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Koncert Orkiestry Akordeonowej z Serbii
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Kultura jest tym
przez co człowiek,
jako człowiek,
staje się bardziej
człowiekiem:
bardziej JEST
2 czerwca 1980 r.
Błogosławiony Jan Paweł II
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27 kwietnia 2014 r.
Kanonizacja
Bł. Jana Pawła II
(aktora, poety, kapłana...
Ojca Świętego)
s. 20-21

 s. 10 - 11

 s. 14 - 15

 s. 18 - 19

[z Bożeną Wojciuk]

[z Michałem Hołownią]

[z Karolem Strasburgerem]

Folklor to piękna
przygoda

E

Moje marzenie
się spełniło

Niczego w życiu
nie żałuję

J

s. 8
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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

MARIUSZ
ORZEŁOWSKI

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

Szanowni Państwo, Drodzy Widzowie,
W imieniu Wszystkich
Artystów i Pracowników
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
z okazji zbliżających się
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składamy Państwu
oraz Waszym Rodzinom
Najserdeczniejsze Życzenia.
Niech Moc Zmartwychwstałego
Jezusa Chrystusa otacza
Was każdego dnia, daje łaski
i siłę do pokonywania
codziennych trudności.

JAKIE SĄ PANI/PANA WIOSENNE
POSTANOWIENIA?

ANNA SOCHACKA

MAREK FAŁDOWSKI

wiceprezydent Miasta Siedlce

komendant Policji w Siedlcach

Wiosną postanowiłam kontynuować moją owocowo–warzywną dietę, której zawdzięczam, że moje ubrania coraz
bardziej przestają się kurczyć.
Zamieniam jazdę samochodem na codzienny spacer do
pracy, to z myślą o mężu, który
na pewno się z tego ucieszy.
Będę się cieszyć każdym
dniem, potrafiąc szukać sił
do pokonywania wszystkich
trudności.

Postanowiłem sobie, że wiosną
zacznę bardziej dbać o swoją
kondycję i zdrowie. Zamierzam zatem systematycznie
chodzić na basen, raz na jakiś
czas wybrać się na kilkukilometrowy spacer po Siedlcach
i generalnie zażywać więcej
ruchu. Jednak to będzie trudne
do pogodzenia, ponieważ
mam bardzo dużo obowiązków służbowych, ale jak się
chce, to można.

PROF. DR HAB. BARBARA
GĄSIOROWSKA

prorektor Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego

Nie mam wielu postanowień,
ale najważniejsze to takie,
że chciałabym więcej czasu
poświęcić moim najbliższym,
szczególnie ukochanym
wnuczkom - Julce i Stasiowi.
Mam nadzieję, że może w tym
roku uda mi się spełnić marzenie i zwiedzić jedno z miejsc,
gdzie jeszcze nie byłam - Rzym
lub Ziemię Świętą.

Znajdziesz nas:
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31
Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2

JAK NAS WIDZĄ, TAK O NAS PISZĄ
CZYLI ARTYŚCI O SIEDLECKIM TEATRZE

4-7 		Repertuar CKiS na kwiecień
8 		Co za miesiąc?
9 		Lekcje teatru
			z Waldemarem Obłozą
10-11 		Dlaczego warto być
			w Chodowiakach
			- wyjaśnia Bożena Wojciuk
13 		Kultura po sąsiedzku
14-15 		Gość miesiąca - Michał Hołownia
16 		Siedlczanie w Must be the Music
17 		Studencki indeks kulturalny
18-19 		Gwiazda miesiąca
		 - Karol Strasburger
20-21 Spotkania
		 z Janem Pawłem II
22-23 Bazar kulturalny
24-25 Relacje

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

Kwiecień 2014
Nr 4(04)

Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Langego 6
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S C E N A T E AT R A L N A
M I A S TA S I E D L C E

KWIECIEŃ 2014
aktualności teatralne w w w.ckis.siedlce.pl w w w.scena24.siedlce.pl

1 KWIETNIA (wtorek)

3 KWIETNIA (czwartek)

SPEKTAKL

KONCERT

DZIEWCZYNKA
Z ZAPAŁKAMI

PRZYWOŁYWKI WIELKANOCNE
NA KUJAWACH

TEATR SMYKA

1 KWIETNIA (wtorek)
RECITAL

godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
kierownictwo artystyczne: Iwona Maria Orzełowska
scenariusz i reżyseria: Katarzyna Bondarczuk
choreografia: Katarzyna Bondarczuk,
Iwona Maria Orzełowska, Przemysław Gizak,
Małgorzata Czarnocka
kierownictwo produkcji: Kinga Kołak
obsada: adepci Szkoły Tańca do Caro Dance
i ich rodzice
w roli głównej: Zuzia Jarosławska

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

Kierownictwo artystyczne: Bożena Wojciuk
Koncert edukacyjny w wykonaniu ZPiT ZS
„Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz.

