Dzień Kobiet w TEATRZE

KONCERT: Baby, ach te Baby!
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ROZMOWY
TEATRALNE

Wójcicki Grażyna
Brodzińska

w siedleckim
Teatrze

 s. 8 - 9

 s. 12 - 13

 s. 15

[z Kubą Mędrzyckim]

[z Joanną Jabłczyńską]

[z Marcinem Kostyrą]

Trzeba mieć górę
marzeń i wciąż oglądać
się na lepszych

Siedlecka
publiczność
mnie urzekła

Bombarduję
oko
widza

J
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REKLAMA

POLIGRAFIA

GADŻETY REKLAMOWE

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

książki
foldery
ulotki
wizytówki
kalendarze
długopisy
smycze
koszulki
torby
banery, szyldy, tablice
reklamy na samochodach
litery przestrzenne
kasetony świetlne
systemy wystawiennicze
Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce
tel. (25) 633 33 10, tel/fax (25) 644 62 67
e-mail: iwonex@iwonex.com.pl
www.iwonex.com.pl
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SONDA

CZY ISTNIEJĄ GRANICE W SZTUCE?

MARIUSZ
ORZEŁOWSKI

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

W ZIMNYM LUTYM...
GORĄCO POLECAM
Pierwszy miesiąc 2014 roku za nami. W chwili, kiedy piszę
słowo wprowadzające do drugiego numeru Biuletynu
Informacji Kulturalnej SCENA 24, na dobre zawitała do
Siedlec zima. Jednakże w kulturze w najbliższych tygodniach będzie bardzo gorąco.
Zatem zacznijmy od gorącej bajki O Piracie Buciorze...,
bajki dla Wszystkich, gorącej... bo akcja jej ma miejsce
na upalnej, bezludnej wyspie, na której są tylko... (więcej
nie zdradzę). Dobra zabawa, wyśmienity humor i gra
aktorska, bajeczna scenografia - polecam.
Zakochani nie powinni przegapić Walentynek
w Teatrze. Od godzin porannych na naszej scenie wybrzmiewać będą piosenki o miłości. Takich Walentynek, tak bardzo gorących, dawno w Siedlcach nie było.
W drugiej połowie lutego, na chwilę, nasza scena teatralna zamieni się w Zwariowany Komisariat. Wartka akcja, przezabawne dialogi i absurdalne sytuacje
nie pozwolą widzom na sekundę nudy. Będzie gorąco, gwarantuję! A tych z Państwa, którzy nie wyjeżdżają
na ferie zimowe poza Siedlce, zachęcam do zapoznania
się z ofertą Zimowej Akademii Talentów 2014. Każdy,
bezpłatnie może z niej skorzystać: dzieci, młodzież, dorośli. Wystarczy tylko przyjść na zajęcia w określonych
godzinach i miejscu. Serdecznie zapraszam.
A co, między innymi, przygotowujemy w marcu?
W sposób szczególny chciałbym polecić spektakl Comfy
Zone, którego premiera będzie miała miejsce 2 marca,
o godz. 19.00. Z całą pewnością będzie to wytrawne
widowisko, do którego choreografię przygotowuje Jakub
Mędrzycki, a wykonawcami będą tancerze Teatru Tańca
Caro Dance. Myślę, że jest to spektakl skierowany do
wyjątkowego widza, widza kochającego sztukę i oczekującego od Niej czegoś więcej. Jestem przekonany, że czeka
nas ogromna dawka uniesień. Uwielbiam takie spektakle,
dlatego gorąco go polecam i liczę na Państwa obecność.
Szczególny apel do Panów: Dzień Kobiet w Teatrze
już 8 marca! Miłość wszystko wybaczy... ale nie to,
że przegapicie taki koncert! Więcej informacji na
kolejnych stronach.
W dniach 21-23 marca na deskach Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce odbędą się jedyne w Polsce audycje do
CODARTS - jednego z najlepszych Uniwersytetów
Artystycznych w Europie, który mieści się w Rotterdamie.
Więcej szczegółów już w marcowym wydaniu SCENY 24.
Zachęcam Państwa do odwiedzania naszej strony
internetowej: www.ckis.siedlce.pl oraz fanpage'u w
serwisie Facebook.

WOJCIECH KUDELSKI

prezydent Siedlec

Nasza europejska kultura
wyrasta z chrześcijańskich
korzeni. Najpiękniejsze dzieła
sztuki powstawały jako wyraz
wiary i kultu Boga. Zadaniem
sztuki było ukazywanie dobra
i zła, ludzkich zalet i wad.
Z takich inspiracji powstały
najpiękniejsze dzieła literatury,
malarstwa, rzeźby, jak również
wielu innych dziedzin.
W ciągu wieków zmieniały
się formy wyrazu, tendencje
w sztuce, jak również nasze
gusta i wrażliwość, jednak
prawdziwa sztuka trwała
i trwa do dziś, ubogacając
nasze życie. Jako człowiek
wierzący uważam, że w sztuce,
jak i w każdej innej aktywności
człowieka, powinien obowiązywać dekalog. Przestrzeganie
zasad w nim zawartych daje
gwarancję, że nie zostaną
przekroczone granice etyki
i moralności, również
w sztuce.

KINGA SZPLINGWALD

studentka kulturoznawstwa na
Uniwersytecie im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego

Granice w sztuce. Istnieją
czy już się zatarły? Artyści
coraz częściej szokują. Szok
i kontrowersja rządzą sztuką,
nakręcają biznes, zwiększają
popularność twórcy. Przez
setki lat, wiele już w sztuce
było. Przewodnie motywy
dzieł przewijają się nieustannie, więc artyści, chcąc zyskać
odbiorców, posuwają się raz
po raz do drastyczniejszych
kroków. Performance jest coraz bardziej popularnym wyrażaniem swoich poglądów, jak
i najczęściej krytykowanym.
Jedną z bardziej bulwersujących spraw było zagłodzenie
psa na oczach „miłośników”
sztuki przez „artystę” Guillermo
Habacuc Vargas. Moim zdaniem artystów nie powinno
się cenzurować, powinni oni
jednak z wyczuciem tworzyć
swoje prace.

GRZEGORZ SZCZERBACIUK
artysta fotografik

Nie, Sztuka nie ma granic.
Nie może ich mieć, choćby
przez to, że jak mogłyby
powstawać rzeczy i koncepcje,
których jeszcze nie wymyślono, gdyby na wolny umysł
nakładać „obejmę” ograniczającą swobodę myśli? Sztukę
interesuje każdy aspekt życia
i rzeczywistości, wchodzi ona
w obszary gdzie mało kto
zagląda, często też wskazuje
powiązania, których wcześniej
nie brano pod uwagę. Sztuka
po prostu musi mieć pełną
swobodę, by mogła funkcjonować w swej najpełniejszej
formie. Jeśli chodzi o środki
wyrazu, to cóż, tu również nie
widzę powodu do ograniczeń.
Może jedynie „Nie zabijaj”, jako
że Sztuka nie powinna szkodzić
w formie ostatecznej i nieodwracalnej... Choć i tak wszystko
zależy od kreatora, akt twórczy
rozgrywa się w indywidualnym
umyśle i sumieniu...

Znajdziesz nas:
4-5 		
6 		
7 		
8-9 		
10-11 		
12-13 		
14 		
16 		
18 		
19 		
20		
22		
			
24-25		
26 		
			
			

Repertuar CKiS na luty
Zimowa Akademia Talentów
Marcowe premiery
Rozmowa z Kubą Mędrzyckim
El Greco na Podlasiu
Gwiazda miesiąca - Joanna Jabłczyńska
Po drugiej stronie - Marcin Kostyra
Etnoretro: Ostatki - Kusaki
Studencki Indeks Kulturalny
Kultura po sąsiedzku
To już było
Ogólnopolska premiera
w Siedlcach
Bazar kulturalny
Edukacja artystyczna
dzieci i młodzieży
- o piękno słowa
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Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2
Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Klub Rafa, ul. Rynkowa 24
Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2
UPH, Biblioteka akademicka. ul. ks. Popiełuszki 9
Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1
Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Sklepy Baldwin/Pszczółka, ul. Browarna 2
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Langego 6
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KONKURS

KAMIEŃ WIARY finał

KTÓRY ZGUBIŁ SKARB, A ZYSKAŁ PRZYJACIELA

XXIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZTUKI
RECYTATORSKIEJ I POEZJI ŚPIEWANEJ

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
tekst: Stefan Szulc
reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
kierownik produkcji: Anna Harke
kostiumy, scenografia: Natalia Koperkiewicz
budowa scenografii: Zbigniew Kamiński

godz. 11:00 - 13:30 przesłuchania konkursowe
godz. 17:00 koncert laureatów
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
opieka merytoryczna : Halina Tunkiewicz

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

OD

6 LUTEGO (czwartek)

3, 4 i 5 LUTEGO

KTÓRY ZGUBIŁ SKARB,
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
tekst: Stefan Szulc
reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
wykonanie: Urszula Gotowicka,
Maciej Czapski, Robert Protasewicz
kierownik produkcji: Anna Harke
kostiumy, scenografia: Natalia Koperkiewicz
budowa scenografii: Zbigniew Kamiński
Niezbyt odważny tytułowy pirat Bucior
i jego gadatliwa i bardzo kolorowa Papuga
żeglują po morzu, aż na pewnej wyspie
spotykają innego Pirata, groźnego Kapitana Haka, który szuka skarbu. Hak jest
straszny, wzbudza lęk, ale poczciwy Pirat
znajdzie na niego sposób dowcipny
i pomysłowy. Bucior przejdzie liczne próby
siły i charakteru, by na koniec zrozumieć,
że najbardziej wartościowym skarbem jest
przyjaciel. A Papuga? Gada, gada, gada...
Zobaczcie sami, co się jeszcze wydarzy
w morskiej opowieści!
Świetna zabawa z bajecznie kolorowymi
kostiumami, niespodziewanymi zwrotami
akcji i zaskakującą puentą.

SPEKTAKL

O PIRACIE BUCIORZE,

KTÓRY ZGUBIŁ SKARB, A ZYSKAŁ PRZYJACIELA

TEATR SMYKA

godz. 10:00 i 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
tekst: Stefan Szulc
reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
kierownik produkcji: Anna Harke
kostiumy, scenografia: Natalia Koperkiewicz
budowa scenografii: Zbigniew Kamiński

4 LUTEGO (wtorek)
SPEKTAKL

O PIRACIE BUCIORZE,

7 LUTEGO (piątek)

MUZYKA NA KONIEC CZASU
i ROZMOWY NA CZTERY GŁOSY
MUZYKA SMYKA

WTORKI TEATRALNE

O PIRACIE BUCIORZE,

STUDENCKIE

KTÓRY ZGUBIŁ SKARB,
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA

STUDENCKI WTOREK TEATRALNY
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
tekst: Stefan Szulc
reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
kierownik produkcji: Anna Harke
kostiumy, scenografia: Natalia Koperkiewicz
budowa scenografii: Zbigniew Kamiński

godz. 09:00, 10:15
miejsce: Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach
godz. 12:15
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Koncert z cyklu „Muzyka Smyka” z udziałem muzyków
Filharmonii Narodowej.

7 LUTEGO (piątek)
PROMOCJA KSIĄŻKI

NOTES RODZINNY
godz. 17:00
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
Promocja książki „Notes rodzinny” autorstwa
Włodzimierza Korolczuka.

LUTY 2014
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12 LUTEGO (środa)

KARNAWAŁOWY KONCERT
SZKOŁY TAŃCA DO CARO DANCE
godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

w w w.facebook.com/ckis.siedlce

Najmłodsi tancerze Szkoły Tańca do Caro Dance
zaprezentują swoje najlepsze choreografie.
Gościnnie pokazy mistrzów Europy i Świata Formacji Tanecznej Caro Dance.

14 LUTEGO (piątek)

9 LUTEGO (niedziela)

PRZEZ ŚMIECH DO
LEPSZEGO MAŁŻEŃSTWA
LICENCJONOWANE SEMINARIUM DVD

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

organizator: Katolickie Stowarzyszenie Moria
i domowy Kościół Ruchu Światło-Życie

10 LUTEGO (poniedziałek)
SPEKTAKL

O PIRACIE BUCIORZE,

KONCERT

MŁODZIEŻOWE WALENTYNKI W TEATRZE

NA PIERWSZY ZNAK,
GDY SERCE DRGNIE...

od godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
obsada: Marlena Uziębło z zespołem
Interaktywny spektakl edukacyjny w wykonaniu
Marleny Uziębło, który przybliża życie i twórczość
wybitnej pieśniarki, aktorki polskiej - Hanki
Ordonówny. Występ uzupełnią wizualizacje
przedwojennej Warszawy, wprowadzające osobliwy
klimat 20-lecia międzywojennego.

KTÓRY ZGUBIŁ SKARB, A ZYSKAŁ PRZYJACIELA

14 LUTEGO (piątek)
KONCERT

WALENTYNKI W TEATRZE

MIŁOŚĆ CI WSZYSTKO WYBACZY

od godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wykonanie: Grażyna Brodzińska,
Jacek Wójcicki, Krakowska Orkiestra Kameralna

11, 12 i 13 lutego

18 LUTEGO (wtorek)
ARTENES

SPEKTAKLE

„POLAK MAŁY”, „TACY JAK MY”,
„ZEMSTA”, „I STAŁA SIĘ JASNOŚĆ”
godz. 8:30, 10:15, 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży
w wykonaniu aktorów Wrocławskiego
Teatru ARTENES. Uczniowie siedleckich szkół
podstawowych i gimnazjalnych będą mieli okazję
zobaczyć spektakle: „Polak Mały”, „Tacy jak My”,
„Zemsta”, „I stała się jasność”.

KONCERT

WALENTYNKI W TEATRZE

MIŁOŚĆ CI
WSZYSTKO
WYBACZY

TEATR SMYKA

godz. 10:00 i 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
tekst: Stefan Szulc
reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
kierownik produkcji: Anna Harke
kostiumy, scenografia: Natalia Koperkiewicz
budowa scenografii: Zbigniew Kamiński

14 LUTEGO (piątek)

SPEKTAKL

ZWARIOWANY KOMISARIAT
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
autor: Leszek Kwiatkowski
reżyseria: Zbigniew Lesień
występują:
Jacek Fedorowicz/Andrzej Beya – Zaborski/
Zbigniew Lesień, Julita Kożuszek/
Ewa Kuklińska/ Viola Arlak, Dariusz Gnatowski/
Sylwester Maciejewski/ Tadeusz Ross
Jacek Kawalec/Maciej Luśnia/Michał Milowicz,
Piotr Pręgowski/Waldemar Ochnia.

