

20 września (wtorek)   
kONCerT

22 września (czwartek)   
kONFereNCJa

23  września (piątek)   
MONOdraM 

25  września (niedziela)   

godz. 19:00 
miejsce: katedra siedlecka

godz. 9:00 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

godz.12:00, 19:00 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

godz.16:00 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

po Mszy Św. o  godz. 18:00 sprawowanej pod 
przewodnictwem Je ks. bp. kazimierza gurdy, 
Biskupa siedleckiego, w katedrze siedleckiej wybrzmi  
koncert J. Maklakiewicza „msza polska” w wykonaniu 
chóru miasta siedlce,  justyny kowyni – sopran,  
dr mateusza rzewuskiego – organy.
wydarzenie wpisze się w  program XXiii zjazdu 
stowarzyszenia polskich Muzyków kościelnych 
organizowanego pod hasłem Exsurge, psalterium 
et cithara! w  dniach od 20 do 22 września 2022 
br. w  siedlcach – w  Nowym Opolu (wsd diecezji 
siedleckiej) 

konferencja o  zagrożeniach czyhających na 
współczesną młodzież pod patronatem prezydenta 
Miasta siedlce.
w  ramach konferencji wysłuchamy m. in. referatów 
specjalistów zajmujących się tematyką różnych 
uzależnień i  problemów, których doświadczają 
młodzi ludzie (m.in. depresja, wpływ izolacji na 
funkcjonowanie w  środowisku, zagrożenia związane 
ze światem wirtualnym). w  przedsięwzięciu wezmą 
udział nauczyciele, rodzice, kuratorzy sądowi, 
przedstawiciele policji oraz stowarzyszeń i  instytucji 
zajmujących się osobami uzależnionymi lub 
zagrożonymi uzależnieniami.
Organizatorami konferencji są: Centrum kształcenia 
Ustawicznego w  siedlcach, szkoła podstawowa nr 
11 im. Jana pawła ii w siedlcach, ipa region siedlce 
oraz komenda Miejska policji w siedlcach.

„starałem się żyć tak, abym w godzinie śmierci mógł się 
raczej cieszyć niż lękać”- witold pilecki.
Monodram jest sceniczną dokumentacją życia 
i  działalności witolda pileckiego od dobrowolnego 
pojmania w  warszawie, działalności w  auschwitz, 
po śmierć w  1948 roku. scenariusz został oparty na 
pamiętnikach rotmistrza, jego listach oraz protokołach 
z przesłuchań przed komunistycznym sądem. 
„Melduję Tobie polsko - rotmistrz pilecki”, to nie tylko 
dokumentalna opowieść, to także chwytająca za 
gardło historia o  niezwykłym człowieku. przemysław 
Tejkowski stworzył na scenie postać, która staje wobec 
pytań o zło w historii i zło w człowieku, która do dna 
zgłębia ból, rozpacz i upokorzenie. 

Baśnie rozwijają wyobraźnię, poruszają serca, tłumaczą 
to, co niewytłumaczalne i trudne. BaŚNie znane i lubiane 
usłyszymy w  interpretacji dominiki ostałowskiej, 
aktorki teatralnej i filmowej. słowo dopełnią piosenki. 

msza polska

widzę - rozmawiam  
- reaguję

melduję toBie polsko 
rotmistrz pilecki

Baśnioterapia  
z dominiką ostałowską

Z A P R A S Z A  D O M I N I K A  O S T A Ł O W S K A
1

Basnioterapia

R

ODZ INN

A
 

N

I E D Z I E L
Aw Teatrze

www.ckis.siedlce.pl

pierwszy w  polsce spektakl w  świetle uv dla dzieci 
i  dorosłych. 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.

w pracowni  
amBrożego kleksa

27 września (wtorek )  
spekTakl

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

30 września (piątek)   
spekTakl kONkUrsOwy

godz. 20:00
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

metoda na wnuczka

autor: krzysztof kędziora 
reżyseria: emilian kamiński

Charyzmatyczne starsze panie są jak ogień i woda. 
danuta (aldona Jankowska/ Maria winiarska), 
niepoprawna marzycielka, pomiędzy prezentacjami 
kosmicznie drogich garnków i  ściereczek, gra 
w  lotto zmotywowana fantazjami o  podróży 
życia. Bożena (dorota kamińska) natomiast jest 
jak wino – im starsza tym…mocniejsza. Twardo 
stąpa po ziemi, choć jest absolutną fanką szybkiej 
jazdy na hulajnodze. Co się wydarzy, gdy w jednej 
chwili świat nieprzeciętnych seniorek zostanie wywrócony do góry nogami? Czy przyjacielowi z dawnych lat 
– waldkowi (robert rozmus), uda się wyciągnąć damy z niezłych tarapatów? podobno nie ma cwaniaka nad 
warszawiaka, ale gdy do akcji wkracza pełna kobiecych wdzięków, przebiegła Malwina (agnieszka wielgosz), 
wszystko się może zdarzyć. do szalonego tańca z oszustami nieśmiało przygrywać będzie zakochany Mieczysław 
(paweł Burczyk/ Marek sadowski), bo doskonale wie „że najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny”….
„Metoda na wnuczka” w  reżyserii emiliana kamińskiego to przezabawna komedia z  wątkiem kryminalnym 
w tle. Niecodzienna sztuka, w której wiek traktowany jest z przymrużeniem oka, a życie dojrzałych mieszkańców 
warszawy, pokazane jest w  pełnej palecie barw. porządna dawka humoru, cięte riposty i  lawina emocji od 
których dosłownie kręcić się będzie nasza scena! spektakl wyłĄcznie dla widzów dorosłycH
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michał Bajor - kolor cafe 
Przeboje włoskie i francuskie

2 paŹdziernika (niedziela)  
wydarzeNie TOwarzysząCe 

godz. 19:00 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

godz. 19:00 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

godz. 16:00 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

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

Na program koncertu „kolor Cafe. przeboje włoskie 
i  francuskie” składają się ulubione piosenki Michała 
Bajora, które wcześniej znalazły się na płycie pod 
tym samym tytułem. dla miłośników talentu artysty 
i  sympatyków włoskich i  francuskich przebojów 
będzie to z pewnością niezapomniany koncert!

Udział Chóru Miasta siedlce w 15. Międzynarodowym 
Festiwalu Chóralnym i  Orkiestrowym nad jeziorem 
Garda (włochy).

 „Ciemno” to sceniczna wersja przeboju Teatru Telewizji sprzed lat (1996), w której zagrali m.in. Jan 
kobuszewski, paweł wawrzecki, Marek kondrat oraz wiktor zborowski. Była to pierwsza w historii 
Teatru Telewizji produkcja wydana na kasecie VHs! wcale nie dawno, dawno temu i nie za górami, 
za lasami...w środku mrocznej i dzikiej kniei była sobie zwyczajna wioska. Taka, w której chałupy 
nadal przykryte są strzechą, lodowatą i krystalicznie czystą wodę ciągnie się wiadrami ze studni, 
w powietrzu unosi się zapach suszonych grzybów, a o świcie las pachnie rosą...słońce, nawet gdy 
chodzi wysoko, z trudem przebija się przez gęstwinę gałęzi wiekowych dębów, mieszkańcy nie 
wiedzą, co to telefon komórkowy, a internet mylą z internatem i wszystko biorą na tzw. chłopski 
rozum. ktoś, kiedyś, nadał tej wsi nazwę - Ciemno. do dziś nie wiadomo, czy to z racji wiecznie 
panującego tu półmroku, czy też z powodu tego, co siedzi w głowach jej mieszkańców. ale - jakby 
nie było, wieś tętni życiem! i to jakim! i do tej wsi właśnie trafia przysłowiowy „miastowy kowalski” 
i... zakochuje się! w uroczym, wiejskim, sielskim klimacie i zjawiskowo pięknej i tajemniczej córce 
gospodarza. i mimo zachęt i gróźb ze strony mieszkańców wsi, ani myśli z niej wyjeżdżać...