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wykonanie: Grażyna Brodzińska,
Jacek Wójcicki, Krakowska Orkiestra
Kameralna
Piosenki okresu międzywojennego nigdy
nie tracą uroku. Bo któż nie lubi, gdy Eugeniusz Bodo śpiewa „Umówiłem się z nią
na dziewiątą” lub nie wzrusza się podczas
słuchania przejmującego i pełnego
dramatyzmu utworu Hanki Ordonówny
„Miłość Ci wszystko wybaczy”. W tę muzyczno-taneczno-filmową podróż
w przeszłość zabiorą nas Gwiazdy wieczoru – Grażyna Brodzińska i Jacek Wójcicki.
Projekt ten inspirowany muzyką lat 20.
i 30., jest wynikiem tęsknoty za pięknem,
jakie towarzyszyło tamtym czasom. Dlatego został on zbudowany ze szczególną
dbałością o doznania nie tylko muzyczne,
ale również estetyczne. Ma na to wpływ
oprawa muzyczna w nowych aranżacjach,
jak również scenografia i stroje w stylu
lat 20. Muzycznej wędrówce po tamtych
wspaniałych latach towarzyszą niezapomniane, wzruszające, jak i zabawne fragmenty z filmów międzywojennych, takich
jak: „Piętro Wyżej”, „Manewry Miłosne”,
„Zapomniana Melodia”, „Szpieg w Masce”,
„Paweł i Gaweł”.
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WARSZTATY GRUP ARTYSTYCZNYCH,
DZIAŁAJĄCYCH PRZY CKiS
7 – 9 lutego 2014 r.
miejsce: DPT Reymontówka
w Chlewiskach
Warsztaty artystyczne Chóru Miasta Siedlce
prowadzone przez
Justynę Kowynię – Rymanowską.

www.facebook.com/ckis.siedlce

ZIMOWA AKADEMIA
TALENTÓW
aktualności

17, 19, 21
15 – 23 lutego 2014 r.

24, 26, 28
oniedziałek)

miejsce: Klub Rafa - ul. Rynkowa 24,
Scena Teatralna Miasta Siedlce
ul. Bpa I. Świrskiego 31
Warsztaty artystyczne Teatru Tańca
Caro Dance i Formacji Turniejowych
Caro Dance
kierownictwo artystyczne:
Iwona Maria Orzełowska

17 lutego 2014 r.

LUTEGO 2014 r.

w w w. c k i s. s i e d l ce. p l

OTWARTE ZAJĘCIA PLASTYCZNE

dla dzieci i młodzieży prowadzone
przez Ireneusza Parzyszka

SEKCJA PLASTYCZNA
godz. 10:00 – 12:00
miejsce: Spółdzielczy Klub Kultury „Trójka” w Siedlcach, ul. Kurpiowska 3

Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż” z zakresu poezji i literatury,
prowadzone przez Krzysztofa Tomaszewskiego

24, 27
ONIEDZIAŁEK)

LUTEGO 2014 r.

17 - 21
LUTEGO 2014 r.

godz. 15:30 – 18:30
miejsce: Spółdzielczy Klub Kultury „Mansarda”, Siedlce, ul. Kiepury 2/22

OTWARTE ZAJĘCIA Z TAŃCA TOWARZYSKIEGO

prowadzone przez Bożenę Wojciuk

godz. 10:00 – 11:30
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach

24 - 26
oniedziałek)

LUTEGO 2014 r.

OTWARTE ZAJĘCIA TEATRALNE
prowadzone przez
Waldemara Koperkiewicza i Roberta Protasewicza
godz. 11:00 – 13:00
miejsce: Sala przy Kościele Św. Stanisława,
ul. Floriańska 3

17 – 23 lutego 2014 r.
miejsce: DPT Reymontówka w Chlewiskach
Warsztaty artystyczne Teatru ES
prowadzone przez
Waldemara Koperkiewicza

teatralne

OTWARTE SPOTKANIA WARSZTATOWE

17, 20,

oniedziałek)

godz. 9:00 -15:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
ul. Bpa I. Świrskiego 31
Warsztaty artystyczne Teatru Dziecięcego
Dramma – Mia prowadzone przez
Urszulę Gotowicką

www.ckis.siedlce.pl

24 - 28
oniedziałek)

LUTEGO 2014 r.

OTWARTE ZAJĘCIA WARSZTATOWE
Z TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO

prowadzone przez instruktorów Teatru Tańca Caro Dance
godz. 10:00 – 12:00
miejsce: Klub „RAFA”, Siedlce, ul. Rynkowa 24

18 – 22, 24 – 25 lutego 2014 r.
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce,
Publiczne Gimnazjum nr 2
w Siedlcach, ul. Szkolna 2
Warsztaty artystyczne Teatru Dziecięcego
Dramma - Mia prowadzone przez
Urszulę Gotowicką

24 – 28 lutego 2014 r.

26 - 27
oniedziałek)

LUTEGO 2014 r.

DRAMMA-MIA

godz. 15:00 – 17:00
miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Siedlcach, ul. Szkolna 2

26 - 28
oniedziałek)

miejsce: Miętne
Warsztaty artystyczne Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Siedleckiej CHODOWIACY
im. Alicji Siwkiewicz prowadzone przez
Bożenę Wojciuk

LUTEGO 2014 r.

24 lutego – 2 marca 2014 r.

LUTEGO 2014 r.

OTWARTE ZAJĘCIA WOKALNE Z EMISJI GŁOSU

prowadzone przez Mariusza Orzełowskiego

godz. 18:00 – 20:00
miejsce: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
ul. Bpa I. Świrskiego 31

28
ONIEDZIAŁEK)

miejsce: DPT Reymontówka w Chlewiskach
Warsztaty artystyczne Studia Teatralnego
im. Jacka Woszczerowicza prowadzone przez
Macieja Czapskiego

ZABAWA W TEATR

Otwarte zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 8 -11 lat
prowadzone przez Urszulę Gotowicką

WKRĘĆ SIĘ W TEATR

Otwarte zajęcia teatralne dla młodzieży w wieku 12 -15 lat
prowadzone przez Urszulę Gotowicką
godz. 15:00 – 17:00
miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2
w Siedlcach, ul. Szkolna 2

DRAMMA-MIA

LUTY 2014

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

CO ZA MIESIĄC

|7

MARZEC 2014

1 MARCA (sobota)
PRAPREMIERA
2 MARCA (niedziela)
PREMIERA
4 MARCA (wtorek)
Studencki Wtorek
Teatralny

COMFY ZONE

7 MARCA (piątek)
godz. 17:00 i 20:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

DZIKIE ŻĄDZE
Obsada: Anna Korcz, Stefan Friedmann,
Elżbiet Zającówna, Karol Strasburger
i Mariusz Pogonowski

GODZ. 19:00
SCENA TEATRALNA
MIASTA SIEDLCE

8 MARCA (sobota)
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

BABY, ACH TE BABY
DZIEŃ KOBIET W TEATRZE
reżyseria i choreografia: Jakub Mędrzycki
obsada: Teatr Tańca Caro Dance | Sylwia Bloch, Aleksandra Borkowska,
Karolina Mikołajczuk, Izabela Dąbrowska, Oliwia Harke, Jakub Piotrowicz,
Sebastian Piotrowicz, Bartosz Barabasz

2 MARCA (niedziela)
godz. 16:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

CALINECZKA

RANDKA W CIEMNO,
NA DWIE PARY

Reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
wykonanie:
Teatr Tańca Caro Dance,
Formacja Taneczna Caro Dance

2 MARCA (niedziela)
godz. 17:00
SALA WIELOFUNKCYJNA PRZY PARAFII
ŚW. JÓZEFA, UL. SOKOŁOWSKA 124

KUSAKI

KUSAKI

jów zapustnych
00

17
2 marca 2014 r. godz. ul.
Sokołowska 124

Sala wielofunkcyjna przy parafii Sw Józefa,

ńców  gawędy ludowe
W PROGRAMIE :  występy przebiera
ych  występy kapeli ludowej
 degustacja potraw regionaln

bilety: 10 zł

Punkt Informacji Kulturalnej CKiS,

ul. Bpa I. Świrskiego 31, tel. 25 794

31 89

ebook.com/ckis.siedlce
www.ckis.siedlce.pl | www.fac

15 MARCA (sobota)
godz. 17:30, 20:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

RODZINNA NIEDZIELA
W TEATRZE

XXI prezentacje ludowych zwycza

Wykonawcy: Orkiestra Wojskowa
w Siedlcach
Soliści: Izabella Jaszczułt – Kraszewska, Justyna
Kowynia – Rymanowska, Ewa Siembida,
Natalia Koperkiewicz, Patryk Rymanowski,
Marcin Sójka, Robert Protasewicz
Dyrygent: por. Dariusz Kaczmarski

XXI PREZENTACJE LUDOWYCH
ZWYCZAJÓW ZAPUSTNYCH
W programie między innymi:
gawędy ludowe, występy przebierańców,
degustacja potraw regionalnych,
konkursy taneczne dla widzów oraz
występy kapeli ludowej

Obsada: Krzysztof Ibisz/Jacek Kawalec,
Michał Milowicz/Tomasz Stockinger,
Izabela Trojanowska/Ewa Kuklińska,
Alicja Kwiatkowska/Maria Dejmek

25 MARCA (wtorek)
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

DZIEŃ DRUGI
Spektakl na motywach książki i audycji radiowych
„Dzień Drugi Prawda Jedyna” Grzegorza Skwarka
reżyseria, scenografia, opracowanie
muzyczne: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: aktorzy Teatru Es - Anna Kasjaniuk,
Robert Protasewicz, Maciej Czapski,
Paweł Skolimowski, Paweł Kryszczuk.
gościnnie Teatr Węgajty: Ania Broda - śpiew
oraz Witek Broda - lira korbowa
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z

Kubą Mędrzyckim, siedlczaninem, tancerzem i choreografem, studentem rotterdamskiego

Trzeba mieć górę marzeń i
* Mimo bardzo młodego wieku, jest Pan mistrzem w swoim zawodzie, o czym świadczą
Pańskie osiągnięcia na europejskich
i światowych scenach, i dynamiczna kariera,
przypieczętowana pracą z najlepszymi choreografami. Kiedy pasja, jaką jest taniec
w Pana życiu, stała się profesją?
W moim mniemaniu, nie mam jeszcze
osiągnięć na swoim koncie, które by mnie
satysfakcjonowały. To też wynika z tego, że
każde marzenie, którym żyję, gdy staje się rzeczywistością, nagle pojawia się na jego miejsce
dziesięć nowych i szybko przestaję się cieszyć
ostatnim sukcesem. Faktem jest, że dzięki
szkole, miałem okazję pracować z paroma znanymi osobami ze świata tańca, ale dla mnie to
dopiero początek. Rozgrzewka. Taniec staje się
zawodem w momencie, gdy zaczynamy brać
za to pieniądze, ale dla mnie prawdziwą profesją stanie się dopiero wówczas, gdy skończę
szkołę i zacznę zawodowo tańczyć w dobrych
teatrach. Do tego dążę.
* Co zawdzięcza Pan Siedlcom?
Temu miastu zawdzięczam tożsamość
i możliwości rozwoju. To pytanie jest postawione jasno, na rzucenie do magazynu paru
komplementów, ale ja to mogę zrobić
z czystym sumieniem. Wszyscy moi nauczyciele w każdej siedleckiej szkole, w której
byłem, bardzo mnie dopingowali i byli wyrozumiali. W zespole Caro Dance pod okiem
Pani Iwony Orzełowskiej miałem możliwość
rozwijać się tak bardzo, jak tylko miałem
na to siłę i chęci. Siedleckie władze sprzyjają
sztuce, a siedlecki teatr daje mi możliwości
tworzenia spektakli na profesjonalnej scenie
z profesjonalną obsługą. Gdy mówię u siebie
w szkole, że lecę do Polski wystawić mój własny spektakl, a później pokazuję efekty, to moi
koledzy i koleżanki nie pojmują, jakim cudem
mam u siebie w mieście takie możliwości.
Dopytują się, na jakich zasadach to działa.
* Kto był Pana autorytetem w dziedzinie
tańca, któremu chciał Pan dorównać
czy chociażby zbliżyć się to tego ideału
i czy te autorytety z biegiem czasu się zmieniały?
Wydaje mi się, że każdy człowiek posiada
autorytety przez całe swoje życie, lecz z czasem
one się zmieniają. Jako młodziak zawsze zapatrywałem się na starszych tancerzy w zespole
i robiłem wszystko, by kiedyś im dorównać
poziomem. Później były to różne „gwiazdy

tańca” z programów rozrywkowych, a dzisiaj
podziwiam genialnych choreografów, których
na naszej planecie nie brakuje.
* „Każdy taniec jest odkryciem nas samych”
– powiedziała Martha Graham. Co Pan
w sobie odkrył, tańcząc?
Chyba wrażliwość, którą od dziecka zawsze
gdzieś posiadałem oraz chęć tworzenia. Kiedy
analizuję swoje dzieciństwo i uczucia, które mi
wtedy towarzyszyły, to dochodzę do wniosku,
że nie jest przypadkiem to, że ukierunkowałem
się w stronę artystyczną. Jako dziecko pisałem
teksty piosenek albo tańczyłem, naśladując
Michaela Jacksona. Uwielbiałem muzykę
i rysowałem jakieś nieudane szkice martwej
natury. Trochę zszedłem z tematu, ale kończąc
odpowiedź na to pytanie, mogę śmiało odpowiedzieć, że dzięki tańcowi odkryłem w sobie
wrażliwość i kreatywność.