Tytułowa „ziemia niczyja” to nasza planeta w  2222 r. tonąca w  toni ton śmieci. ludzie żeby 
móc dalej żyć, przenieśli się już dawno na inne planety: ziemię prim i  ziemię 2. Na fabularnej 
szachownicy autor sztuki, adam Biernacki rozstawia pionki: czworo bohaterów, dwie pary 
z różnych, zwaśnionych ze sobą planet, które w różnych celach przylatują statkami kosmicznymi 
na zdewastowaną ziemię. Czy będą nieziemskie emocje? Czy będzie kosmiczna miłość? Na 
pewno będą znane szlagiery muzyczne i  pyszna zabawa podczas tego widowiska science-fiction, 
zwłaszcza że w  konstrukcji sztuki pozostawiono pole do improwizowanych popisów – zarówno 
aktorów, jak i widzów (młodzieży i dorosłych). Niewątpliwym atutem tej sztuki jest to, iż w zabawny 
sposób mówi się w niej o bynajmniej niezabawnych kwestiach dotyczących ekologii. 

ciemno

ziemia niczyja

8 paŹdziernika (sobota)  
spekTakl kONkUrsOwy

9 paŹdziernika (niedziela)  
spekTakl

10, 11, 12  paŹdziernika   
spekTakle pOpreMierOwe

Obsada: tomasz ciachorowski / jacek ryś,
jakub kucner, lech dyblik / sylwester 
maciejewski, klaudia kuchtyk,  
joanna majstrak, aleksander Bicz
autorstwo i reżyseria: marek rębacz
produkcja i organizacja spektaklu:  
teatr rębacz

autor: adam Biernacki
reżyseria: robert protasewicz
występuje: Teatr es – urszula gotowicka,  
dorota kaczorek, maciej czapski,  
robert protasewicz

p r e m i e r a

13-17 paŹdziernika  
FesTiwal

międzynarodowy 
festiwal chóralny 
i orkiestrowy 
lago di garda
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20,21  paŹdziernika 
spekTakl

23  paŹdziernika (niedziela) 
spekTakl kONkUrsOwy

 „Mały książę” – mieszkaniec dalekiej planety  
w  czasie swojej podróży odkrywa wszystko 
to co nam wydaje 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 tekst niosący ponadczasowe przesłanie 
trafia zarówno do dzieci jak i dorosłych. 

Brawurowa komedia kryminalna, w  reżyserii 
Olafa lubaszenki.
zapraszamy wszystkich fanów agathy Christie 
do udziału w  rozwiązaniu małżeńskiej zagadki 
kryminalnej. eksmałżonkowie paul i  polly, 
spotykają się po kilku latach w  obskurnym 
mieszkaniu na Manhattanie, po to… aby robić 
to co zawsze! Bałaganiarz (Olaf lubaszenko 
i  „wszystkowiedźma” (anna Gornostaj), 
uwielbiają kryminały i  marzą o  przeżyciu 
kolejnej ekscytującej historii.

mały ksiĄżę

małżeństwo  
to morderstwo

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

godz. 19:00  
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

Na motywach książki „Mały książę”  
antoine’a de saint-exupery’ego 
reżyseria i muzyka: waldemar koperkiewicz 
teksty piosenek: ula gotowicka 
obsada: aktorzy teatru es 

autor: nick Hall 
reżyseria: olaf lubaszenko 
przekład: emilia miłkowska 
Obsada: anna gornostaj, olaf lubaszenko

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

godz. 8:00  
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

spektakl teatralny z  elementami edukacyjnymi 
dotyczącymi genezy teatru europejskiego. 
Forma przedstawienia ma na celu pokazanie 
w przystępny sposób greckiego teatru antycznego, 
z  zachowaniem ważniejszych jego elementów 
w  zakresie kompozycji i  konstrukcji. przesłaniem 
spektaklu odnoszącym się przenośnie do tytułu - 
Nić ariadny, jest uświadomienie widzom potrzeby 
obcowania ze sztuką, w  tym z  teatrem łączącym 
sztuki piękne jak nić. 

prezentacja twórczości środowisk osób 
niepełnosprawnych organizowana przez 
specjalny Ośrodek szkolno-wychowawczy  
im. M. Grzegorzewskiej w siedlcach.

nić ariadny

ogólnopolski festiwal  
twórczości osób  
niepełnosprawnych

18  paŹdziernika (wtorek)  
spekTakl 

24  paŹdziernika (poniedziałek)  
FesTiwal

obsada: anna wdowiak,  
eugeniusz korczarowski, mieczysław dyrda, 
włodzimierz wdowiak 

godz. 20:00 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

alice i  Henry, małżeństwo z  25 letnim stażem, spędzają weekend w  najmodniejszym hotelu 
w  mieście, aby tam przy pomocy poradnika „seks dla opornych” ożywić swoje życie intymne 
i odnaleźć dawną namiętność. Czy ta terapia przyniesie oczekiwane rezultaty i pokona rutynę w ich 
małżeństwie, czy raczej spowoduje jeszcze większy żal i rozczarowanie, a może pozwoli docenić 
to co w związku dwojga ludzi najważniejsze, czyli bliskość, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa? 
„seks dla opornych” to wyśmienita komedia, pełna trafnych spostrzeżeń o  kobiecych i  męskich 
pragnieniach, wyobrażeniach i  punktach widzenia, które rozmijają się pokazując dobitnie, że 
kobiety są z wenus, a mężczyźni z Marsa. warto zobaczyć tę mądrą, obfitującą w błyskotliwe dialogi 
sztukę o życiu, przemijaniu i miłości, która bawi i wzrusza do łez. spektakl adresowany jest 
do widzów dorosłycH.

seks dla 
opornycH

14 paŹdziernika (piątek)  
spekTakl kONkUrsOwy

obsada: Beata zarembianka i dariusz niebudek
tłumaczenie: Hanna szczerkowska
reżyseria i idea przestrzeni: paweł szumiec
muzyka: jarek Babula
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24  paŹdziernika (poniedziałek) 
spekTakl

recital piosenek z  kręgu kultury żydowskiej, piosenki 
o  codziennym życiu, piosenki z  getta. Tematyką 
ciągle aktualne, dotyczące człowieka, jego uczuć, 
słabości i  nieustannego pragnienia miłości. Opowieść 
o  dziewczynie pracującej w  Tancbudzie, która zmywa, 
sprząta, a gdy goście wychodzą śpiewa, marzy, wspomina. 
płacze i śmieje się do siebie i do świata. Tragiczna historia 
Żydów odbija się w każdej nucie. spektakl ten, to przede 
wszystkim pieśni o miłości. „Bo miłość wszędzie jest taka 
sama”. Nie zna podziałów rasowych, narodowych czy 
religijnych. przybliżając kulturę żydowską pozwala ją 
lepiej zrozumieć. Coś, co było totalnie nieznajome staje się 
bliskie, po prostu ludzkie. 

w tancBudzie  
tango
godz. 18:00  
miejsce: mck płońsk

scenariusz, reżyseria, teksty polskie:  
andrzej głowacki  
wykonanie: dorota kaczorek, orkiestra teatru es

28 paŹdziernika (piątek)  
spekTakl kONkUrsOwy

dwie połówki  
pomarańczy

godz. 19:00 
miejsce: scena teatralna miasta siedlce

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.

reklama 
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Gość sceny 24

Staram się 
otulić piosenką…

 Miała Pani iście wymarzony debiut 
filmowy. Występ u  boku Daniela ol-
brychskiego w  filmie Andrzeja Wajdy 
„Krajobraz po bitwie” to nie była mała 
rzecz. Za swoją pierwszą rolę otrzymała 
Pani nominację na Festiwalu Filmowym 
w cannes…
W tamtych latach zagranie u Andrzeja Waj-
dy to była wielka nobilitacja. Udany debiut 
u  reżysera tej klasy niemal gwarantował 
szybki początek kariery. Tak się stało rów-
nież w moim przypadku, ale w filmie „Kra-
jobraz po bitwie” wystąpiłam za sprawą pio-
senki. Asystent Andrzeja Wajdy zobaczył 
mnie podczas występu w Opolu. Śpiewałam 
wtedy „Ptakom podobni” i chyba spodoba-
łam się do tego stopnia, że pomyślał o mnie 
w  kontekście roli Niny. Było to dla mnie 

ogromnie ważne doświadczenie, zresztą 
cała treść tego filmu była ważna. Wiele dał 
mi również wyjazd do Cannes. W moim ży-
ciu rozgrywało się wtedy dużo zmian, był 
to czas fascynujący, ale też bardzo dla mnie 
trudny. Wydaje mi się, że zdałam egzamin 
z  odporności. Był to mój pierwszy film, 
a trzeba się było przy nim trochę namęczyć. 
Warunki pracy, jak często w filmach bywa, 
tak i na tamtym planie nie należały do naj-
łatwiejszych.