* Niedawno zaczął Pan swoją przygodę
z choreografią. Jak to jest stanąć pod drugiej
stronie lustra?
Jeśli chodzi o choreografię, to tak naprawdę początek, bo na razie tego się uczę
i rozwijam się w tym kierunku. Mam jeszcze
wiele do zrobienia i dopóki jestem w szkole,
dopóty nie mam szansy zrealizować wszystkich pomysłów. Tak naprawdę pierwszy raz
całkiem poważnie stanąłem w roli choreografa
ponad rok temu przy pracy nad spektaklem
„We Are”. O dziwo, nie czułem się inaczej,
a praca z przyjaciółmi była przyjemnością.
Do tego wszystkiego doszła pewność, że teatr
i choreografia to jest to, co chcę robić w przyszłości. Czuję się dobrze, stojąc po drugiej
stronie lustra.
* Niebawem odbędzie się premiera Pańskiej
najnowszej produkcji. Czym zaskoczy Pan
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Uniwersytetu Artystycznego CODARTS

wciąż oglądać się na lepszych

Jeśli będziemy starali się
patrzeć na ludzi wokół
z miłością i zrozumieniem
zamiast ich oceniać,
to gwiazdorstwo nam
nie grozi. Gorąco polecam!

fot. Brecht Bovijn

że nie był to spektakl pod publikę.
* Obecnie studiuje Pan taniec współczesny
na rotterdamskim Uniwersytecie Artystycznym CODARTS. Co wydaje się Panu najcenniejsze w tej edukacji, a co różni od polskich
standardów?
Muszę zacząć od tego, że w Polsce nie ma
takich studiów o kierunku tańca współczesnego, które przygotowują do zawodu tancerza.
Szkoła, w której jestem, poza ogólnym rozwojem związanym z ciałem, sposobem poruszania się, techniką tańca i jego znajomością
przede wszystkim przygotowuje młode osoby
do tego bardzo trudnego zawodu,
który zdobędą po jej ukończeniu. Do szkoły
przychodzą dzieci, a wychodzą z niej pewni
siebie, zmotywowani i bardzo dojrzali ludzie.
To jest największa jej zaleta. Do tego dochodzi
państwo, w którym się szkoła znajduje. Holandia jest szalenie otwarta artystycznie i sztuką
stoi. Nie jestem ogólnie fanem kraju, ale
podejścia do sztuki i jej rozumienia naprawdę
im zazdroszczę.

widzów i miłośników tańca?
Nie wiem, kto poczuje się zaskoczony
nowym spektaklem, bo trudno jest generalizować miłośników tańca w naszym kraju,
jak i siedlecką publiczność. Wydaje mi się,
że cały spektakl będzie inny, porównując go
do większości produkcji tanecznych w kraju
- mówiąc nieskromnie. Sam temat jest dosyć
trudny. Stylistyka ruchu będzie zupełnie inna
niż przy poprzednim spektaklu. Klimat oraz
kostiumy także. „Comfy Zone” na pewno
będzie dojrzalszym spektaklem od „We Are”
i chyba jednak również trudniejszym, a pamiętam, że po premierze „We Are” mówiono,

* Pięć lat temu został Pan finalistą 3. edycji
You Can Dance. Wie Pan zapewne, z czym
wiąże się popularność i sława. Jakie są jej
blaski i cienie? Czego to doświadczenie Pana
nauczyło?
No cóż. Nie mam pojęcia o popularności
i sławie. Cieszę się, że byłem w tym programie,
bo dzięki temu uświadomiłem sobie,
że komercyjna bądź rozrywkowa strona sztuki
(o ile umawiamy się, że wciąż nazywamy to
sztuką) mnie nie interesuje. To doświadczenie
jeszcze bardziej przybliżyło mnie do teatru.
* Jak nie ulec pokusie pychy i gwiazdorstwa,
osiągając takie szczyty, które stały się udziałem 22-latka?
Chyba trzeba mieć górę marzeń i wciąż
oglądać się na lepszych. Ja wiem, że w swoim
życiu tych grzechów nie uniknąłem, ale wydaje mi się, że chyba nie trwało to zbyt długo
i potrafiłem się stosunkowo szybko otrząsnąć,
jeśli coś przysłoniło mi obraz. Do tego dochodzi fakt, że jestem człowiekiem wierzącym
i ta wiara zawsze mnie gasi, podpowiadając,
bym raczej oglądał się na drugiego człowieka,

niż na siebie. Jeśli będziemy starali się patrzeć
na ludzi wokół z miłością i zrozumieniem
zamiast ich oceniać, to gwiazdorstwo nam nie
grozi. Gorąco polecam!
* „Kto zakosztuje tańca, nigdy go nie zdradzi” (Maurice Bejart), ale nie tylko tańcem
żyje Kuba Mędrzycki. Więc co poza tańcem
Pana pasjonuje, co zaprząta pańską wyobraźnię i porusza serce z równą siłą
co taniec?
Moja rodzina i relacja z Bogiem. Poza
tym trochę piszę różnych rzeczy, ale póki co
ta strefa zarezerwowana jest tylko dla mnie
i najbliższych. Może w przyszłości odważę się
wyjść z tym gdzieś dalej. Nie mam zbyt dużo
czasu na rozwijanie innych zainteresowań.
Szkoła pochłania zdecydowaną jego większość.
* Z kim chciałby Pan zatańczyć w swoich
marzeniach?
Nie ma ludzi, z którymi bardzo chciałbym
tańczyć na scenie. Indywidualność w tańcu
współczesnym jest dosyć istotna. Za to jest
masę nazwisk, dla których chciałbym pracować i się od nich uczyć. Jest ich tak wiele, że
boję się je tutaj wymieniać, bo na bank o kimś
zapomnę. Świadomość, że nie starczy mi życia, by zrealizować wszystkie marzenia, maluje
uśmiech na mojej twarzy, bo wiem, że zawsze
będę miał powód, by nad sobą pracować. Nie
tylko fizycznie.
Rozmawiała Monika Mikołajczuk

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
Wygraj bilety na premierę spektaklu Comfy Zone!
Podaj nazwy co najmniej dwóch spektakli Teatru
Tańca Caro Dance, których premiera miała miejsce
w 2013 roku na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.
Odpowiedzi prosimy przesyłać do 14 lutego na
adres promocja@ckis.siedlce.pl. Spośród wszystkich,
którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi, wylosujemy
2. zwycięzców, którzy otrzymają podwójne bilety na
premierową odsłonę spektaklu Comfy Zone.
Rozstrzygnięcie konkursu 17 lutego na fanpage'u
CKiS na Facebook'u. Polub nas!
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2014 – MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM EL GRECO

El Greco na Podlasiu
W 2004 roku w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach miało miejsce odsłonięcie
jedynego w Polsce obrazu hiszpańskiego malarza El Greco (1541-1614)
„Ekstaza św. Franciszka”, namalowanego w 1578 roku. Stało się to dopiero
po 40 latach od przypadkowego trafienia na ten obraz na plebanii w Kosowie
Lackim. Obecnie stanowi on stałą ekspozycję, prezentowany jest widzom
w osobnej, specjalnie przygotowanej sali i potwierdza, wraz z innymi dziełami
pokazywanymi w Muzeum, głęboką wymowę dawnej sztuki kościelnej.

P

o raz pierwszy usłyszano o tym obrazie
w 1966 roku, gdy została opublikowana w „Biuletynie Historii Sztuki” praca
dr Izabelli Galickiej i mgr Hanny Sygietyńskiej
pt. „Nieznany obraz w Kosowie z serii franciszkańskiej El Greka”, na który przypadkowo
trafiły dwa lata wcześniej podczas prac inwentaryzacyjnych. Konserwacja zniszczonego obrazu przeprowadzona w 1974 roku przez panie:
Zofię Blizińską i Marię Ortwein pod kierunkiem prof. Bohdana Marconiego (1894-1975)
potwierdziła wcześniejsze informacje i uznano dzieło za jedno z sześciu najcenniejszych

obrazów w Polsce. Obraz mógł może należeć
do którejś magnackiej kolekcji sztuki - Ossolińskich, Radziwiłłów, Krasińskich? Być może
przywiózł ten obraz z Hiszpanii hrabia Wincenty Krasiński, ojciec poety, właściciel pobliskiej Sterdyni, wracając do kraju z bitwy pod
Somosierrą? Zanim obraz znaleziono w Kosowie Lackim, był prawdopodobnie w pobliskim
majątku Tosie. Podobno zakupiono go w 1927
roku w warszawskim antykwariacie, może
dla ks. Franciszka Dąbrowskiego, proboszcza
w Kosowie Lackim? Niewykluczone, że trafił
do Polski z Hiszpanii drogą antykwaryczną.

Wszystko to dziś tylko przypuszczenia. Jedno
jest pewne, wiele musiał przejść, skoro znaleziono go na plebanii w bardzo złym stanie – był
zniszczony, podarty, nikomu nie podobał się,
straszył trupią czaszką i niewiele brakowało,
by go spalono wraz ze śmieciami. Po konserwacji został przewieziony do Siedlec, gdzie był
przechowywany wiele lat w zbiorach kurii siedleckiej, ale ze względów bezpieczeństwa, nie
był udostępniany publicznie. Dopiero po sprostaniu niezwykle surowym wymogom ochrony
i bezpieczeństwa dzieł sztuki, po 40 latach od
znalezienia, 15 października 2004 roku został
po raz pierwszy pokazany publicznie.

OD ZACHWYTU PO ZDZIWIENIE
Muzeum Diecezjalne w Siedlcach otwarte
jest dla publiczności już 14 lat. Gromadzi, inwentaryzuje i eksponuje sztukę kościelną naszej
diecezji, wycofane z kultu obrazy, rzeźby, szaty liturgiczne. Odkąd jest w zbiorach obraz El Greco,
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fot. Jarosław Grudziński

Myślę, że warto
zobaczyć obraz,
aby się przekonać,
że nikt w dziejach sztuki
nigdy nie malował tak
jak El Greco – z takim
rozedrganiem barwnym,
wibrującym światłem,
ekstatycznym uniesieniem
i tajemniczym smutkiem.

sposób interpretacji. Oddał w swoich obrazach
ducha XVI-wiecznej Hiszpanii, szarpanej Wielką Inkwizycją i swoją naturę – uduchowienie
mieszane z gwałtownością, egzaltację, odrębność. Malował postacie rozmodlone, takie jakie
widział w Hiszpanii ogarniętej żarem wiary, na
wpół nieobecne, bo zjednoczone już ze Stwórcą, pokazywał sceny wizyjne w chłodnej tonacji
barwnej, jakby z pogranicza snu i jawy. Mało kto
to rozumiał – widziano w nim raczej obłąkanego
dziwaka, chorego na astygmatyzm… A on chętnie malował św. Franciszka, szczególnie mu bliskiego, i wplatał do obrazów ducha mistycyzmu
Św. Jana od Krzyża, pokazując to, co niewidzialne, uduchowione.
Dla historyków sztuki „nasz” obraz zajmuje
ważne miejsce w rozproszonej po świecie serii
franciszkańskiej malarza. Z ponad 100 płócien,
obejmujących modlitwę, medytację, stygmatyzację bądź ekstazę świętego Franciszka, ten
w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach należy do
najwcześniejszych jego prac. Namalowano go
w 1578 roku, by potem mógł stać się wzorem dla
innych. Pokazuje żarliwą modlitwę, wołanie do
Boga po otrzymaniu stygmatów, oddane typowymi dla malarza śmiałymi, nerwowymi, ukośnie krzyżującymi się pociągnięciami pędzla.

dla wielu gości stało się to bodźcem, by poznać
zbiory Muzeum i tę interesującą pracę mistrza,
wpisaną w dzieje Podlasia. Odwiedzają nas liczne wycieczki klasowe i indywidualni turyści,
wielu wraca po raz kolejny. Reakcje przy „Ekstazie św. Franciszka” są różne – od podziwu, ciszy
i zadumy, aż zapewne po zdziwienie, jak bardzo
dzisiejsza sztuka kościelna odbiega od tej sprzed
lat. Myślę, że warto zobaczyć obraz, aby się przekonać, że nikt w dziejach sztuki nigdy nie malował tak jak El Greco – z takim rozedrganiem
barwnym, wibrującym światłem, ekstatycznym
uniesieniem i tajemniczym smutkiem. Malarz
pozostawił po sobie ogromną ilość płócien, wiszących do dzisiaj w hiszpańskich kościołach
i światowych muzeach – malowanych w odcieniach popiołu i złota, z ograniczoną narracją, pokazujących postacie wydłużone nienaturalnie ku
górze, w blasku nieziemskiego światła, w szatach
o mięsistych fałdach, ekspresyjne, z mrocznym
pejzażem w tle. Nie reprezentował żadnej szkoły artystycznej, nie zostawił po sobie żadnego
ucznia. W XVII wieku, wtedy, gdy on tak malował, nie malował w ten sposób żaden artysta.
A on, poznając wcześniej prace Tintoretta i Tycjana, umiał uwolnić się od wpływu malarstwa
włoskiego i stworzył oryginalny, niepowtarzalny
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Świętą Boleściwą”, niektóre powtarzał kilkakrotnie. Pokazywał w obrazach nie tylko widzialną
stronę rzeczy, ale duszę i piękno duchowe. Stąd
ten „ożywiający duch” stanie się znakiem szczególnym malarza. El Greco zmarł w 1614 roku,
nie zostawiając po sobie uczniów. Szybko o nim
zapomniano.
Urok jego malarstwa odkryto dopiero po
400 latach. Dla Hiszpanów pozostał na zawsze
przybyłym z Włoch „Grekiem” – El Greco, a dla
miłośników sztuki artystą, wymykającym spod
kanonów, prekursorem sztuki nowoczesnej,
twórcą wizyjności i nowatorskich rozwiązań.
W dzisiejszych czasach okrzyknięty mistrzem
duszy hiszpańskiej, wymieniany jest obok Goyi,
Picassa i Velasqueza. Dziś już nie budzi kontrowersji, ale staje się natchnieniem. Ekspresjonizm
niemiecki z początku XX wieku rozwinął się
z zachwytu nad siłą malarskiego wyrazu pociągnięć jego pędzla.
Do dziś na świecie przetrwało ponad 300
jego prac.

ZROZUMIEĆ EL GRECO

Rok 2014 ogłoszono Międzynarodowym
Rokiem El Greco. Wiąże się to z okazją do
bliższego poznawania prac tego interesującego
MISTRZ DUCHOWEJ EKSTAZY
malarza. Organizowane będą zatem odczyty,
liczne wystawy, konferencje – głównie w HiszAutor obrazu, Domenikos Theotokopulos, panii, gdzie jest największy zbiór prac malazwany El Greco, urodził się w 1541 roku w Kan- rza. Ale właściwie każde Muzeum na świecie,
dii na Krecie. Nie zachowały się żadne dokumen- szczycące się posiadaniem w zbiorach dzieła
ty z czasów jego młodości, jedynie notarialna El Greca, czuje się zachęcone do prezentanotatka o nim z dopiskiem
cji tego malarza szerszej
„gufaros” (gr. malarz). Stąd
publiczności. Tak też jest
Dla historyków sztuki
wiemy, że zdobywał wiei w przypadku Muzeum
dzę i umiejętności z zakre- „nasz” obraz zajmuje ważne Diecezjalnego w Siedlcach.
su malarstwa freskowego
Cieszymy się ogromnie, że
miejsce
i ikonowego. I wiemy też,
rok 2014 stanie się okazją
że w latach 60. XVI wieku
mieszkańcom
w rozproszonej po świecie przybliżania
udał się z Krety do Wenecji,
Siedlec El Greca. Program
by tam, prawdopodobnie
na cały rok jest niezwyserii franciszkańskiej
pod okiem Tycjana, doskokle bogaty w spotkania,
malarza. Z ponad 100
nalić swój warsztat malarski.
konkursy, zawody sportoW 1572 roku został członwe, comiesięczne odczyty
płócien, obejmujących
kiem korporacji rzymskich
(siódmego dnia każdego
modlitwę, medytację,
malarzy, zwanej Akademią
miesiąca),
prezentujące
Świętego Łukasza i sam stygmatyzację bądź ekstazę poszczególne dzieła artyokreśla się wówczas miniasty. Będzie zorganizowana
świętego Franciszka,
turzystą. Poznał doskonale
w maju, w Warszawie
malarstwo włoskie, sam też ten w Muzeum Diecezjalnym i w Siedlcach, konferencja
mógł pochwalić się sukcesanaukowa, która zgromadzi
w Siedlcach należy do
mi – otrzymał kilka zamówybitnych, międzynarowień. Ale marzył o wielkiej
dowych historyków sztuki,
najwcześniejszych jego
karierze, na którą, zdaje się,
analizujących
twórczość
nie miał szans we Włoszech.
malarza, zorganizujemy też
prac. Namalowano go
Skłócony ze środowiskiem
plener malarski, na którym
malarskim, udał się w 1577 w 1578 roku, by potem mógł zaproszeni artyści spróbują
roku do Hiszpanii, gdzie stać się wzorem dla innych. poszukać inspiracji artyprzyszło mu żyć prawie 40
stycznej przy „Ekstazie Św.
lat. To w tym kraju rozwiFranciszka” w Siedlcach.
nął swoje umiejętności, tworząc najlepsze prace.
Dorota Pikula
Osiadł w Toledo, zyskał uznanie króla Filipa II,
Kustosz
zapełnił kościoły hiszpańskie swoimi obrazaw Muzeum Diecezjalnym
mi. Namalował „Sen Filipa”, „Espolio”, „Trójcę
w Siedlcach

12 |

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z

Joanną Jabłczyńską, prawniczką i aktorką, związaną z siedleckim Studiem Teatralnym im. Jacka Woszczerowicza

Siedlecka publiczność mnie
* Jest Pani prawniczką, co zadecydowało
o dodatkowym wyborze kariery aktorskiej?
- Aktorką zostałam przypadkiem, a zaczęło się już w dzieciństwie, kiedy w wieku 8 lat
wygrałam eliminacje do Dziecięcego Zespołu
Telewizyjnego „Fasolki”. Przez wiele lat prowadziłam program „Tik-Tak”, a następnie „Teleranek”. Po pewnym czasie ktoś mnie zauważył
i zaproponował rolę w filmie. Tata zapisał
mnie do agencji aktorskiej i tak to się potoczyło. Nie myślałam o szkole aktorskiej,
bo wiedziałam, że to zawód niepewny. Początkowo chciałam zdawać na medycynę, ale wtedy pojawiła się rola w serialu „Na Wspólnej”
i te plany trochę się pokrzyżowały. Postanowiłam wybrać humanistyczny kierunek, dlatego
skończyłam prawo. Na co dzień pracuję
w kancelarii i bardzo mi ta praca odpowiada.
* Jak wyuczona profesja pomaga Pani spełniać się w aktorstwie i odwrotnie?
- Zauważam wiele wspólnych cech, np.
w sądzie też czasami trzeba grać. Aktorstwo
dało mi pewność siebie w dobrym znaczeniu
tego słowa. Nie boję się występować przed
publicznością, nie mówiąc o dykcji i pamięci
– ta ostatnia bardzo się przydaje i w aktorstwie, i w zawodzie prawniczym. Dzięki temu,
że jestem aktorką, kojarzoną z określonymi,
przyjemnymi rolami, budzę większe zaufanie
jako prawniczka. Czasem większe niż moi
szefowie...
* Śledząc Pani karierę nietrudno oprzeć się
wrażeniu, że – mimo młodego wieku – bez
trudu wspina się Pani na najwyższe szczyty:
aktorstwo – m.in. rola Marty w serialu
„Na Wspólnej”, taniec – udział w „Tańcu
z Gwiazdami; śpiew – „Jak oni śpiewają”
i własne koncerty gitarowe, sport – trudno
zliczyć wszystkie dziedziny… Jak Pani godzi
te obowiązki i pasje?
- Robię w życiu wszystko to, co kocham,
nikt mnie do niczego nie namawia ani nie
zmusza. To, że zaczynam dzień o 5 rano,
a kończę o 23, to jest mój wybór. Aktorstwo
jest dość próżnym zawodem, dlatego to
właśnie prawo jest w moim życiu na pierwszym miejscu. I aktorstwo, i praca w kancelarii
wymagają bardzo dużo czasu, a odskocznią
od tych zajęć, swoistym katharsis, jest sport,
który uwielbiam.
* Na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce występuje Pani w „Iwonie, księżniczce Burgunda”

Robię w życiu wszysto to,
co kocham, nikt mnie
do niczego nie namawia
ani nie zmusza. To, że zaczynam
dzień o 5 rano, a kończę o 23,
to jest mój wybór.
i jest to Pani debiut teatralny. Jak czuje się
Pani w tej nowej roli? Czy doświadczenie
teatru jest jedynie dopełnieniem Pani umiejętności i warsztatu czy też przekroczeniem
kolejnej granicy?
- Bardzo lubię teatr od strony widza.
Występowałam w wielu teatrach amatorskich,

ale bałam się tego wyzwania na profesjonalnej scenie, bo nie mam wykształcenia w tym
kierunku. Za wysokie progi na moje nogi
– mówiłam sobie. Oczywiście miałam wcześniej propozycje zagrania w kilku sztukach,
ale miały one charakter komercyjny i to mnie
nie interesowało. To, że pojawiłam się na
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spełnienie marzeń. Z pełną pokorą przyjmuję
wszelkie uwagi, ale i pewne moje pomysły
znajdują uznanie.
* Jak się Pani czuje w Siedlcach?
- W Siedlcach bywałam często z powodu
prób do spektaklu. Pomiędzy nimi spędzałam
dużo czasu na siłowni, bo znalazłam tu doskonałego trenera, trochę zwiedzałam miasto
i okolicę. Bardziej niż Siedlce urzekli mnie
jego mieszkańcy – uśmiechnięci, optymistycznie nastawieni do życia i życzliwi wobec nas.

e urzekła

Uwielbiam podróżować – im dalej, tym lepiej.
Nie dlatego, że nie chcę poznawać własnego
kraju, bo robię to co roku z ogromną przyjemnością, ale dlatego, że interesują mnie odległe
od naszej kultury.

* W lutym świat ogarnia walentynkowy szał.
Jaki jest Pani ideał miłości? W rolę której z bohaterek literackich chciałaby się Pani wcielić
na scenie, by oddać udrękę i ekstazę miłości?
- Nie lubię walentynek, bo wydaje mi się,
że za dużo jest w tym święcie sztuczności,
celebrowania tandetnej
* Wystąpiła Pani w „Tańcu
formy, pustego przekazu
Aktorką zostałam
z Gwiazdami”. Czego naw amerykańskim stylu.
przypadkiem, a zaczęło się Mój ideał miłości? Pomięuczyło Panią to doświadjuż w dzieciństwie, kiedy dzy kobietą a mężczyzną
czenie – w sensie zawodowym i życiowym?
powinna być chemia,
w wieku 8 lat wygrałam
– Nauczyłam się choktóra codziennie jest
eliminacje do Dziecięcego źródłem fascynacji,
dzić na wysokich obcasach
(śmiech), co pozytywnie
wspólnych odkryć siebie
Zespołu Telwizyjnego
wpłynęło na moją posturę.
nawzajem, wspólnych
„Fasolki”, w którym
Poznałam też wiele tańców
pasji... Jeśli miałabym się
towarzyskich, których do
z powodzeniem śpiewałam. wcielić w postać literacką,
tej pory nie miałam szansy
odwołującą się do eposu
się nauczyć. Szkoda, że nie Przez wiele lat prowadziłam miłości, to na pewno
mogę tych umiejętności
byłaby to Julia z dramatu
też „Teleranek”.
częściej wykorzystywać.
Szekspira. „Romea i Julię”
Do tego doszła duża popuoglądałam już w wielu
larność.
odsłonach i za każdym razem odnajduję
w tej sztuce ponadczasowość, ale i świeżość.
* No właśnie. Mówiąc językiem mediów, jest
Pani celebrytką. Jak się Pani czuje w tej roli?
* Jest Pani szczęśliwa?
- Powiem szczerze, że 90 procent bycia
- Tak, jestem szczęśliwa. Robię w życiu
celebrytką w moim przypadku to same
wszystko to, co daje mi szczęście. Jestem
plusy przede wszystkim dlatego, że jestem
zdrowa, otoczona kochającymi ludźmi, ropozytywnie odbierana. Dzięki popularności
bię to, co sobie wymarzyłam – czego trzeba
mam szansę wykorzystać swój wizerunek dla
więcej? Oczywiście zdarzają się upadki, ale
poparcia szczytnych akcji. Wśród negatywów
wychodzę z założenia, że co nas nie zabije,
wymieniłabym brak prywatności. Kiedy wyto nas wzmocni. I zawsze z takiej lekcji
wyciągam wnioski.
chodzę z przyjaciółmi do kina czy do restauracji, ta popularność trochę ciąży. Jeśli chodzi
Rozmawiała Monika Mikołajczuk
o popularność w Internecie, to wolałabym,
żeby w ogóle o mnie nie pisano. Niektórzy
twierdzą, że nieważne, co piszą, byleby pisali,
Filmografia
ale ja absolutnie się z tym nie zgadzam.

Iwona,
księżniczka Burgunda

fot. Piotr Fotek

12 marca, godz. 19:00

Siedleckiej Scenie Teatralnej w sztuce „Iwona,
księżniczka Burgunda”, to był przypadek. Mój
serialowy tato z serialu „Na Wspólnej”- Waldek Obłoza mnie do tego zachęcił, przekonując, że publiczność w Siedlcach kocha teatr
i że na pewno będę dobra w swojej roli. To
jest mój debiut teatralny i w pewnym sensie
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* Świat showbiznesu pełen jest pułapek,
blichtru i złudnych obietnic. Co Pani pomaga utrzymać równowagę, by się w nim nie
pogubić?
- W showbiznesie jestem trochę „jedną
nogą” z powodu tego, że aktorstwo nie jest
moim jedynym zajęciem. Nie bywam na bankietach, a jeśli już gdzieś muszę się pojawić,
to szybko znikam. Mam bardzo fajną mamę,
która od dzieciństwa pilnuje tego, by mi
„woda sodowa nie uderzyła do głowy”.
* Na swojej stronie internetowej pisze
Pani, że największą karą jest dla Pani odpoczynek. Co, poza aktorstwem i pracą
w kancelarii, jest dla Pani źródłem największej radości, a może szczęścia?
- Źródłem największej radości jest moja
rodzina i przyjaciele, a także moje pasje.

* Trzy szalone zera” (1999) – Ola Obrębska,
* Wyrok na Franciszka Kłosa (2000) – Józia,
* Duża przerwa (2000) – uczennica,
* Słoneczna włócznia (2001) – Dora Parnel,
* Powiedz to, Gabi (2003) – Gośka,
* Na Wspólnej (od 2003) – Marta Konarska
(wcześniej Hoffer),
* Nigdy w życiu! (2004) – Tosia,
* Kto nigdy nie żył... (2005) – Marysia,
* Tylko mnie kochaj (2006) – kelnerka,
* Nadzieja (2007)
* Dlaczego nie! (2007) – Moni
* Klan (1997-2006) – Sylwia Marczyńska,
córka Alicji i Andrzeja (gościnnie)
Niania (2007) – menedżer Nicole (gościnnie)
Kryminalni (2008) – barmanka Ula (odc. 98
– gościnnie)
* Agentki (2008) – Marysia (odc. 9 – gościnnie)

(cyt. za Wikipedią)
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PO DRUGIEJ STRONIE

Bombarduję oko widza
*Światło jest z pewnością jednym z bohaterów spektakli, inscenizacji czy koncertów,
przy produkcji których bierze Pan udział.
Od czego zaczyna Pan pracę, przygotowując
oprawę «oświetleniową» dla poszczególnych
przedsięwzięć artystycznych?
- To zależy, z jakim przedsięwzięciem artystycznym mam do czynienia, czy jest to spektakl
teatralny, koncert live czy sztuka taneczna.
Swoją pracę oczywiście rozpoczynam od zapoznania się ze scenariuszem. Tworząc światło do
sztuki teatralnej trzeba mieć na uwadze wszystko – kolory, kostiumy, dekoracje, ruch, muzykę.
W przypadku sztuki tanecznej ważne jest poznanie choreografii oraz muzyki, która stanowi
integralną część takiego widowiska. W tańcu
często prawie nie ma scenografii, scenografią
jest właśnie światło i to ono zespaja poszczególne elementy przedstawienia. Natomiast oprawa
świetlna koncertu zależy od rodzaju muzyki
i nastroju, jaki ma panować na scenie.