 Kiedy na poważnie zaczęła Pani myśleć 
o tym, żeby zostać aktorką?
Bardzo wcześnie, w wieku 12 lat. Pamiętam, 
że przeczytałam wtedy książkę o  Helenie 
Modrzejewskiej. Byłam pod wielkim wra-
żeniem, że istnieje zawód, w którym moż-

na być kimś innym i  wciąż się zmieniać. 
Mój pierwszy kontakt ze sceną nastąpił gdy 
miałam 7 lat. Debiutowałam w  jasełkach. 
Bawiło mnie, że w ramach jednego przed-
stawienia mogę się wcielić w  dwie postaci 
i  być nie tylko aniołem, ale też Herodem. 
Prawdopodobnie wywodziło się to z  tego, 
że nie do końca siebie akceptowałam i wo-
lałam być kimś innym zamiast pozostać 
sobą. Świat teatralny w oczach małej dziew-
czynki wydawał się być zaczarowany i bar-
dzo mnie pociągał. Miałam jednak chwilę 
wahania w  podjęciu ostatecznej decyzji. 
W  klasie maturalnej pomyślałam, że ak-
torstwo w  XX wieku to nie jest do końca 
poważne zajęcie. Moją idolką była wtedy 
Maria Skłodowska-Curie, przez pewien 
czas myślałam, żeby zająć się fizyką. Zrobi-

stanisławą celińską aktorką teatralną, filmową, wokalistkąrozmowa ze
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Cudowne jest to, że ludzie często 
podchodzą do mnie bezpośrednio po 
koncercie, mają potrzebę zwierzenia 
się z tego, co przed chwilą przeżyli. 
Często płaczą, całują, przytulają, 
albo po prostu utożsamiają się 
z treścią moich piosenek i chcą 
opowiedzieć o własnym życiu.
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łam nawet eksperyment, nie chodziłam do 
teatru przez pół roku, ale potem, gdy wró-
ciłam byłam już pewna, że to miejsce stwo-
rzone dla mnie. Przy analitycznym umyśle, 
który posiadam, od zawsze wykazywałam 
cechy bardzo żywiołowej osoby. Musiałam 
połączyć swój temperament oraz fizyczność 
z  dociekliwością umysłu i  sądzę, że w  za-
wodzie aktora taka kombinacja świetnie 
się sprawdza. Każdą rolę trzeba przecież 
dokładnie opracować, przemyśleć, a potem 
trzeba ją zagrać, a więc wprowadzić fizycz-
ność, czyli ciało.  

 Współpracowała Pani z  wieloma wy-
bitnymi reżyserami teatralnymi, jak cho-
ciażby Krzysztof Warlikowski czy Maciej 
englert. czy nie jest Pani żal rozstawać 
się z pracą w teatrze?
Wciąż występuję w sztuce „Grace i Gloria”. 
Wcielam się tam w postać Grace, która jest 
bardzo chora, ale wcale się tym nie martwi. 
Ma swoje zasady, jest silna i  bardzo wie-
rząca. Gramy to przedstawienie wspólnie 
z  Lucyną Malec, której postać przyjeżdża 
do Grace z  hospicjum. Gloria chce po-
móc Grace w  jej ostatnich chwilach życia, 
ale szybko się okazuje, że sama potrzebuje 
pomocy. Gloria nie może się pozbierać po 
stracie tragicznie zmarłego synka. Lubię 
grać w tej sztuce, bo ukazuje ona dwie ko-
biety, które pomimo różnic wieku i charak-
teru potrafią sobie wiele przekazać, i  być 
dla siebie prawdziwym wsparciem. Znacz-
nie starsza Grace daje wiarę i chęć do życia 
dużo młodszej Glorii, która dźwiga myśli 
samobójcze. Poza teatrem jest jeszcze se-
rial „Barwy Szczęścia”, w  którym od kilku 
lat gram Amelię Wiśniewską. Sporadycznie 
zgadzam się też na udział filmach, ale mam 
jeden warunek, takim produkcjom musi 
towarzyszyć wyłącznie pozytywny wymiar. 
Radośnie przyjęłam ostatnią propozycję za-
grania Dobrej Wróżki w kontynuacji „Aka-
demii Pana Kleksa”. Przyznam, że wszelkie 
dekadentyzmy i  tematy trudne omijam, 
dużo podobnych rzeczy już zagrałam i  je-
stem tym po prostu zmęczona. Dodam jesz-
cze, że po tylu latach pracy o dziwo udało 
mi się wreszcie polubić samą siebie. Grając 
różne postaci i wchodząc w ich nieszczęścia 
nabyłam wielu doświadczeń, i  mam wra-
żenie, że bardziej pokochałam ludzi. Teraz 
staram się im pomagać poprzez piosenki. 
Mam poczucie misji, którą jest nie tylko 
śpiewanie, ale przede wszystkim chęć po-
mocy zwykłym ludziom, przekazanie im 
miłości, dodanie otuchy. Dowodem takich 
działań jest moja najnowsza płyta „Przytul”.

 czy energia, która łączy artystę z  od-
biorcą koncertu jest Pani bliższa od emo-
cji, które towarzyszą aktorowi podczas 
nagrywania sceny filmowej bądź występu 
w teatrze? 
Cudowne jest to, że ludzie często podcho-

dzą do mnie bezpośrednio po koncercie, 
mają potrzebę zwierzenia się z  tego, co 
przed chwilą przeżyli. Często płaczą, cału-
ją, przytulają, albo po prostu utożsamiają 
się z treścią moich piosenek i chcą opowie-
dzieć o własnym życiu. Przyznam, że takich 
momentów wzruszenia nie przeżywałam 
ani w kinie, ani też w teatrze. Podczas kon-
certu nie ma tzw. czwartej ściany, w każdej 
chwili mogę się do kogoś zwrócić, popro-
sić żeby publiczność zatańczyła, zaśpiewała 
itd. Mam nieustanną kontrolę nad tym co 
się dzieje i  czuwam nad całością spotka-

nia, żeby to co robimy wspólnie z muzyka-
mi było dla przybyłych niezapomnianym 
wydarzeniem. Wzruszam się możliwością 
spotkań z  ludźmi w  małych miasteczkach, 
bo jest to dla mnie powiew świeżego powie-
trza, bardzo często korzystam z  ich losów 
i  jest to pożyteczne nie tylko dla mnie, ale 
też dla mojej twórczości. Nie potrzebuję już 
eksperymentować z  graniem różnych ról, 
bo w pewnym momencie się po prostu tego 
nauczyłam. Śpiew jest dla mnie wyzwaniem 
i cały czas w pewnym sensie się go uczę, ta 
dziedzina skrywa dla mnie zagadki i otwie-
ra przyszłość. 

 Wzięła Pani udział w  tegorocznej 59 
edycji Krajowego Festiwalu Piosenki Pol-
skiej w  opolu, w  maju ukazała się Pani 
najnowsza płyta „Przytul”, nie ma prze-
słanek pozwalających sądzić, że chce Pani 
zwolnić tępo i  trochę odpocząć. Jaka jest 
Pani recepta na sukces? 
Kiedyś, jako jeszcze bardzo młoda aktorka 
zrozumiałam jedną rzecz. Porównałam ka-
rierę do łańcucha. Każde ogniwo z  takie-

go łańcucha musi być starannie wykonane 
i  dokładnie zapięte, żeby łańcuch się nie 
przerwał. Każde zadanie, którego się po-
dejmuje musi być wykonane na sto procent, 
a czasami nawet na więcej. Nie korzystałam 
nigdy z  protekcji, zresztą one niewiele po-
mogą, bo jeżeli człowiek sam nie wykrzesze 
z siebie pożądanego efektu to łańcuch i tak 
się przerwie. Moją receptą na zrealizowanie 
zaplanowanego celu od zawsze była ciężka 
praca.  