- Moja przygoda ze światłem zaczęła się
kilka lat temu. Szukając pracy, trafiłem na
ogłoszenie, w którym poszukiwano ludzi do
obsługi technicznej i tak zacząłem swoją przygodę z CKiS i z pracą „oświetleniowca”. Oczywiście w tym zawodzie, jak i zresztą w wielu
innych, potrzebna jest również wiedza techniczna, którą zdobyłem przez te kilka lat pracy
w CKiS, wspinając się na drabiny i wieszając
lampy. Brałem udział w różnych szkoleniach
i prezentacjach. Dzięki tej pracy mogę brać
czynny udział przy tworzeniu niesamowitych
produkcji. Nie można się w niej nudzić, każdy
dzień jest inny, bo i każdy spektakl jest inny.
Tutaj zawsze coś się dzieje.

* Jak zmienia się sztuka pod wpływem światła i co traci, kiedy to światło jest „prowadzone” niefachową ręką?
- Zarówno oprawa oświetleniowa, jak
i muzyczna stanowią integralny element
każdej produkcji. Dlatego bardzo ważna jest
fachowa realizacja, która decyduje o dynamice
danego wydarzenia. Profesjonalne oświetlenie, płynność przechodzenia scen na pewno
ułatwia widzowi zrozumienie danej sztuki.
Natomiast światło „prowadzone” niefachową
ręką może przeszkadzać w odbiorze.

* By widzieć światło w pełni jego blasku,
czasem trzeba zanurzyć się w mrok. Jakiego
rodzaju wrażliwość powinna cechować dobrego reżysera światła (wolę to określenie od
oświetleniowca)?
- Reżyser światła jest poniekąd artystą,
który tworzy przy pomocy świateł. Ten zawód
wymaga niezwykłej wrażliwości i kreatywności, by bombardując oko widza całą gamą
barw, móc tworzyć niesamowite obrazy.
Oświetleniowiec musi poczuć i zrozumieć, co
ma na myśli reżyser czy aktor, i musi potrafić
to przekazać za pomocą świateł, a więc różne nastroje i emocje, od złości do euforii.
Czasami trzeba też być trochę szalonym
i odważnym, by nie bać się zaskakiwać widza,
proponując mu różne alternatywne i zaskakujące efekty świetlne.

* Gdzie bije źródło pańskich zainteresowań?
Jaką drogę Pan przebył, by stać się - potocznie mówiąc – oświetleniowcem?

* Co jest wyznacznikiem dobrego oświetlenia w teatrze? Jakiego światła potrzebuje scena?

fot. Jarosław Grudziński

Rozmowa z Marcinem Kostyrą,
reżyserem światła, zastępcą kierownika
Działu Realizacji Imprez
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce

- To zależy od wydarzenia artystycznego, wizji autora, reżysera czy choreografa.
Spektakl teatralny niejednokrotnie wymaga
oświetlenia bardziej, surowego,” żarowego”, typowo teatralnego. Zupełnie inaczej jest z koncertem czy show tanecznym, gdzie, by uzyskać
bardziej efektowne i dynamiczne widowisko,
wykorzystuje się nowości technologiczne.
* Pańska praca opiera się na współpracy
wielu osób - zarówno reżysera, choreografa,
scenografa, „dźwiękowca”, wreszcie aktorów.
Kto ma w tym dialogu decydujący głos?
- Oczywiście wszystkie te osoby muszą
ze sobą ściśle współpracować. Jednak to
reżyser ostatecznie decyduje, jaki klimat
nadamy spektaklowi. Jeśli jest to osoba,
z którą współpracuję od dłuższego czasu, to
często mam wolną rękę i sam mogę w znacznej mierze decydować o oprawie wizualnej
danego przedsięwzięcia.
* Jakim bohaterem jest światło w bajce
„O Piracie Buciorze”? Co dzięki niemu
dostaje widz?
- Wydaje mi się, że światło jest tu bardzo
ważnym bohaterem, to po prostu jeszcze jeden
aktor, którego zadaniem jest wsparcie pozostałych aktorów, scenografii, muzyki. Używamy
światła, by opisać porę dnia, roku, emocje i nastroje. Bajka „O Piracie Buciorze” to spektakl,
który łączy świat realny z bajkowym, a światło
pomaga płynnie przenosić widza pomiędzy
tymi światami. Myślę, że światło pomaga oddać charakter danych scen, pomaga wywołać
u widza zamierzone reakcje, pomaga zarówno
przestraszyć widza, jak i go rozbawić.
Rozmawiała Monika Mikołajczuk

R

E

K

L

A

M

| 15

A

PREMIERY MIESIĄCA
w NOVEKINO Siedlce

07.02. robocop
lego

07.02. przygoda
3d i 2d

07.02. jack strong
(nie) potrzebny
14.02. facet
od zaraz

14.02. zimowa

opowieść

21.02. tajemnica filomeny
14.02. pompeje
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ETNORETRO – ZWYCZAJE I OBRZĘDY NASZYCH PRZODKÓW

ETNOGRAF

Ostatki – kusaki

Ostatni czwartek karnawału, zwany „tłustym”, to początek szalonych,
jak mówiono, dni ostatkowych. Tak właśnie określa się wspominając dni kuse,
czyli krótkie, diabelskie, trwające do północy przed Popielcem. Czas ten mijał
na zabawach i wzajemnych odwiedzinach.

O

fot. W. Księżopolska

pis ostatków, we wsi położonej blisko Siedlec, znajdziemy w broszurze
„Jagodne”, autorstwa Zygmunta Wasilewskiego, wydanej przez Bibliotekę „Wisły”
w Warszawie 1989 roku. Jagodne to nieistniejąca już wieś, położona w lasach koło Domanic,
wysiedlona w 1953 roku. W jej miejscu powstał
poligon wojskowy.
„Na ostatki młodzież urządza coś w rodzaju maskarady kuligowej. Chłopcy przebierają
się za dziewczyny, te ostatnie za chłopców, ten
i ów za cygana, jeden zaś reprezentuje niedźwiedzia. Okręconego grochowinami chłopca
- niedźwiedzia, kładą na sanie i z niemi puszczają się po wsi. Orszak kuligowy niechętnie
bywa wpuszczany do chałup, gdyż cyganie,
chcąc utrzymać się w swojej roli, dopuszczają
sie rabunku, a gospodarze nawet żartów tego
rodzaju nie lubią.”

„Dziady”, przebierańcy ostatkowi z Młynek, „Kusaki” 2000 r.

Bogatszy w szczegóły opis przebierańców
znajdziemy u Oskara Kolberga, t. 26 „Mazowsze”, część III, Kraków 1987, cytat z „Od Latowicza (Oleksianka, Laliny):
„Chłopcy biorą płozę od sanek i wbijają w nią kół, na który zakładają wozowe koło

w położeniu poziomym, by się na nim jak na
osi obracać mogło, i w obwodzie (dzwonach)
tego koła wywiercają cztery dziury do wbicia
w nie kołków. Poczem ukręciwszy ze słomy
dwie postaci, tj. chłopca i dziewczyny (zwane
Sierotkami), ustroją je i na tem kole osadzają,
zakładając nogi tych bałwanków słomianych
na owe kołki, poczem obracają koło w jedną lub
w drugą stronę za pomocą owego przyrządu;
tak, że widzom zdaje się, jakoby postacie te były
żywe i tańczyły. Za nimi idzie chłopiec, ubrany
w grochowiny za niedźwiedzia, i wodzi ich od
chałupy do chałupy, sam także skacząc, gdy się
ludzie przypatrują poruszającym sie sierotkom.
Trzech zaś innych przebiorą się niby za
urzędników tj. żandarma (lub kozaka), sołtysa
i muzykanta, i obchodząc kradną po wątlicach
(garkach) jaja, chleb, kasze, mąke itd., w czasie, gdy znów tańcuje i harcuje chłopak czwarty
przebrany za konia, który wierzga, bity batem
i sam bije niedźwiedzia, opatrzonego niby pazurami i trzymającego drążek, którym się broni. Konia robią z 4 łubów i z drążka (stanowiących przodek i zad jego); z jarzma wyjmują kulę
i osadzą takową na łeb koński w drążku. Na
konia owego, przykrytego białą płachtą i mającego ogon z konopi, wsiada jeden z chłopców
(tj. stawa miedzy owe łuba), a przytwierdzony doń szelkami, skacze na własnych nogach,
udając cwałującego na małym koniu jeźdźca,
co z daleka łudzący przedstawia widok.
Oprócz tego przebierają się inni za Cyganów, Żydów itp. i wraz z tamtemi chodzą
i dokazują po wsi.”
W naszych stronach i dalej, wiele osób jeszcze pamięta, jak ważne w obyczajowości były
te właśnie dni. Według opowiadań, których
wielokrotnie mogliśmy wysłuchać na dorocznych „Kusakach”, praktyki, zwyczaje i wierzenia, związane z tymi dniami były jeszcze do lat
pięćdziesiątych obecne w życiu; wszak to były
ostatnie chwile karnawału, beztroski i jedzenia
do syta, a we wtorek przed Popielcem, nawet
objadania się do przesady. Można jeszcze znaleźć starszych mieszkańców wsi, którzy wiedzą,
co kryje się za słowem kusaki. Ostatni czwar-

fot. W. Księżopolska

WANDA KSIĘŻOPOLSKA

tek karnawału, zwany „tłustym”, to początek
szalonych, jak mówiono, dni ostatkowych.
Tak właśnie określa się wspominając dni kuse,
czyli krótkie, diabelskie, trwające do północy
przed Popielcem. Czas ten mijał na zabawach
i wzajemnych odwiedzinach. Każda gospodyni szykowała dużo jedzenia, takiego, by można
było pamiętać poczucie sytości przez siedem
następnych tygodni.
Kilkadziesiąt lat temu, gdy we wtorkową
noc po wsi grasowały grupy przebierańców, na
stołach wiejskich domów bywały obowiązkowo: jajecznica, kapusta, suto okraszone rozmaite pierogi – z soczewicą, kapustą i grzybami,
z kaszą jaglaną i serem, z kaszą gryczaną i kapustą, z grochem lub fasolą, z ziemniakami,
parowańce z mąki pszennej lub gryczanej maczane w komotce (mieszance śmietany i sera),
rzadziej nadziewane mięsem, ziemniaczane bęcwały i wielkie pierogi - sójki, pieczone w piecach chlebowych, nadziewane kapustą z kaszą
jaglaną, a dla dzieci z kaszą jaglaną i siekanymi
burakami cukrowymi. Obok tego koniecznie:
kiszka czarna czy trochę kiełbasy lub gotowanych żeberek, boczek i często – suszona słonina
z cebulą i octem. Wypieki także były różnorodne: racuchy (mówiono na nie pączki), wielkie

„Baba i chłop” przebierańcy z Lipówek, 1998 r.

placki drożdżowe, babki z kartofli lub marchwi.
Biesiady sowicie zakrapiano gorzałką.
Przebierańcy chodzili do północy, we wtorek, choć często młodzi, by przedłużyć zabawę, po cichu przestawiali zegary. A niektórzy,
przekonując, że gorzałka jest przecież postna,
bawili się w jej towarzystwie dalej. Osoby były
tak przebrane, że często nie poznawali ich nawet najbliżsi. Najpopularniejsze postacie to:
Cygan z Cyganką, Żyd z Żydówką, dziady,
ometra, likorz, golorz, panienka (z miasta),
i wiele innych typów ludzkich, często z miasta.
Najdawniej bywały też grupki z maskami zwierząt: bocian, koza prowadzana przez handlarza
- Żyda, gospodarz na koniu, Cygan prowa-

LUTY 2014

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

fot. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach

SIEDLCE WCZORAJ I DZIŚ

Otwarcie Hali Targowej w Siedlcach w 1909 r.

fot. Jarosław Grudziński

dzący na słomianym postronku niedźwiedzia.
Chodziły też chochoły ze słomy. Nieliczni najstarsi pamiętają, że bardzo dawno temu wprowadzano do domów w kusaki, żywe zwierzęta:
konia, barana czy kozę.
Ze względu na czyhającego tej nocy kusego, który zwodził ludzi na manowce, nie handlowano tego dnia, nie załatwiano ważnych
spraw, a zwłaszcza urzędowych, nie zawierano małżeństw – z obawy przed nietrwałością
związku. Nie można było też np. prząść – bo
będą przemoty, a podróż, choćby do najbliższego miasteczka, była naprawdę niebezpieczna. Kusy mógł zaprowadzić w bagna, do wody,
mogło drogę zawiać, zasnuć dymem, mgłami,
tumanem śniegu. Muzykantom znane są opowieści o diable wodzącym po dołach i rowach
skrzypków wracających z muzyki, którzy nad
ranem budzili się z dala od drogi.
W nielicznych wspomnieniach pozostała
pamięć o tańcach kobiet na urodzaj lnu i konopi (wykonywanych dopiero po północy) czy
o krążeniu w kole na urodzaj kapusty. Tańce były specjalnie zamawiane u muzykantów
i tańczone tylko przez kobiety, z wysokimi podskokami, w długich korowodach, im wyżej skoczyła, tym wyżej wyrosło, im szerzej krążono
w korowodzie, tym głowy kapusty były większe.
Ostatki kończyły czas zalotów i zawierania
małżeństw. Kto zbyt długo się z tym ociągał,
był przez sąsiadów wyśmiewany a nawet piętnowany. Te drwiny bywały dotkliwe, zaczynały się we wtorkową noc. Kawalerom wtykano
w kominy lub strzechy domów kosy na sztorc
lub słomianą kukłę w kobiecych starych ubraniach, to samo mogło się przydarzyć pannie – dla niej kukłę ubierano w męskie łachy,
a zamiast kosy stosowano kądziel. Parom, które się spotykały a nie zaręczyły, wytykano to,
wysypując sieczką ścieżkę, od furtki do furtki.
W niektórych wsiach właśnie tego dnia wyprawiano „figle”: wywożono za wieś barany, rozbierano wozy, przestawiano płoty, czasem ubikacje,
wciągano wozy na dachy, zatykano kominy.
Najdotkliwsze dla młodych stanu wolnego
były malowidła na stodołach, na ścianach od
tyłu – wymalowane postacie nagich mężczyzn
lub kobiet, z podkreśleniem różnic anatomicznych. Te „rozrywki” przeciągały się do Popielca, choć już w łagodniejszej formie. Pod kościołem po mszy przyczepiano do ubrań kloce:
szmatki, papierki z imionami, złośliwymi rymowankami czy przezwiskami lub rysunkami,
śledzie lub same ości ze śledzia na sznureczku.
W nazwie „kloce” utrwalił się jeszcze staropolski zwyczaj przymuszania starszych, wolnego
stanu, do włóczenia po wsi drewnianego kloca,
a nawet sporej kłody.
Gospodynie kończyły ostatki szorowaniem
garnków i naczyń, w których były przygotowywane potrawy z tłuszczem zwierzęcym,
wypucowane ługiem i piaskiem do czysta,
często wystawiały je przed próg, by pokazać,
że przygotowały gospodarstwo i domowników
do wielkiego, restrykcyjnie przestrzeganego,
siedmiotygodniowego postu.
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Hala Targowa w Siedlcach w 2014 r.
Archiwalna pocztówka przedstawiająca otwarcie Hali Targowej w Siedlcach w 1909 roku.
U góry napisy w języku polskim i niemieckim „Siedlec. Die Markthalle. Siedlce Halle Targowe”. Jak
donoszą źródła historyczne, Hala została zbudowana z cegły, pokryta była blachą.
W środku znajdowało się 48 miejsc handlowych, za które magistrat pobierał opłaty. Wokół hali
rozpościerał się duży plac targowy, na który zjeżdżali mieszkańcy okolic ze swoim towarem. Poniżej
budynku hali widzimy jej okolice – obecnie ulice Świętojańską i Armii Krajowej. Pocztówka pochodzi
z niemieckiego szpitala wojskowego z czasów I wojny światowej i znajduje się w zbiorach Muzeum
Regionalnego w Siedlcach. Przez wiele lat budynek hali targowej należał do Centrum Kultury i Sztuki
w Siedlcach, które dzierżawiło go firmie Probud. Budynek niszczał i wymagał natychmiastowego remontu. W 2013 roku CKiS sprzedało halę właścicielowi sieci sklepów Topaz, który go wyremontował.
Nowy właściciel planuje w najbliższych miesiącach otwarcie w hali browaru i winiarni. Poniżej zdjęcie
tego samego miejsca, ze stycznia tego roku, w obiektywie Jarosława Grudzińskiego.
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STUDENCKI INDEKS KULTURALNY
TEATR