 Wspólnie z  Muńkiem staszczykiem 
nagrała Pani pamiętny utwór „Wielka sło-
ta”, a  z  Markiem Dyjakiem dobrze przy-
jęte „śniadanie na tapczanie”, czy w Pani 
głowie powstają już pomysły na kolejny 
duet?
Na mojej ostatniej płycie pojawił się duet 
z Kubą Szlachetką. Kuba jest młodym, do-
brze rokującym aktorem, zobaczyłam go 
w serialu „Barwy szczęścia” i bardzo mi się 
spodobał. Nagrałam z nim dość dramatycz-
ną piosenką pt. „Gwiazdy patrzą”. Utwór ten 
opowiada o tym, że nie potrafimy się wza-
jemnie kochać. Mamy do siebie tak blisko, 
a jednak pomiędzy nami wciąż płynie rzeka 
nienawiści. –„A  gwiazdy patrzą samotne 
na niebie i nam zazdroszczą, że mamy sie-
bie”. Chciałam kiedyś zaśpiewać wspólnie 
z  Agnieszką Chylińską, ale do tej pory się 
nie udało. Miło wspominam nagranie z Ka-
sią Nosowską, które znalazło się na płycie 
„Atramentowa”, potem śpiewałam również 
w  jej przedsięwzięciach estradowych. Na 
płycie „Malinowa” zaśpiewałam wspólnie 
z Piotrem Fronczewskim. Lubię duety i ab-
solutnie od nich nie stronię. 

 Zaśpiewa Pani na scenie Teatralnej 
w  siedlcach w  ramach jubileuszowej,  
X edycji ogólnopolskiego Festiwalu Te-
atrów „sztuka plus Komercja”. Jakie kom-
pozycje wybrzmią podczas tego recitalu?
Nie planujemy na razie koncertu z  całej 
płyty „Przytul”, ponieważ znajdują się tam 
utwory, które są bardzo trudne do wyko-
nania na scenie, ale oprócz materiału z naj-
nowszej płyty nie zabraknie w  Siedlcach 
również znanych i  lubianych pieśni z  po-
przednich płyt. Myślę, że będzie to kompi-
lacja, która zadowoli widzów.   

 Już od kilku lat w pracy estradowej to-
warzyszy Pani Maciej Muraszko. Jak wy-
glądały początki tej współpracy?
Początkiem była „Atramentowa rumba”, 
którą Maciej przyniósł mi w  2009 roku. 
Zainteresowało mnie, że dość mocny tekst 
można połączyć z delikatną rumbą. Szczę-
śliwym trafem w tym samym roku pojecha-
liśmy z  tym utworem do Opola. W  tamtej 
edycji festiwalu nie było jury, głosowała pu-
bliczność, a  my zdobyliśmy czwarte miej-
sce. Było to dla nas bardzo ważne wyróż-
nienie. Nie ukrywam, że dominowały 

Grając różne postaci 
i wchodząc w ich 
nieszczęścia nabyłam 
wielu doświadczeń, i mam 
wrażenie, że bardziej 
pokochałam ludzi. Teraz 
staram się im pomagać 
poprzez piosenki. Mam 
poczucie misji, którą jest 
nie tylko śpiewanie, ale 
przede wszystkim chęć 
pomocy zwykłym ludziom, 
przekazanie im miłości, 
dodanie otuchy.

Gość sceny 24
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wtedy raczej żywe piosenki, akustycznego 
grania było bardzo mało. Przez kolejne 6 lat 
zbieraliśmy materiał, a  ja dojrzewałam do 
tego, żeby zerwać z pracą w filmie i teatrze. 
Muszę przyznać, że stało się tak głównie 
dlatego, że płyta „Atramentowa” została tak 
dobrze przyjęta, a terminarz koncertów za-
czął się zapełniać w błyskawicznym tempie. 
Zdobyliśmy z  tym albumem wiele nagród 
m.in. podwójną platynową płytę. Pomyśla-
łam wtedy, że coś w  tym moim śpiewaniu 
musi być i nie można tego przegapić.

 Autorem dźwięków na krążku „Przy-
tul” jest Maciej Muraszko, spod Pani 
pióra wyszły natomiast teksty wszystkich 
piosenek zasilających ten album. co jest 
dla Pani największą inspiracją w procesie 
twórczym?
Różnie z  tym bywa, zależy jaki temat chce 
się poruszyć. Andrzej Wajda powiedział 
kiedyś, że kręci takie filmy, jakie sam chciał-
by oglądać. To zdanie zapadło mi w  sercu 
i zaczęłam się zastanawiać jakie teksty sama 
chciałabym usłyszeć. Doszłam do wniosku, 
że uspakajające i  za namową Macieja wła-
śnie takie zaczęłam pisać. Nawet jeśli pio-
senka zaczyna się smutno, to zawsze kończy 
się jakąś radą, w treści musi być optymizm. 
Rady, które zawieram w  tekstach bardzo 
często dotyczą kobiet w  średnim wieku, 
które borykają się z  trudami codzienności 
i żyją normalnym życiem. Poprzez piosenki 
mojego autorstwa i muzykę Macieja stara-
my się dać naszym adresatkom wytchnie-
nie i odrobinę nadziei, że w ich życiu wcale 

nie jest tak źle. Źródłem mojej największej 
inspiracji jest zawsze człowiek, jego wnę-
trze i  możliwość rozważań nad tym kiedy 
będzie mu lepiej. Czasem piszę tekst będąc 
pod wpływem bieżących wydarzeń. Takim 
przykładem jest „Kołysanka dla Oksanki”, 
która powstała w  bezpośrednim odniesie-
niu do wybuchu wojny na Ukrainie. 

 czy zdarza się Pani słuchać polskiej 
muzyki współczesnej?
W związku z tym, że sama piszę i później 
się tego uczę, bardzo często słucham mu-

zyki Macieja Muraszko. W  piosence nie 
ma miejsca na pomyłkę, dlatego dużo 
czasu poświęcam na przygotowania do 
własnych koncertów. Dla ukojenia słu-
cham Chopina, uwielbiam muzykę Ce-
sarii Evory. Od wielu lat zachwyca mnie 
zespół Dżem, czasem zdarza mi się też 
słuchać balladowych brzmień zespołu 
Metallica. Uwielbiam oglądać stare kon-
certy, interesuję się różnymi wykonaw-
cami i staram się nadrabiać to, czego nie 
robiłam przez lata. 

 Jakie jest Pani życiowe motto?
Od wielu lat moje życie mogę definiować 
za pomocą złotej myśli Marka Aureliusza. 
Mówił on, że każdy obowiązek składa się 
z  pewnych jakby części. O  te dbać należy, 
a  spokojnie i  bez zniecierpliwienia wobec 
osób niezadowolonych z  ciebie wypełniać 
po prostu zadanie, które masz przed sobą. 
Wychodzę z  założenia, podobnie jak Woj-
ciech Młynarski, że trzeba w  życiu robić 
swoje i jeżeli uczciwie się czegoś pragnie to 
po prostu trzeba to zrobić i nie oglądać się 
na żadne inne sygnały. 

 czego prócz zdrowia i  ogromu sił wi-
talnych mógłbym dziś Pani życzyć?
Weny twórczej, czyli tego żebym potrafiła 
oblec w słowa to o czym akurat myślę i żeby 
te słowa były mądre, i w niebanalny sposób 
służyły ludziom. 

 Bardzo dziękuję za rozmowę.
 Łukasz Marciniak

Nie korzystałam nigdy 
z protekcji, zresztą one 
niewiele pomogą, bo jeżeli 
człowiek sam nie wykrzesze 
z siebie pożądanego 
efektu to łańcuch 
i tak się przerwie. Moją 
receptą na zrealizowanie 
zaplanowanego celu od 
zawsze była ciężka praca.
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koncert
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RoZMoWy TeATRAlne
Robertem Rozmusem aktorem 
teatralnym, filmowym

rozmowa z

 Kiedy podjął Pan decyzję, żeby spróbować 
swoich sił w szkole Aktorskiej?
Od dziecka lubiłem występować. Zaczynałem na 
akademiach przedszkolnych, potem były występy 
na różnych uroczystościach w  Szkole Podstawo-
wej. Pamiętam, że z  jednej strony miałem wtedy 
wiele obaw i poczucie wstydu, ale z drugiej stro-
ny bardzo chciałem to robić. Starałem się prze-
zwyciężać swoje opory i  lęki. Warto było podjąć 
taki wysiłek, bo po jakimś czasie zacząłem odno-
sić pierwsze sukcesy. Początkowo były to zwykłe 
pochwały dotyczące mojego śpiewu i  wysokiej 
barwy głosu, takie sygnały motywowały mnie do 
dalszego rozwoju. Z  rozrzewnieniem wspomi-
nam swoją obfitą fryzurę w kolorze blond, którą 
w tamtych czasach jeszcze posiadałem (śmiech). 
Obok zainteresowań artystycznych symultanicz-
nie zaczęły się pojawiać moje pasje sportowe. 
W  pewnym momencie musiałem zdecydować, 
czy iść w  stronę artystyczną, a  może postawić 
na zawodowy sport. Pozostałem na ścieżce ar-
tystycznej i  nie żałuję tej decyzji, choć sport do 
dziś zajmuje w moim życiu bardzo ważne miejsce. 
Amatorsko uprawiam różne dyscypliny, m.in. 
golf, czy tenis ziemny, ale zawodowo pozostaję 
aktorem i jest mi z tym dobrze.    

 Jaką dyscypliną sportu chciał się Pan zawo-
dowo zająć w tamtym okresie czasu?
Poważnie myślałem o  tenisie stołowym. Pocho-
dzę z  Podkarpacia, w  moim rodzinnym Krośnie 
mieliśmy prężnie działającą sekcje tenisa stoło-fo
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RoZMoWy TeATRAlne

wego. Ten sport okazał się dla mnie niesa-
mowicie wciągający, miałem wielką frajdę 
z  oglądania pierwszoligowych rozgrywek 
na żywo. Z wielkim zaangażowaniem pod-
patrywałem zawodników, aż w końcu po-
stanowiłem zapisać się do sekcji. Miałem 
nawet jakieś osiągnięcia, bo jako młody 
chłopiec dostałem powołanie do kadry. 
Chciałem iść w ślady Leszka Kucharskiego 
i Andrzeja Grubby, naszych największych 
tenisistów stołowych. Przed maturą mu-
siałem jednak poważnie pomyśleć o szko-
le i o tym co będę dalej w życiu robił. Za-
miłowanie do tenisa stołowego z  czasem 
przerodziło się w moją wielką pasję i mi-
łość do tenisa ziemnego. Później w moim 
życiu pojawiło się kolejne pozytywne sza-
leństwo czyli golf, na którego punkcie to-
talnie zwariowałem i trwam w tym szaleń-
stwie do dziś. Jeszcze później był triatlon, 
zrobiłem nawet połówkę Ironmana . Uda-
ło mi się wystartować z sukcesami w kilku 
zawodach. Niezależnie od mijających lat 
moja miłość do tych dyscyplin nie usta-
je. Uprawiam sport amatorsko, ale bardzo 
intensywnie i  często żartuję, że pomimo 
różnych przeciwności warto to robić, żeby 
do reszty nie zardzewieć (śmiech). 

 obszar Pańskiej aktywności arty-
stycznej jest równie imponujący. Poza 
występami w  teatrze wciąż odkrywa 
Pan swoje kolejne wcielenia estradowe. 
Wspomnę tutaj chociażby najnowszy 
projekt upamiętniający twórczość Zbi-
gniewa Wodeckiego pt. „chwytaj dzień”. 
czy znajduje Pan jeszcze czas na wy-
stępy w  słynnej formacji „Tercet, czyli 
Kwartet”?
„Tercet, czyli Kwartet” jest wciąż aktywny, 
ale występujemy dość rzadko. Dzieje się 
tak dlatego, że zarówno Hania Śleszyńska, 
jak i Piotrek Gąsowski również mają sporo 
zajęć indywidualnych. Trudno jest zagrać 
serię koncertów, ale staramy się, w miarę 
możliwości grać pojedyncze wydarzenia. 
Swoją aktywność teatralną dzielę obecnie 
pomiędzy Teatr Komedia i  Teatr Kamie-
nica oraz spektakle, które gram na wyjaz-
dach. Oprócz tego sporo jeżdżę po kraju 
z koncertem „Chwytaj dzień”. Sukces tego 
przedsięwzięcia tkwi w  tym, że ludzie po 
prostu kochali Zbyszka Wodeckiego. Za 
każdym razem podczas grania tego kon-
certu sam się wzruszam. Wracam wspo-
mnieniami do naszych wspólnych wy-
stępów. Ze Zbyszkiem zjeździliśmy całą 
Polskę i  nie tylko. Kilkakrotnie byliśmy 
w Stanach Zjednoczonych, Australii, było 
tego bardzo dużo i naprawdę jest co wspo-
minać.   

 Muszę zapytać o kompozycję Andrze-
ja Korzyńskiego „Mówili na nią słońce”. 
Wykonał Pan ten utwór blisko 30 lat 
temu, a  on wciąż żyje własnym życiem 

i  odświeża w  ludziach najcieplejsze 
wspomnienia młodości. W  jakich oko-
licznościach powstało to nagranie?
Często w życiu artystycznym zdarzają się 
rzeczy, które powstają przez przypadek. 
To nagranie powstało w wyjątkowo inten-
sywnym okresie mojego życia. Pamiętam, 
że przyjechałem wtedy z  Łodzi i  zaanga-
żowałem się do pracy u  Adama Hanusz-
kiewicza, w  Teatrze Nowym w  Warsza-

wie. Od razu zacząłem dużo grać, przede 
wszystkim była to rola gospodarza w „We-
selu” Wyspiańskiego. W tym samym cza-
sie pojawiła się również propozycja z ka-
baretu Olgi Lipińskiej. Była to dla mnie 
wspaniała, wieloletnia przygoda. Miałem 
możliwość spotkania fantastycznych lu-
dzi i  wybitnych aktorów, których znałem 
wcześniej tylko i  wyłącznie z  telewizji. 
Dodatkowo w duecie z Piotrkiem Gąsow-

skim zwyciężyliśmy wtedy na XIII Prze-
glądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocła-
wiu. Po tym sukcesie zadzwonił do mnie 
Andrzej Korzyński z  propozycją zaśpie-
wania całej płyty. Było to dla mnie coś 
absolutnie niewyobrażalnego. Wszystko 
wówczas wskazywało, że zostanę artystą 
dramatycznym, ale czytając teksty Marka 
Dudkiewicza i  słuchając kompozycji An-
drzeja nie mogłem odmówić. Przyznam 
jednak, że o  popularności tego utworu 
dowiedziałem się kilka lat później. Miało 
to miejsce podczas mojego występu w Sta-
nach Zjednoczonych. Pojechaliśmy tam 
prezentować program kabaretowy, ale po 
zakończonym występie ludzie niekoniecz-
nie pytali o ten program, a bardziej dziwili 
się dlaczego nie śpiewam piosenki „Mó-
wili na nią słońce”, skoro to jest najwięk-
szy hit polonijnych list przebojów. Nie za 
bardzo wiedziałem o  co chodzi i  począt-
kowo myślałem, że najzwyczajniej sobie 
ze mnie żartują, ale nie żartowali. Faktem 
jest, że popularność tego utworu rozpo-
częła się za Oceanem, a  dopiero później 
rykoszetem przywędrowała do Polski. Był 
to wielki przebój, do tej pory ludzie często 
mnie zaczepiają, gratulują i  opowiadają 
piękne historie ze swojego życia, w  które 
wpleciony jest właśnie ten niezapomniany 
dla nich utwór. To są naprawdę wyjątkowe 
i bardzo wzruszające dla mnie momenty.  