MIĘDZY WIERSZAMI

Sen Nocy Letniej
Kolejny wtorkowy wieczór,
7 stycznia minął nam pod
znakiem cyklu "Studenckich
Wtorków Teatralnych". Tym
razem adepci Studia Teatralnego
im. J. Woszczerowicza
zaprezentowali nam sztukę
Williama Szekspira, pt.
„Sen nocy letniej” w reżyserii
Macieja Czapskiego.

O

Wrażliwa, pracowita, utalentowana... do SGL
„Witraż” zgłosiła się będąc jeszcze uczennicą
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kotuniu. W bieżącym roku szkolnym na Emilię czeka egzamin dojrzałości i trudna decyzja
o tym, co dalej...? Zapewne studia!
W swoim dorobku poetyckim – obok udziału
w almanachach poezji oraz wydawnictwach
pokonkursowych (konkursy literackie) Emilia
ma bardzo udane występy w wieczorach poezji i inscenizacjach realizowanych w Centrum
Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce. Siedlczanom,
ale i nie tylko im, dała się poznać jako interpretatorka wierszy oraz wokalistka (piosenki
poetyckie). Aktywnie uczestniczyła i uczestniczy we wszystkich projektach „Witraża”.
Jest uczennicą kl. III w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach. A oto kropelka Jej poezji:

razem spowodowanych salwami śmiechu.
Trzeba przyznać, że zarówno wizja reżyserska,
jak i starania grupy aktorskiej wywołały żywe
reakcje obserwatorów spektaklu, a to za sprawą
ciekawej formuły i dobrego wykonania, sprawnie przeplatających się motywów oraz pomysłowo zaaranżowanej części sceny na scenie.
Wśród barwnej mozaiki wątków i postaci, każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego.
Pozostaje czekać z niecierpliwością na kolejne
wtorkowe spektakle. Zapraszamy do włączenia
się. Artystyczna satysfakcja w parze z dobrą
rozrywką gwarantowane!
RAFAŁ LASZUK

***
szukasz ciszy
by na chwilę zostawić lęk
za drzwiami
niespokojne myśli
chowasz do pustej szuflady
zasłaniasz okna
gasisz światło
jesteś sam...

fot. C. Kucharuk

kazuje się, że odpowiednio przedstawiona komedia z końca XVI wieku, może
bawić również i pokolenia wieku XXI, o czym
warto było się przekonać osobiście, śledząc
poczynania aktorów Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce. Poruszany temat niezmiennie aktualny i jak zawsze skomplikowany – miłość.
Cały galimatias, który możemy obserwować
na scenie za jej przyczyną, szczęśliwie stał się
dla widza źródłem łez i skurczu brzucha – tym

EMILIA MYRCHA

Uczelniany Ośrodek Kultury
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
W Siedlcach – Luty 2014
3.02 i 24.02. - Karaoke w Limesie, godz. 21.00,
Limes, ul. Bema 1
7.02. - Koncert rockowy. Klub studencki peHa,
godz. 19.00, KLub studencki peHa, 3 Maja 49
13.02. - Szczęśliwa trzynastka na Walentynki.
Wystąpią: Eugeniusz Kasjanowicz, Tomasz Salach,
Marek Stańczuk, Maria Kryńska, Tadeusz Goc,
KLub studencki peHa, 3 Maja 49
18.02 i 25.02. - Salsoteka. Animacja, kubańskie
tańce, karaibska muzyka, karaoke.
godz. 21.00, Klub studencki peHa, 3 Maja 49
24.02. - Spotkanie organizacyjne, godz. 20.00 poziom początkujący, godz. 21.00 poziom średniozaawansowany, Sala II LO (Królówka), ul. Prusa 12.

Kurs tańca dla młodzieży, studentów i dorosłych.
Prowadzą Anna i Jan Jaroszyńscy.
26.02. - Biesiada Studencka. Klub studencki,
godz. 21.00, Klub studencki peHa, 3 Maja 49
5.03. - Inne kolory miłości: rozdział 3. Recital Lidii
Kargol. Oprawa muzyczna Piotr Wysocki.
Klub studencki peHa, 3 Maja 49
każdy wtorek - Szkoła Salsy Kubańskiej,
godz. 20.00 - 21.00, peHa, 3 Maja 49
każdy wtorek - Karaoke, czyli Akademicka
Szansa na Sukces, godz. 21.00, peHa, 3 Maja 49,
wstęp: 2 zł

to
czego tak bardzo pragnąłeś
udało się osiągnąć
zapalasz świecę
wyciągasz kartkę i piszesz
to nie przypomina
ballady...
czy kolejny wiersz o miłości
piszesz
do NIEJ..?
wiesz
że nie będziesz miał odwagi
wrzucić listu do skrzynki
walczysz sam
ze sobą
brakuje Ci
JEJ
ona
i tak
nigdy
nie wróci...
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KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
Galeria Fokus

„Pożegnanie taboru”

Muzeum Regionalne w Siedlcach

Malarstwo Małgorzaty
Chmielowskiej

To plon kilku wypraw fotografika w latach
1966-67 do miejsc, gdzie za sprawą ustaw
państwowych, cygańskie wozy stanęły na zawsze – Grabowiec, Kraśnik Fabryczny, Lubartów, Parczew, Puławy, okolice Hrubieszowa
i Lublina. Wystawa dokumentuje osiedlanie
się żyjących tam Cyganów oraz ich pierwsze
kroki na „nowej drodze życia”. Wystawę można oglądać do 21 lutego.

W siedzibie Muzeum Regionalnego w Siedlcach możemy oglądać wystawę malarstwa Małgorzaty Chmielowskiej – absolwentki wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat, zainspirowana starą fotografią, tworzy sceny rodzajowe
z życia przedwojennych Żydów, które prezentowała na wystawie w 2012 roku w Muzeum
Walki i Męczeństwa w Treblince. Wystawa
czynna jest do 2 marca.

Biblioteka Główna Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego

Przestrzeń sztuki

fot. M. Przeździak

Wystawa rysunku Klaudii Jaszczuk
„Moja przestrzeń”

fot. M. Przeździak

Autorka najnowszej ekspozycji jest studentką III roku Pedagogiki z/s animator i menedżer
kultury w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Pełni funkcję gospodyni „pracowni otwartej” na Wydziale Humanistycznym UPH. Klaudia Jaszczuk ukończyła
z wyróżnieniem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Mińsku Mazowieckim. Edukacje
plastyczną kontynuowała w pracowniach: Pawła Borkowskiego, Tomasza Nowaka i Izy Staręgi. W autorskich realizacjach koncentruje się na
studyjnych ćwiczeniach rysunkowych z modelem oraz szkicach z natury. Głównym problemem, który eksploruje, jest przestrzeń.

Orszak Trzech Króli przeszedł
ulicami Siedlec

VI edycja Festiwalu Kolęd
i Pastorałek „Kolędowe Serce
Mazowsza 2014”

6 stycznia 2014 r.

[MOK]

1-31 stycznia 2014 r.

fot. M. Przeździak

Największa siedlecka inwestycja ostatnich lat – Park Wodny Siedlce – 9 stycznia
została oficjalnie oddana do użytkowania.
Otwarciu, podczas którego uroczyście przecięto wstęgę i poświęcono obiekt towarzyszyły występy siedleckich zespołów tanecznych Caro Dance i Luz. Atrakcją wieczoru
były też pokazy pływania synchronicznego
w wykonaniu pływaczek z AWF w Poznaniu.
W uroczystości uczestniczyło blisko dwustu gości, wśród nich samorządowcy z miasta
i regionu, przedstawiciele parlamentu i samorządu województwa, projektanci i budowniczowie obiektu. Wszystkim, którzy przyczynili
się do powstania Parku Wodnego słowa uznania oraz podziękowania przekazał prezydent
Siedlec Wojciech Kudelski.

Galeria Kultura zaprasza na spotkanie
z Jackiem Jastrzębskim - siedlczaninem,
komiksiarzem, redaktorem portalu alejakomiksu.com. Artysta jest także współwłaścicielem komiksowego wydawnictwa ATY,
które wydaje m.in. magazyn "Biceps", w którym publikują największe sławy undergroundowego świata komiksowego. 18 lutego
godz. 18:30, Galeria Kultura, wstęp wolny.

fot. M. Przeździak

fot. M. Przeździak

Nie tylko dla miłośników
komiksu

Park Wodny oficjalnie otwarty

fot. Zbigniew Panek

fot. M. Przeździak

wystawa fotograficzna
Andrzeja Polakowskiego

22. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Siedlcach
[MOK, sztab WOŚP, prowadzący związani
z CKiS im. A. Meżeryckiego]

12 stycznia 2014 r.
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RELACJE

„Opowieść Wigilijna” Kulturalnym
Wydarzeniem roku 2013 w regionie

M

Pragniemy
podziękować
Wszystkim, którzy przyczynili się
do sukcesu spektaklu „Opowieść
Wigilijna”. W szczególności składamy wyrazy uznania Iwonie Marii
Orzełowskiej – autorce scenariusza,
choreografii, a zarazem reżyserce widowiska za ogrom pracy, jaki włożyła
w jego przygotowanie. Podziękowania i gratulacje należą się także
Krzysztofowi Barabaszowi
- odtwórcy roli Ebenezera
Scrooge’a, pozostałej obsadzie
spektaklu oraz jego ekipie
technicznej za wykreowanie
wspólnymi siłami tak niezwykłego widowiska. Na koniec szczególne słowa uznania kierujemy do
Widzów, którzy tak licznie uczestniczyli w poszczególnych spektaklach i dzięki którym nasza „Opowieść Wigilijna” została wybrana
kulturalnym wydarzeniem roku 2013 w regionie.

Opowieść Wigilijna w liczbach:
26

tyle spektakli zostało zagranych
na deskach Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce od 1 grudnia 2013 r.
do 5 stycznia 2014 r.

9.782 tylu widzów obejrzało widowisko

fot. J. Grudziński

iło jest nam poinformować, iż spektakl
«Opowieść Wigilijna» – produkcja Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce został wybrany KULTURALNYM WYDARZENIEM
ROKU 2013 W REGIONIE w plebiscycie „Top
Regionu 2013”, zorganizowanym przez Katolickie Radio Podlasie i Regionalny Portal Informacyjny „Podlasie24.pl”. W głosowaniu
wzięło udział ponad 6 tysięcy Internautów.
Ogłoszenie wyników plebiscytu odbyło się na corocznym spotkaniu opłatkowym samorządowców,
przedsiębiorców i przyjaciół Katolickiego Radia
Podlasie, które odbyło się 7 stycznia w gmachu
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w Opolu Nowym k/ Siedlec. Statuetkę oraz
pamiątkowy dyplom z rąk ks. Sławomira Kapitana – dyrektora Katolickiego Radia Podlasie i Grzegorza Skwarka – dyrektora strategicznego Katolickiego Radia Podlasie odebrał Mariusz Orzełowski
- dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

2

wiek najmłodszego widza

76

tyle lat miał najstarszy widz

95

tyle minut trwa spektakl

250

godziny prób do spektaklu

111

liczba tancerzy, śpiewaków,
aktorów Teatru Tańca Caro Dance,
Chóru Miasta Siedlce oraz Teatru Es
występujących w sztuce.