 Podczas jubileuszowej X edycji ogól-
nopolskiego Festiwalu Teatrów „sztuka 
plus Komercja” wystąpi Pan w  sztuce 
emiliana Kamińskiego pt. „Metoda na 
wnuczka”. o czym opowiada fabuła tego 
przedstawienia?
To jest naprawdę super zabawny spektakl. 
Wraz ze mną występują w nim wspaniali 
aktorzy, Dorota Kamińska, Marysia Zbo-
rowska, Marek Sadowski. Można powie-
dzieć, że wspólnie się świetnie bawimy 
tym materiałem. Jak wskazuje tytuł, jest to 
opowieść o sposobie na oszukiwanie star-
szych ludzi, który wszyscy kojarzą. Fabuła 
tej komedii prowadzi jednak do szczęśli-
wego zakończenia, więc proszę się nie bać 
uczestnictwa w tym wydarzeniu, gwaran-
tuję dobrą zabawę i dużo śmiechu. 

 W  ramach wspomnianego festiwa-
lu pojawi się Pan również w  obsadzie 
przedstawienia „seks, miłość i podatki”. 
Komu mógłby Pan polecić przekaz tej 
sztuki?
Jest to farsowa sztuka, w  której bardzo 
dużo się dzieje. Mógłbym ją polecić nie-
co starszym widzom. W głównych rolach 
pojawiają się w  niej młodzi, ale już bar-
dzo zasłużeni aktorzy, Mikołaj Krawczyk 
i Mateusz Banasiuk. Na szczególną uwagę 
zasługuje rola Magdy Wójcik, która w tym 
przedstawieniu jest po prostu fantastycz-
na. Moja rola również jest tutaj dość 

Swoją aktywność teatralną 
dzielę obecnie pomiędzy 
Teatr Komedia i Teatr 
Kamienica oraz spektakle, 
które gram na wyjazdach. 
Oprócz tego sporo jeżdżę 
po kraju z koncertem 
„Chwytaj dzień”. Sukces 
tego przedsięwzięcia tkwi 
w tym, że ludzie po prostu 
kochali Zbyszka Wodeckiego. 
Za każdym razem podczas 
grania tego koncertu sam 
się wzruszam. Wracam 
wspomnieniami do naszych 
wspólnych występów. Ze 
Zbyszkiem zjeździliśmy 
całą Polskę i nie tylko. 
Kilkakrotnie byliśmy 
w Stanach Zjednoczonych, 
Australii, było tego bardzo 
dużo i naprawdę jest co 
wspominać.  
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ciekawa, bo gram urzędnika skarbowe-
go, strzeżcie się Państwo, bo w  tym dniu 
skontroluję wszelkie nieprawidłowości fi-
nansowe (śmiech). Z czystym sumieniem 
serdecznie zapraszam do udziału w  tym 
widowisku. 

 Jak Pan ocenia kondycję współczesnej 
sztuki teatralnej w Polsce?
Szczerze mówiąc nie jestem do końca na 
bieżąco. Rzadko chodzę do teatru, ponie-
waż bardzo dużo pracuję. Mam nadzieję, 
że na Festiwalu Teatrów „Sztuka plus ko-
mercja” w Siedlcach zobaczę parę tytułów, 
na których usiądę i po prostu będę się za-
chwycał bijąc brawo. To dla mnie dosko-
nała okazja do nadrobienia kilku zaległo-
ści. Myślę, że jesień to najlepszy czas na 
doznania artystyczne i bywanie w teatrze. 

 co według Pana jest miarą artystycz-
nego sukcesu?
Nie wiem kiedy to się stało, ale mam wra-
żenie, że doszedłem już do momentu, 
w  którym mogę mówić o  pewnych rze-
czach z perspektywy czasu. Szkołę Aktor-
ską skończyłem w 1987 roku, a więc 35 lat 
temu. Moją miarą sukcesu jest to, że je-
stem w stanie wyżyć z tego zawodu. Dużo 
pracuję, sporo jeżdżę i  wciąż potrafię się 
cieszyć tym co robię. Oczywiście czasem 

ten zawód mnie trochę wkurza, a  potem 
znów raduje, ale tak to już z  nami arty-
stami jest. Ogromnie się cieszę, że po tylu 

latach pracy wciąż mierzę się z wyzwania-
mi i mogę się rozwijać. Nie poprzestaje na 
tym co już zrobiłem. Dla mnie sukcesem 

jest możliwość uczestniczenia w  nowych 
projektach i  to, że wciąż mam energię, 
żeby to robić.

 Pańska aktywność artystyczna w dużej 
mierze dzieli się pomiędzy teatr i estra-
dę. na której z tych przestrzeni odnajdu-
je Pan więcej satysfakcji?
Pewnie wiele osób mogłoby powiedzieć, że 
nie jestem ani piosenkarzem ani aktorem, 
ale ja czuję satysfakcję realizując się w róż-
nych dziedzinach, bo taki jestem. Gdybym 
musiał się zatrzymać na jednym gatunku 
to by nie było po mojemu i  zacząłbym się 
męczyć. Zaangażowanie w  kilka projektów 
bywa trudne i  często kosztuje mnie wiele 
zdrowia, ale widocznie tak musi być i  ja to 
lubię. Mam wiele życiowych pasji, które suk-
cesywnie realizuję i wydaje mi się, że dzięki 
temu moje życie jest ciekawe i kolorowe. 
 
 czego mógłbym Panu dziś życzyć?
Przede wszystkim zdrowia. Po tylu la-
tach pracy uświadomiłem sobie jeszcze 
mocniej, że zdrowie każdego z  nas jest 
najważniejsze, dlatego zarówno sobie jak 
i wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia, 
żebyśmy mieli siłę cieszyć się życiem.

 Bardzo dziękuję za rozmowę.
 Łukasz Marciniak

RoZMoWy TeATRAlne

Ogromnie się cieszę,  
że po tylu latach pracy 
wciąż mierzę się 
z wyzwaniami i mogę się 
rozwijać. Nie poprzestaje 
na tym co już zrobiłem. 
Dla mnie sukcesem jest 
możliwość uczestniczenia  
w nowych projektach i to,  
że wciąż mam energię,  
żeby to robić.
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asaj

17400 przecenionych produktów nawet do
Jedyna okazja na wizualne odświeżenie Twojego mieszkania, domu i ogrodu.

Taniej już nie będzie!
Produkty dostępne w wybranych punktach, o szczegóły oferty zapytaj handlowca.

-96%

www.asaj.pl

125cm

65cm

LAMPA WISZĄCA ALBERTA DUE
biała
cena wyprzedażowa:

222.10 PLN
cena katalogowa:
4514.18 PLN

LAMPA WISZĄCA ALBERTA INSIDE
czarna
cena wyprzedażowa:

108.03 PLN
cena katalogowa:
2195.78 PLN

Akcja obowiązuje od 6 września do 31 października 2022
lub do wyczerpania stanów magazynowych.
Siedlce ul. Tetmajera 1

reklama 
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Maks Skrzeczkowski 
POCAŁUNEK WOJNY

Przez ostatnie 18 lat byłem na Ukrainie 
kilkanaście razy. Mam tam wielu znajomych, 
przyjaciół. Z uwagą przyglądam się ukraińskiej 
codzienności; zmaganiom i aspiracjom  
jej mieszkańców.

W grudniu 2004 roku  pojechałem tam 
pierwszy raz, jako międzynarodowy 
obserwator wyborów prezydenckich.  
Kijowski Majdan był pomarańczowy.  
Panował siarczysty mróz. Wiktor Juszczenko 
przemawiał ze sceny z twarzą zniszczoną 
trucizną. Podnosił ręce do góry w geście 
zwycięstwa, a tłum wiwatował, jakby  
polityk był gwiazdą rocka.  
Panowała atmosfera ulicznej fiesty...
10 lat później znów byłem na Majdanie.

W lutym 2014 roku z obrońcami Majdanu 
jadłem chleb ze słoniną, piłem herbatę  
z imbirem. Też było mroźnie. Pamiętam 
młodego chłopaka w starym rosyjskim  
hełmie z wydrapaną tarczą strzelniczą 
nad czołem...
Widziałem przelaną krew bohaterów 
Niebiańskiej Sotni. Dosłownie plamy krwi...
Tego dnia rosjanie weszli na Krym.

W latach 2015–2016 trzy razy byłem  
w Donbasie. Fotografowałem kulisy wojny. 
Byłem w Mariupolu i pod Donieckiem. 
Podchodziłem blisko, czasem nawet  
zbyt blisko.  
Trochę widziałem... wiem, jak wygląda 
umierający człowiek.

Kiedy wróciłem do domu, sprzedałem 
kuloodporną kamizelkę i hełm.  
Obiecałem sobie, że na wojnę nie wrócę.

W 2022 roku, gdy wybuchła wojna na Ukrainie 
nosiło mnie, aby znów tam pojechać.  
Trochę to dziwne. Miliony ludzi z przerażeniem 
porzuca wszystko, co ma, aby uratować to, 
co najcenniejsze – życie.

Trudno jednoznacznie powiedzieć, co mną 
kierowało. Ciekawość świata, a może 
ciekawość nieznanego? Chęć zobaczenia  
i pokazania, jak wygląda życie w cieniu wojny? 
Konfrontacja z własnym lękiem?  
Potrzeba skorygowania życiowych celów  
i ambicji?

Zdjęcia prezentowane na wystawie  
powstały w ciągu 9 dni, na przełomie  
kwietnia i maja 2022 roku  
(większość w Charkowie).

Maks Skrzeczkowski 
makszkazimierza@tlen.pl
503-027-536

 

Kurator wystawy Tomek Sikora
Realizacja wystaw

Partner wystawy www.ideastudio.pl

oczy szeroko otwarte

BAZAR KulTuRAlny

Moi drodzy! Jesteśmy na początku sezonu 
artystycznego, a więc w szczególnym dla sztuki 
czasie, kiedy po wakacyjnym odpoczynku i wie-
lotygodniowych przygotowaniach artyści mogą 
zaprezentować widzom efekty swojej ciężkiej 
pracy. Ale ten sezon, ten rok jest wyjątkowy. Co 
prawda dalej mamy „zwyczajną” pandemię ko-
ronawirusa, jednak dotknęły nas również zupeł-
nie inne plagi, które skumulowane przysparzają 
nieustannie coraz to nowych trosk i powodów 
do zmartwień. Wojna za naszą wschodnią gra-
nicą, recesja gospodarcza, brak wielu towarów, 
perspektywa zbliżającej się zimy i  brak opału 
oraz inflacja drenująca kieszenie nie napawają 
zbyt optymistycznie na nadchodzące miesiące, 
a  nawet lata. Wydawanie pieniędzy na sztu-

kę wydaje się więc być 
gdzieś pod koniec nie-
zbędnych potrzeb. Jed-
nak ja jestem dobrej my-
śli i jestem przekonany, że 
warto poświęcić część na-
szych zasobów na spotka-
nie ze sztuką w  każdym 
jej wymiarze. Oczywiście 
będę próbował zachęcić 
was do oglądania filmów, 
najlepiej rzecz jasna w ki-
nie, bo jestem kinoma-
niakiem, bo to uwielbiam, 
bo wreszcie tam pracują 
ludzie, którzy także muszą 
mieć za co żyć. 

Po tym wprowadzeniu zabieram Was 
w objęcia X Muzy. Jak zwykle we wrześniu jest 
w czym wybierać zaproponuję więc do obejrze-
nia kilka filmów, które wydają mi się interesują-
ce czyli warte zobaczenia. Pierwszym z nich jest 
„Johnny” w reżyserii Daniela Jaroszka. To film 
o zmarłym kilka lat temu księdzu Janie Kacz-
kowskim, niezwykłym duchownym dającym 
całym swoim życiem przykład jak należy po-
strzegać bliźniego. Księdza Jana obserwujemy 
z  perspektywy jednego z  jego podopiecznych 
Patryka, który po konflikcie z  prawem, w  ra-
mach kary trafia do pracy w  hospicjum pro-
wadzonym właśnie przez księdza Jana. Sposób 

w  jaki duchowny angażuje do działania mło-
dych chłopaków, często zbuntowanych i wrogo 
nastawionych do świata i  innych ludzi, jak ich 
zmienia, ucząc bliskości, czułości i zrozumienia 
dla innych, jest zupełnie niesamowity. Niezwy-
kle wzruszającym momentem jest ten, kiedy 
ksiądz Kaczkowski sam staje się pacjentem ho-
spicjum, które tworzył i  sam wymaga opieki. 
Jego podejście do choroby, do opiekunów, do 
życia i  do posługi kapłańskiej jest szczególne, 
wręcz niespotykane. W rolach głównych zoba-
czymy Dawida Ogrodnika jako Księdza Jana 
Kaczkowskiego, tytułowego Johnny’ego, Piotra 
Trojana jako Patryka – to jego oczami obserwu-

W objęciach  
X Muzy  
czyli róg obfitości

jarosław  
skroBecki
FilMOwieC

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

Wystawa fotografii Maksa Skrzecz-
kowskiego, której motywem przewod-
nim jest hasło „Nigdy więcej wojny” 

Podróżnik, fotograf, międzyna-
rodowy obserwator wyborów prezy-
denckich na Ukrainie w  2004 roku. 
Wielokrotnie wyróżniony i  nagra-
dzany w  konkursach fotograficznych; 
zasiadał w  jury licznych konkursów 
fotograficznych. Czterokrotnie był na 
wschodzie Ukrainy na terenie objętym 
działaniami wojennymi. Jego foto-
grafie to znacznie więcej niż obrazek 
ułamka rzeczywistości zatrzymanej 
w  kadrze. To zaglądanie w  oczy i  du-
szę drugiego człowieka, to odczuwanie 
naprzemienne, wydawać by się mo-
gło, zupełnie skrajnych emocji, to ból 
i  strach, nadzieja i  wiara zamknięte 
w jednej fotografii.

To przeżywanie…

maks skrzeczkowski 

„Dusza Ukrainy”

wystawa  
7  września - 5  października 2022 r. 

galeria teatralna ckis
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Maks Skrzeczkowski 
POCAŁUNEK WOJNY

Przez ostatnie 18 lat byłem na Ukrainie 
kilkanaście razy. Mam tam wielu znajomych, 
przyjaciół. Z uwagą przyglądam się ukraińskiej 
codzienności; zmaganiom i aspiracjom  
jej mieszkańców.

W grudniu 2004 roku  pojechałem tam 
pierwszy raz, jako międzynarodowy 
obserwator wyborów prezydenckich.  
Kijowski Majdan był pomarańczowy.  
Panował siarczysty mróz. Wiktor Juszczenko 
przemawiał ze sceny z twarzą zniszczoną 
trucizną. Podnosił ręce do góry w geście 
zwycięstwa, a tłum wiwatował, jakby  
polityk był gwiazdą rocka.  
Panowała atmosfera ulicznej fiesty...
10 lat później znów byłem na Majdanie.

W lutym 2014 roku z obrońcami Majdanu 
jadłem chleb ze słoniną, piłem herbatę  
z imbirem. Też było mroźnie. Pamiętam 
młodego chłopaka w starym rosyjskim  
hełmie z wydrapaną tarczą strzelniczą 
nad czołem...
Widziałem przelaną krew bohaterów 
Niebiańskiej Sotni. Dosłownie plamy krwi...
Tego dnia rosjanie weszli na Krym.

W latach 2015–2016 trzy razy byłem  
w Donbasie. Fotografowałem kulisy wojny. 
Byłem w Mariupolu i pod Donieckiem. 
Podchodziłem blisko, czasem nawet  
zbyt blisko.  
Trochę widziałem... wiem, jak wygląda 
umierający człowiek.

Kiedy wróciłem do domu, sprzedałem 
kuloodporną kamizelkę i hełm.  
Obiecałem sobie, że na wojnę nie wrócę.