216

to ilość metrów bieżących materiałów do uszycia kostiumów

167

liczba rekwizytów wykorzystanych
w spektaklu

15

pracownicy obsługi technicznej
spektaklu

6

tylu było kompozytorów muzyki

1

reżyser, choreograf, autor
scenariusza

W

młodych adeptów sztuki i ich rodziców. Kolejną odsłonę przedstawienia będzie można zobaczyć już 6 kwietnia w ramach cyklu Rodzinna
Niedziela w Teatrze. 
MM

W

fot. C. Kucharuk

nej Miasta Siedlce odbyła się premiera
widowiska słowno-tanecznego „Dziewczynka
z zapałkami” na motywach baśni H. Ch. Andersena, w reżyserii Katarzyny Bondarczuk.
Kierownictwo artystyczne nad spektaklem
objęła Iwona Maria Orzełowska. W obsadzie
spektaklu znaleźli się adepci Szkoły Tańca do
Caro Dance. W tytułową postać wciela się Zuzia Jarosławska.
Akcja przedstawienia została przeniesiona
w czasy współczesne. Tytułowa dziewczynka
z zapałkami w ostatni wieczór starego roku bosa,
głodna i zmarznięta wędruje po ulicach swojego
miasta, daremnie próbując sprzedać choćby jedną wiązkę zapałek. Jednak nikt z przechodniów
spieszących się do swych domów na noworoczne
przyjęcia nie zwraca na nią uwagi.
Wzruszająca baśń, z pięknym przesłaniem
na dzisiejsze czasy. Spektakl to nie tylko cie-

fot. M. Przeździak

„Dziewczynka z zapałkami” - baśń o nas samych Prapremierowa odsłona
e wtorek, 21 stycznia, na Scenie Teatral- kawe układy taneczne, a również gra aktorska „Klimakterium 2”

dniach 18-19 stycznia trzykrotnie na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce wystawiony został spektakl „Klimakterium 2, czyli
menopauzy szał” w reżyserii Elżbiety Jodłowskiej.
W komedii wystąpiły Maria Winiarska, Ludmiła
Warzecha, Anna Wojton i Ewa Cichocka. Spektakl podbił serca publiczności, która za każdym
razem wypełniła widownię niemal po ostatnie
miejsce. Warto też dodać, że siedlecka odsłona
tego spektaklu była prezentacją przedpremierową,
bowiem premiera sztuki zaplanowana została na
17 lutego 2014 roku w Warszawie.

LUTY 2014

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

| 21

„Otwarte popołudnie
w Teatrze”

charytatywnie dla kilkuletniej
siedlczanki - Wiktorii Domańskiej

W

Wręczenie odznaczeń
„Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata”

fot. D. Dybciak

W

fot. C. Kucharuk/J. Grudziński

niedzielę, 26 stycznia, na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce odbyła się kolejna, druga już odsłona cyklu "Otwarte popołudnie
w Teatrze". Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie oferty artystycznej, promocja teatru oraz
szeroka dostępność i udział w wydarzeniach artystycznych mieszkańców miasta i regionu.
Styczniowemu spotkaniu przyświecał szczytny cel,
pomoc kilkuletniej siedlczance, Wiktorii Domańskiej, chorej na artogrypozę - sztywność stawów.
Wspomóc akcję na rzecz pomocy dziewczynce
można było uczestnicząc najpierw w spektaklu
"Calineczka" w wykonaniu Teatru Tańca Caro
Dance i Szkoły Tańca do Caro Dance, w reżyserii
i choreografii Iwony Marii Orzełowskiej, jak również podczas popołudniowych prezentacji wszystkich zespołów działających przy naszej Instytucji.
Artyści w półgodzinnych występach przedstawili
fragmenty spektakli, koncertów, na co dzień znajdujących się w ich repertuarze. Z kilkunastominutowym koncertem a cappella wystąpił Chór Miasta
Siedlce pod dyrekcją Mariusza Orzełowskiego
oraz Chór Klubu Seniora "Rafa" przy akompaniamencie Andrzeja Rządkowskiego.
Widzowie mogli zobaczyć też fragmenty spektaklu
Teatru Es "Przezroczystość" do muzyki Waldemara Koperkiewicza i Macieja Turkowskiego oraz
"Sen Nocy Letniej" w wykonaniu adeptów Studia
Teatralnego im. J. Woszczerowicza, a w reżyserii
Macieja Czapskiego. Dziecięce formy teatralne wyreżyserowane przez Urszulę Gotowicką
przedstawili młodzi aktorzy Teatru Dziecięcego
"Dramma-Mia". Nie zabrakło też pokazów tanecznych w choreografii Iwony Marii Orzełowskiej,
nagradzanych na ubiegłorocznych Mistrzostwach,
w wykonaniu Formacji Tanecznej Caro Dance,
jak również rodzimego folkloru, który pod okiem
Bożeny Wojciuk, przygotowali tancerze ZPiT ZS
"Chodowiacy" im. A. Siwkiewicz. W programie
znalazło się też spotkanie z poezją, na które zaprosił Krzysztof Tomaszewski wraz z SGL "Witraż".
Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na rzecz małej Wiktorii.

e wtorek, 21 stycznia, na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce Ambasador
Izraela – Zvi Rav-Ner wręczył odznaczenia
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, przyznane pośmiertnie Adeli i Kazimierzowi
Moskwiakom oraz Cylii i Józefowi Moskwia-

kom, a także Honorowe Obywatelstwo Izraela, nadane Stanisławowi Leszczyńskiemu.
W uroczystości wziął udział Prezydent Miasta Siedlce, Wojciech Kudelski, przewodniczączy Rady Miasta, Henryk Niedziółka
oraz dzieci ocalonych przez Moskwiaków

osób przybyłych z Francji, Danii i Niemiec.
Wydarzenie uświetnił recital pieśni z kręgu
kultury żydowskiej „W Tancbudzie Tango”
w wykonaniu Mileny Madziar i Orkiestry
Teatru Es pod kierownictwem muzycznym
Waldemara Koperkiewicza.

22 |

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

ROZMOWY TEATRALNE

Jak żyć, żeby
służby zdrowia
do śmierci nie
potrzebować?

„Cud medyczny w Wilkowyjach”
ogólnopolska premiera na siedleckiej scenie

W

piątek, 31 stycznia, na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce odbyła się ogólnopolska prapremiera i premiera spektaklu „Cud
medyczny w Wilkowyjach”, którego producentem
jest Teatr Gudejko. Dla wszystkich miłośników
serialu „Ranczo” twórcy serialu – scenarzysta: Robert Brutter i reżyser: Wojciech Adamczyk przenieśli jedną z nieznanych jeszcze widzom opowieści na teatralne deski. Z Beatą Olgą Kowalską,
Wojciechem Wysockim, Sylwestrem Maciejewskim i Bogdanem Kalusem z obsady spektaklu
rozmawiał Mariusz Orzełowski.

Beata Olga Kowalska: Dodałabym, że jest nawet mocno uszczypliwy.
Sylwester Maciejewski: Bo tylko cud może uratować polską służbę zdrowia! (śmiech)
Wojciech Wysocki: Słuchajcie, byłem dzisiaj
gościem przychodni i myślałem, że parę
rzeczy Andrzej Grembowicz przesadził, jeśli chodzi o obserwacje realiów naszej służby zdrowia, ale nie przesadził… Nie chcąc
zdradzać za dużo zacytuję jednego z bohaterów „Można nie doczekać badań diagnostycznych, takie są terminy”.

* Patrząc na tytuł można pomyśleć, że producentem spektaklu jest Narodowy Fundusz
Zdrowia. Cud medyczny, czyli przychodnia w
Wilkowyjach i… co tam się wydarzy? Dlaczego warto obejrzeć ten spektakl?
Wojciech Wysocki: Polemizowałbym z tym
stwierdzeniem, ponieważ jest to utwór o niedostatkach tej instytucji, napisany w formie
żartobliwej, aczkolwiek bardzo realistycznej.
Pomimo, że pióro Andrzeja Grembowicza,
autora tekstu (pseudonim artystyczny Robert
Brutter – red.) jest bardzo lekkie, tym niemniej na pewno nie jest to spektakl chwalący
nasz system zdrowotny.

* Niektóre filmy i seriale z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych były odbiciem ówczesnej rzeczywistości, teraz poniekąd takim
odbiciem jest serial „Ranczo”, w którym gracie. A jak będzie z Waszym „Cudem…”?
Bogdan Kalus: Na pewno jest to forma satyry
na temat naszej służby zdrowia, ale wszyscy
wiemy jak jest. Ja na przykład od jakiegoś czasu
nie leczę się w państwowej służbie zdrowia…
Wojciech Wysocki: Na znak protestu? (śmiech)
Bogdan Kalus: Nie, po prostu poszedłem do
pana doktora, żeby mi przepisał receptę i
wówczas dowiedziałem się, że najbliższy termin jest za trzy tygodnie, więc zrezygnowa-

łem i tyle. Tutaj, w tym spektaklu, też mniej
więcej jest o tym mowa. Lekarze może nawet by i chcieli naprawdę leczyć i pomagać
pacjentom, ale nie zawsze mają wolne ręce,
bo czasami te ręce związane są przez jakieś
ustawy, urzędników. Niestety tak to wygląda. Podejrzewam, że im mniejsza miejscowość to wygląda to gorzej, chociaż na to
reguły nie ma.
Wojciech Wysocki: No i proszę, serialowy
Hadziuk, najbardziej komediowa postać
najpoważniej zabrał głos, przeprowadził
diagnozę całej służby zdrowia! (śmiech) Pamiętajmy jednak, że to jest komedia, wszystko jest ubrane w niezwykłą formę, wybornym piórem Andrzeja Grembowicza, czyli
scenarzysty serialu „Ranczo”. W spektaklu
spotkają Państwo więc postaci serialowe, ale
nie obędzie się też bez pewnych niespodzianek. Widzowie i fani „Rancza” mogą być w
pewnych scenach zaskoczeni.
Bogdan Kalus: A ja jeszcze tylko jedno dodam,
zacytuje jedno zdanie z przedstawienia, pan
doktor mówi „Jak żyć, żeby służby zdrowia do
śmierci nie potrzebować?”.
Beata Olga Kowalska: I w spektaklu tym mamy
na to receptę.
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TOPAZ

Miło nam poinformować, że podjęliśmy współpracę
z Siecią Sklepów TOPAZ
Każdy, kto przyjdzie do nas z kuponem z gazetki TOPAZ,
będzie miał możliwość zakupu biletu na wydarzenie
promowane w gazetce – w promocyjnej cenie.
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OOOTWARTE

Pięknem porażony
JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Czy zastanawialiście się
Państwo, jak zmienia się sztuka
filmowa wraz z rozwojem cywilizacji? Nie chodzi mi tu o technikę, jakość obrazu, cyfryzację czy
muzykę, ponieważ są to składowe,
które siłą rzeczy stają się doskonalsze. Bardziej myślę o sposobie
filmowania, budowania narracji,
montażu, mówiąc krótko – o sposobie opowiadania historii.
Jeszcze nie tak dawno,
a wydaje się, że to lata świetlne,
fabuła budowana była długo,
z mozołem, kamera wnikliwie,
ale dość statycznie śledziła bohaterów, a akcja – nawet ta najbardziej emocjonująca – prowadzona
była dokładnie, a nawet, według
dzisiejszych standardów, leniwie.
Nagle pojawili się twórcy, tacy

jak Steven Spielberg czy George
Lucas, którzy wymyślili nowy rodzaj narracji filmowej, tzw. Kino
Nowej Przygody i lawina ruszyła.
Akcja w kolejnych filmach jest
coraz szybsza, sceny bardziej realistyczne, a aktorzy coraz częściej
nie mają nawet szansy, by twarzą
wyrazić emocje – i tak tego nikt
nie zauważy! Obecnie przecież,
w ciągu jednej minuty filmu,
wydarza się więcej nieprawdopodobnych historii, niż kiedyś
w minutach piętnastu!
Nie znaczy to, że jestem przeciwnikiem dynamiki w filmach,
ale często, tzw. szybki montaż,
odziera, zabiera pewną poetykę, refleksję, która raz czy dwa
w filmie pojawić się powinna.
Z drugiej jednak strony w krótkim czasie można przekazać
więcej treści. Doszło do tego, że

jeżeli ktoś zrobi film bez oszałamiających efektów specjalnych
i z dość leniwie (nie leniwie, ale
dość leniwie – różnica jest tu
niezwykle istotna) tocząca się
narracją, krytycy okrzykują go
wielkim innowatorem, artystą
odważnie odkrywczym, prowokatorem! Mówią o nim” artysta
tworzący wysublimowane kino
dla wybranych”.
A czy przypadkiem nie jest
to próba powrotu do korzeni?
Próba zwolnienia, pokazania
piękna otaczającej nas rzeczywistości, uczuć ludzi, ich potrzeb,
pragnień, marzeń?
Przecież tak tworzyli wielcy
klasycy kina włoskiego i zarazem
europejskiego: Federico Fellini
czy Michelangelo Antonioni.
Czy ktoś jeszcze o nich pamięta?
Ich pełne poetyki filmy, skupia-

jące się na człowieku, na jego
stosunku do świata, ich sposób
komentowania rzeczywistości
do dzisiaj są wzorem niedoścignionym i do dzisiaj budzą
wiele emocji. Okazuje się, że
można zrobić nowoczesny film,
inspirując się dawnymi mistrzami. Można zrealizować dzieło
będące połączeniem współczesnych wymogów realizatorskich
z dawną, lekko niespieszną
narracją. Takim filmem jest najnowsze dzieło Paolo Sorrentino,
pt.: „Wielkie Piękno”.
Bohaterem filmu jest Jep
Gambardella, dziennikarz świętujący 65. urodziny. Ten przystojny,
czarujący mężczyzna – pomimo
pierwszych oznak starzenia się
– w pełni korzysta z miejskiego
życia. Chodzi na szykowne kolacje i przyjęcia, gdzie jego bystry

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU

„W Pirenejach”
DANUTA MICHALEC
HISTORYK SZTUKI

Młoda, ciemnowłosa kobieta
w jasnej bluzce, z torbą przewieszoną
przez ramię, przemierza dziarskim
krokiem górską polanę. Obraz nosi
autorski tytuł „W Pirenejach” i namalował go Kazimierz Pacewicz (18951974). Od 1988 roku znajduje się on
w zbiorach siedleckiego muzeum,
a trafił tu jako dar Muzeum Narodowego w Warszawie z dużą, liczącą
ponad 70 prac, kolekcją obrazów tego
artysty – największą w Polsce.
Życie i twórczość malarza jest
mało poznane. Kilka razy w życiu
musiał odkładać swoje artystyczne
zamiłowania i wkładać mundur żołnierza. Dopiero w roku akademickim 1921/1922 rozpoczął regularne
studia artystyczne na Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie.
Początkowo uczył się w pracowni prof. Ignacego Pieńkowskiego
(1877-1948), a następnie u prof.
Józefa Pankiewicza (1875-1944).

Kazimierza Pacewicza
W Krakowie zawarł też związek małżeński w 1922 roku z Zofią Jadwigą
z Hołubów (1895-1979), studentką
geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dopiero w 1925 roku, w stopniu
kapitana, został przeniesiony w Wojsku Polskim w stan „nieczynny” i razem z grupą studentów Pankiewicza
pojechał do Paryża, by kontynuować
tam studia malarskie w założonej
ówcześnie Filii krakowskiej ASP. We
Francji, w 1939 roku, Zofia i Kazimierz Pacewiczowie dowiedzieli się
o wybuchu wojny. Oboje zgłosili
się na ochotnika do formowanych
tam oddziałów Wojska Polskiego
i w 1940 roku z tymi oddziałami
zostali ewakuowani do Wielkiej Brytanii. Po wojnie zostali na emigracji.
Kazimierz nadal malował i wystawiał
oraz projektował ilustracje do polskich wydawnictw emigracyjnych,
a Zofia uczyła geografii w szkołach
średnich i na Polskim Uniwersytecie
na Obczyźnie. Okazało się, że pary-

ska twórczość Pacewicza
została przechowana przez
jego modelkę i artysta
odzyskał swoje obrazy
z tego okresu.
Obraz przedstawia
żonę malarza z czasów,
gdy jako młode małżeństwo wędrowali po
górach Europy. Kazimierz malował górskie
pejzaże, a jego żona Zofia
robiła studia porównawcze nad
pasterstwem górskim. Po śmierci
Kazimierza Pacewicza to właśnie
Zofia Hołub-Pacewiczowa zadbała,
by jego twórczość wróciła do Polski.
Podarowała też część prac męża Polskiemu Ośrodkowi Społeczno-Kulturalnemu w Londynie, a akwarele
sławiące historię polskiej wojskowości do muzeum w Rapperswilu.
Wszystko to wiemy dzięki
nawiązaniu kontaktu z Panią Zofią
Rozanow – historyczką sztuki,

wielce zasłużoną dla inwentaryzacji
skarbów Jasnej Góry – siostrzenicą
malarza. To jej zawdzięczamy biografię malarza w wersji kalendarium
opublikowaną w katalogu wystawy
obrazów Kazimierza Pacewicza,
która była prezentowana w Muzeum
Regionalnym w Siedlcach w miesiącach letnich 2013 roku. Mniejszą, bo
złożoną tylko z 34 obrazów wystawę
malarza można oglądać w chwili
obecnej w siedleckim muzeum do
kwietnia 2014 roku.
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WIELKIE PIĘKNO
„La grande belezza”
Reżyseria:
Paolo Sorrentino
Scenariusz:
Umberto Cantarello,
Paolo Sorrentino
Zdjęcia:
Luca Bigazzi
Muzyka:
Lele Marchitelli

dowcip i przyjemne towarzystwo
są zawsze mile widziane. Sam
zresztą spotkania takie organizuje
na tarasie swojego rzymskiego
apartamentu z widokiem na Koloseum. Okrągła rocznica urodzin

G A L E R I A

fot. P. Tołwiński

A U T O R S K A

jest pretekstem do wspomnień
i do podsumowań tego, co było.
Bohater wspomina swoją pełną
namiętności, bezpowrotnie utraconą młodość. Przy okazji niejako

przyglądamy się współczesnym
mieszkańcom Rzymu. Tłem do
owej wędrówki w głąb siebie, do
wędrówki w zakamarki pamięci,
jest wspaniałe Wieczne Miasto
wraz z zabytkami starożytnej,
dawno minionej kultury.
Ten niezwykły, pełen nostalgii
spacer jako żywo przywodzi na
myśl dzieła dawnych mistrzów.
Podobna poetyka, te same miejsca. Wędrując razem z bohaterem
poznajemy współczesnych mieszkańców Rzymu – środowisko,
w którym bohater żyje od wielu
lat i które nie jest doskonałe. Widzimy tu kryzys wartości; gdzieś
rozmywa się, zanika wręcz moralność, brak jest ambicji i uczuć,
a relacje rodzinne i międzyludzkie
pozostawiają wiele do życzenia.
Na porządku dziennym są zdrady,
kłamstwa i plotki.

I R E N E U S Z PA R Z YS Z E K

| A R T YS TA G R A F I K

Ireneusz Parzyszek należy do Stowarzyszenia Polskich Artystów
Grafików i Projektantów, a od 1998 roku do Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się projektowaniem plastycznym, rysunkiem
i grafiką użytkową. Od trzydziestu lat obecny w życiu artystycznym
w kraju i za granicą. Brał udział w ponad 800 ogólnopolskich i międzynarodowych Wystawach i Festiwalach Plastycznych m. in. Anglia,
Argentyna, Austria, Australia, Belgia, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Cypr,
Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Iran, Japonia,
Kanada, Korea Południowa, Kuba, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Rosja,
Stany Zjednoczone, Szwecja, Tajwan, Turcja i Włochy. Od 1984 roku
pracuje w CKiS im. A. Meżeryckiego.
Swoje plakaty, okładki, grafiki, rysunki i znaki graficzne prezentował na wielu pokonkursowych i okolicznościowych wystawach.
Ważna część jego twórczości to rysunek satyryczny. Od wielu lat
uczestniczy w największych imprezach tej dyscypliny organizowanych
w muzeach i galeriach świata - Amsterdam, Amstelwen, Ankara, Ateny,
Barcelona, Berlin, Beringen, Chicago, Drezno, Foligno, Florencja, Gabrowo, Haga, Hawana, Istanbuł, Knoke Haist, Marostica, Monachium,
Montreal, Ulm, Paryż, Piracicaba, Rzym, Sztokholm, Taipei, Teheran,
Tolentino, Trento, Wenecja, Werceli...
Za działalność artystyczną uhonorowany Dyplomem Ministra
Kultury i Sztuki, Nagrodami Wojewody Siedleckiego i Prezydenta Miasta Siedlce. Zasłużony dla Województwa Siedleckiego, laureat nagrody
miłość to nie kaktus, nie powinna kłuć
Fundacji Kultury Podlaskiej i Medalu im. L. Benedyktowicza.
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Teraz pomyślicie zapewne drodzy Czytelnicy, że w zasadzie reżyser
nie pokazuje nic nowego, takich
filmów było, jest i będzie zapewne
wiele, a film ten jest zwyczajnie nudny. Ale uwierzcie mi, tak nie jest. Paolo Sorrentino uwodzi nas obrazem,
robi to niezwykle sprawnie, wręcz
arcyciekawie. Przewijające się sceny,
wspaniała architektura i niezwykłe,
pełne sprzeczności postaci ludzkie
czynią ten film dziełem niepowtarzalnym. Jeśli dodamy do tego
niesamowitą zupełnie grę Toniego
Sevillo w roli Jepa Gambardelli,
przestaje dziwić, że film ten zdobył
Europejską Nagrodę Filmową oraz
nagrody dla najlepszego reżysera
i dla najlepszego odtwórcy roli
głównej, a do tego w ostatnich
dniach został nagrodzony Złotym
Globem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego.
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W trosce o piękno języka
HALINA TUNKIEWICZ
GŁÓWNY INSTRUKTOR DS KULTURY ŻYWEGO SŁOWA

Prawie pół wieku temu Mieczysław
Kotlarczyk, znakomity aktor, reżyser,
pedagog i teoretyk problematyki
żywego słowa dzielił się w swojej
książce „Podstawy sztuki żywego
słowa” niepokojami co do kondycji
owej sztuki w Polsce.

P

isał: „O obniżaniu się jakości sztuki żywego słowa przypominają nazbyt często
zarówno katedra, wykładowcy, sąd, sejm czy
ambona, jak radio i telewizja, a nawet estrada
i teatr. Obserwacje codzienne przekonują nas
coraz częściej, że współczesny i nowoczesny
odbiorca woli słuchać niż czytać. Przyczynia
się do tego w dużym stopniu rozwój i rozpowszechnienie: płyty, taśmy magnetofonowej,
lingwafonu, radia, a nawet telewizji.”
Czy przez pół wieku coś się zmieniło w tej
dziedzinie? Owszem, ale chyba na gorsze. Mistrz
Kotlarczyk nie przewidział tak szybkiej komputeryzacji naszego życia, a tym samym rewolucji
w systemie porozumiewania się między ludźmi.
Młodzież nie czyta, bo „szkoda czasu”. Przecież
można wszystko znaleźć w Internecie. Młodzież nie
pisze, bo uległa „poetyce” smsów i maili, wg której
ogranicza się komunikat do skrótów i znaków. We
wstępie do regulaminu najstarszego konkursu recytatorskiego w Polsce czytamy: „Kultura języka
upada, a jest to nie tylko problem informacji, porozumienia, komunikacji społecznej. To wielki problem zachowania tożsamości narodowej, opartej
przecież głównie na języku – literaturze i kulturze
słowa. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu troszczyła się
o nią polska inteligencja; dzisiaj nie ma takiej warstwy społecznej, zaginął więc jej etos, zapomniano
o jej obowiązkach. Troska o język spoczywa na wy-

branych grupach i jednostkach. Konieczne jest ich
wspieranie, dbałość o dopływ nowych sił. I tu wielkie nadzieje pokładamy w ruchu recytatorskim”.
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce ma
swój wkład w edukację dzieci w dziedzinie kultury mowy już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Od trzydziestu lat każdego roku tysiące dzieci
z regionu siedleckiego biorą udział w Konkursie
Recytatorskim dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. Dzieci lubią konkurować ze sobą. Uczestnicząc w konkursach motywują się (oczywiście
za sprawą nauczycieli) do coraz piękniejszego
mówienia. Widzą, że ich umiejętności mogą być
zauważone i nagrodzone, czy to w etapach szkolnych konkursu czy następnych – gminnych, powiatowych i w finale. Gimnazjaliści również mają
swój konkurs pod nazwą Między wierszami. Młodzież szkół średnich i dorośli (jako bardziej świadomi i samodzielni w wyborze swoich zainteresowań) mają dużo szerszą ofertę, którą oferuje im
nasz Teatr. W naszym przypadku można powiedzieć, że konkursy są pierwszym krokiem na drodze do realizacji marzenia wielu dzieci o występie
na prawdziwej scenie. Następnym krokiem może
być casting do jednego z teatrów działających przy
Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce.
Konkursy recytatorskie stwarzają płaszczyznę spotkania ludzi wybranych, najlepszych,
takich którym leży na sercu piękno polskiego
języka; takich, którym się chce dzielić swoją pasją z widzem lub przynajmniej słuchaczem. Recytator potrzebuje po drugiej stronie odbiorcy,
dla którego przygotowuje swoje prezentacje. Ale
to już inny temat. Recytacja nobilituje i nie jest
na pewno sztuką łatwą i popularną. Recytator to
ten, który czyta, rozumie i dopełnia zrozumiany
tekst własnymi emocjami, myślami, doświadczeniami. Ten, który szanuje język zastany, który go
przechowuje i wzbogaca – dla własnego użytku
i dla przyszłych pokoleń.

XXIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZTUKI
RECYTATORSKIEJ I POEZJI ŚPIEWANEJ
„KAMIEŃ WIARY”
Eliminacje Miasta Siedlce - 24 stycznia 2014
FINAŁ - 6 lutego 2014

XXXI KONKURS RECYTATORSKI
DLA DZIECI
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
Eliminacje Miejskie w Siedlcach - 20 maja 2014
FINAŁ - 10 czerwca 2014

XIII SPONTANICZNY TURNIEJ SZTUKI
RECYTATORSKIEJ „ŚCIEŻKI SŁÓW”
- 17 marca 2014

XII KONKURS RECYTATORSKI POEZJI
I PROZY KAROLA WOJTYŁY
- JAN PAWŁA II „Słowo
-dar i tajemnica”
16 października 2014

XI KONKURS RECYTATORSKI DLA
GIMNAZJALISTÓW „MIĘDZY WIERSZAMI”
Eliminacje Miejskie w Siedlcach - 26 marca 2014
FINAŁ REGIONALNY - 8 kwietnia 2014
59 OGÓLNOPOLSKI KONKURS
RECYTATORSKI
Eliminacje Rejonowe - 15 kwietnia 2014

XXIII SPOTKANIA RECYTATORÓW
I ŚPIEWAJĄCYCH POEZJĘ
„ZADUSZKI”
- 5 listopada 2014

DZIECI MAJĄ GŁOS
Rozmowa z Kubą Szymańskim,
uczniem I klasy SP nr 10
im. Księżnej Ogińskiej w Siedlcach

Kulturalny człowiek
chodzi do teatru
* Kubo, jak myślisz, po co ludzie chodzą
do teatru?
- Ludzie chodzą do teatru, aby zobaczyć,
co tam fajnego jest, oglądają przedstawienia
i chodzą, aby sprawić dzieciom radość.
* Na jakim przedstawieniu ostatnio byłeś
i co się w nim najbardziej podobało?
- „Polak Mały” i najbardziej podobały mi się
kostiumy rycerzy i opowieść Babci
o syrenie warszawskiej.
* W szkole też występujesz - jak to jest
być aktorem?
- Fajnie jest występować, przebierać się,
tańczyć, śpiewać.
* Byłeś na koncercie z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Za co chciałbyś podziękować
swoim dziadkom?
- Dziękuję, że zabierają mnie i braciszka do
teatru, kina, że Dziadek kupuje nam dobre
soczki, że możemy mieszkać z Nimi.
* W lutym będzie w teatrze
przedstawienie o miłości. Powiedz Kubo,
co to jest miłość? Co to znaczy kochać?
- Kochać to znaczy się zakochać. Miłość to
znaczy się miłować. Czuć uczucie w sercu.
Myśleć o kimś.
* A kogo Ty kochasz najbardziej?
- Mamę Kocham, a jak w dziewczynie się
zakocham, to mi koledzy zabierają.
* Powiedz mi jeszcze Kubusiu,
co to według Ciebie znaczy człowiek
kulturalny?
- To człowiek , który umie zachować się
kulturalnie, ładnie zachowuje
się przy stole, nie cmoka, taki ktoś mówi
kulturalnie i chodzi do teatru.

LUTY 2014

Biuletyn Informacji Kulturalnej 
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PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PARTNERZY CKiS
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

MPK
SIEDLCE

Sp. z o.o.

CENTRUM
MUZYCZNE

INFORMACJE OGÓLNE
Kontakt:

PLAN WIDOWNI

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:

BALKON

Punkt Informacji Kulturalnej CKiS,
ul. Bpa I. Świrskiego 31, parter - wejście A,
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00–19.00 oraz na godzinę przed każdym
wydarzeniem artystycznym;
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