W 2022 roku, gdy wybuchła wojna na Ukrainie 
nosiło mnie, aby znów tam pojechać.  
Trochę to dziwne. Miliony ludzi z przerażeniem 
porzuca wszystko, co ma, aby uratować to, 
co najcenniejsze – życie.

Trudno jednoznacznie powiedzieć, co mną 
kierowało. Ciekawość świata, a może 
ciekawość nieznanego? Chęć zobaczenia  
i pokazania, jak wygląda życie w cieniu wojny? 
Konfrontacja z własnym lękiem?  
Potrzeba skorygowania życiowych celów  
i ambicji?

Zdjęcia prezentowane na wystawie  
powstały w ciągu 9 dni, na przełomie  
kwietnia i maja 2022 roku  
(większość w Charkowie).

Maks Skrzeczkowski 
makszkazimierza@tlen.pl
503-027-536

 

Kurator wystawy Tomek Sikora
Realizacja wystaw

Partner wystawy www.ideastudio.pl

BAZAR KulTuRAlny

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

WYSTAWA PLENEROWA 
7 września - 5 października 2022 r. 
miejsce: ogrodzenie Parku Miejskiego Aleksandria, ul. Konarskiego

jemy księdza Jana, a partnerują im m.in.: Anna 
Dymna. Maria Pakulnis, Magdalena Czerwiń-
ska czy Marta Stalmierska. 

Kolejny tytuł, któremu nie mogę się oprzeć, 
a który chcę Państwu zarekomendować jest gło-
śny, nagrodzony jako najlepszy film na ostatnim 
Festiwalu w  Cannes obraz Jerzego Skolimow-
skiego „IO”. To niezwykła, przedziwna wręcz 
historia życia opowiedziana oczami osiołka. 
Ale niech Was nie zwiedzie główny bohater; to 
opowieść o nas, ludziach. O tym jacy jesteśmy 
naprawdę, kiedy i jakie nosimy maski, aby do-
brze wypaść czy wpasować się w aktualne tren-
dy. W ciągu swojej ziemskiej wędrówki osiołek 

trafia do różnych ludzi: 
dobrych i  złych, wesołych 
i  smutnych, łagodnych 
i  brutalnych. Takie zesta-
wienia mógłbym przyta-
czać zresztą długo, bo taką 
długą listę charakterów 
mamy wśród nas na co 
dzień. Ciekawa jak zawsze 
u  Skolimowskiego mię-
dzynarodowa obsada daje 
gwarancję jakości filmu. 
Zobaczymy więc na ekra-
nie m.in.: Isabelle Hup-
pert, Sandrę Drzymalską, 
Mateusza Kościukiewicza, 
Tomasza Organka, Loren-

zo Zurzolo. To naprawdę niezwykłe zmuszające 
do bardzo głębokiej refleksji dzieło. 

Mam jeszcze do zaproponowania Wam co 
najmniej dwa filmy, więc pozwólcie, że pokrót-
ce o nich opowiem. „Orzeł. Ostatni patrol” to 
film o legendarnym polskim okręcie podwod-
nym, który wsławił się na początku drugiej 
wojny światowej brawurową ucieczką z  in-
ternowania w  Tallinie; bez map, przyrządów 
i  broni przedarł się do Wielkiej Brytanii, by 
tam w krótkim czasie stać się legendą. Zaginął 
podczas jednego z patroli i do dzisiaj jego wrak 
i szczątki załogi zalegają gdzieś na dnie morza. 
To film o zwykłych ludziach, ich codziennym 

trudzie i o walce, ale przede wszystkim o wiel-
kiej woli zwycięstwa, która popychała ich do 
rzeczy niezwykłych, do heroizmu. Obraz re-
żyseruje Jacek Bławut, znakomity dokumen-
talista, a na ekranie popularni polscy aktorzy 
m.in.: Tomasz Ziętek, Mateusz Kościukiewicz, 
Antoni Pawlicki, Adam Woronowicz i in. 

Nie zapom.in.m też o  młodych widzach 
i im chciałbym zaproponować film pod wie-
le mówiącym tytułem „Serce dębu”. Ten film 
jak piszą recenzenci „…jest poetycką odą do 
życia”. Głównym bohaterem jest przyroda, 
a  więc tytułowy dąb i  cały należący do nie-
go ekosystem, ze zwierzętami, glonami i  ro-
ślinami. Obserwujemy więc cudowny, mały 
wszechświat, któremu tytułowy dąb daje 
schronienie, pożywienie i ochronę; daje życie! 
Bardzo proekologiczne kino, które powinni-
śmy propagować, powinniśmy o nim mówić 
i zachęcać do oglądania. 

Podsumowując: mimo piętrzących się 
coraz bardziej zmartwień pozostaję z  nadzie-
ją, że sztuka jest ważną częścią naszego życia. 
Człowiek pozbawiony wrażeń estetycznych 
dziczeje, a jego wyobraźnia zanika, co w konse-
kwencji prowadzi do zubożenia społeczeństwa 
w  każdym wymiarze. Nie zapomnimy zatem 
o  teatrze, kinie, muzeum, przychodźmy na 
wernisaże, premiery i happeningi. Nowy, pełen 
obfitości sezon artystyczny przed nami i warto 
z niego czerpać pełnymi garściami. 
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ULOTKA 192x270 mm
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Oto  nowa  generacja  SUV-a.  Nowa  śmiała  stylistyka,  przedni  panel  Vizor, 
uproszczona  cyfrowa  deska  rozdzielcza  Pure  Panel,  oraz  najnowocześniejsze 
jednostki  napędowe  i  systemy  bezpieczeństwa,  w  tym  układ  zwiększający 
widoczność podczas jazdy nocą (Night Vision), czy reflektory pikselowe IntelliLux Led

JasTrzęBski wspiera TeaTr
reklama 
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Produkt wytwarzany jest z selektywnie zbieranych 
odpadów zielonych oraz  biodegradowalnych.

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

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

W�uś
EKOLOGICZNY ŚRODEK

POPRAWIAJĄCY JAKOŚĆ GLEBY

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

SPRZEDAŻ!

reklama 



| 23Biuletyn Informacji Kulturalnej  wrzesień-październik 2022

PARTNERZY CKiS

PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

Plan widowni

i n f o r m a c j e  o g ó l n e

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

kontakt:
centrum kultury i sztuki  
im. andrzeja meżeryckiego  
scena teatralna miasta siedlce,  
ul. Bpa i. Świrskiego 31, 08-110 siedlce 
www.ckis.siedlce.pl | www.facebook.com/ckis.siedlce 

 sekretariat:  
tel.: 25 794 31 70, fax: 25 794 31 81; 
ckis@ckis.siedlce.pl  

 Biuro ckis:  
tel.: 25 794 31 73, e-mail: biuro@ckis.siedlce.pl 
informacje kulturalne,  
wejściówki, zaproszenia i bilety:
punkt informacji kulturalnej Ckis,  
ul. Bpa i. Świrskiego 31, parter - wejście a,
czynny od poniedziałku do piątku  
w godz. 9.00–17.00 oraz na godzinę przed każdym 
wydarzeniem artystycznym;  
 
rezerwacja: 25 794 31 89 

www.scena24.siedlce.pl
wydawca: Centrum kultury i sztuki im. andrzeja Meżeryckiego  
scena Teatralna Miasta siedlce
redakcja: dział promocji i Mediów
e-mail: promocja@ckis.siedlce.pl
fot. Maria Mazurkiewicz, Janusz Mazurek 
Opracowanie graficzne: Marek Błaszczyk
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.

M P K
SIEDLCE

CENTRUM 

MUZYCZNE

PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

Informacje o działalności cKiS prezentowane Są w autorSKich audycjach:

„na Scenie i eStradzie – MaGazyn Kulturalny  
centruM Kultury i SztuKi iM. andrzeja MeżerycKieGo
Scena teatralna MiaSta Siedlce”  
na antenie Katolickiego Radia Podlasie 101,7 FM,  
w drugą i piątą sobotę od godziny 21.40 do 23.00;

KUP  BILET
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