1 KWIETNIA (wtorek)

W TANCBUDZIE TANGO

W TANCBUDZIE
TANGO

STUDENCKI WTOREK TEATRALNY

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce STUDENCKIE
reżyseria, teksty polskie: Andrzej Głowacki
kierownictwo artystyczne: Waldemar Koperkiewicz
wykonanie: Milena Madziar i Orkiestra Teatru Es

Piosenki z kręgu kultury żydowskiej, piosenki
o codziennym życiu, piosenki z getta.
Tematyką ciągle jednak aktualne, dotyczące
człowieka, jego uczuć, słabości i nieustannego
pragnienia miłości.
Dziewczyna pracująca w tancbudzie zmywa,
sprząta, a gdy goście wychodzą śpiewa,
marzy, wspomina. Płacze i śmieje się do
siebie, dla siebie, do świata.
W roli głównej Milena Madziar - absolwentka
Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich
w Warszawie, od wielu lat współpracująca
z Teatrem ES, zarówno jako aktorka jak
i instruktor teatralny. Jest laureatką wielu
przeglądów i festiwali piosenki poetyckiej
i aktorskiej w całej Polsce.

4 – 6 KWIETNIA
KRAJOWE MISTRZOSTWA

IDO

miejsce: Kielce
Udział Formacji Tanecznej Caro Dance w Krajowych
Mistrzostwach International Dance Organization
Jazz Dance, Show Dance, Mini Production,
Production - są to zarazem eliminacje mistrzostw
Europy i mistrzostw świata IDO.

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

reżyseria, teksty polskie:
Andrzej Głowacki
kierownictwo artystyczne:
Waldemar Koperkiewicz
wykonanie: Milena Madziar i Orkiestra Teatru Es

WTORKI TEATRALNE

RECITAL

4 KWIETNIA (piątek)
KONCERT

2 KWIETNIA (środa)

OBCHODY MIESIĄCA
PAMIĘCI NARODOWEJ

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
godz. 11:00
Wykład mgr historii Jacka Odziemczyka z Sokołowa
Podlaskiego pt. ”Synkowie moi, poszedłem w bój’’ –
Południowe Podlasie w walce o niepodległość.
W programie koncert pt. „Żołnierze niezłomni Podziemna Armia powraca” w wykonaniu
Leszka Czajkowskiego, Andrzeja Perkmana,
Pawła Piekarczyka i Jerzego Zelnika.
godz. 18:00
okolicznościowy koncert pt. „Żołnierze niezłomni Podziemna Armia powraca” w wykonaniu
Leszka Czajkowskiego, Andrzeja Perkmana,
Pawła Piekarczyka i Jerzego Zelnika.

KUNSZT DAWNEGO TAŃCA - BAROK
i NA DWORZE KRÓLA SŁOŃCE
godz. 9:00, 10:15
miejsce: Szkoła Muzyczna w Siedlcach

godz. 12:15
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Koncert z cyklu „Muzyka Smyka” z udziałem
muzyków Filharmonii Narodowej.
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9 KWIETNIA (środa)
SPEKTAKL

CALINECZKA

6
godz.

godz. 17:00
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
opieka merytoryczna: Krzysztof Tomaszewski,
Barbara Maksymiuk
Prezentacja twórczości literackiej gimnazjów
z udziałem uczniów Publicznego Gimnazjum
nr 3 w Siedlcach.

STABAT MATER
A. VIVALDIEGO

godz. 19:00
miejsce: Kościół p.w. Św. Stanisława w Siedlcach
Koncert Stabat Mater A. Vivaldiego w wykonaniu
Justyny Kowyni Rymanowskiej – mezosopran, oraz
kameralistów Orkiestry Symfonicznej Miasta Siedlce.
Dyrygent – Mariusz Orzełowski.
Koncert poprzedzi Msza Św. w intencji ofiar
Katastrofy Smoleńskiej.

10 KWIETNIA (czwartek)
SPEKTAKL

MIĘDZY WIERSZAMI

FINAŁ

godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
opieka merytoryczna: Halina Tunkiewicz
Jedyny konkurs recytatorski adresowany
do gimnazjalistów. Na konkurs uczestnicy
przygotowują jeden wiersz i jeden fragment
prozy dowolnego autora.

IDZIE WIOSNA

godz. 9:00, 10:45
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu
aktorów Teatru Banasiów.
Pierwsze promienie Słoneczka roztopiły
śnieg i wskazały drogę posłańcom pani
Wiosny. Słoneczko nie miało jednak tyle siły,
żeby wysuszyć zalegające błoto. A w błotku
rozpanoszył się Błotoryjec. Kto pokona
Błotoryjca? Kto pomoże Klekotkowi, Rzechotce
i Szybkobiegowi? Czy przyjdzie Wiosna? O tym
opowie bajka pt. „Idzie Wiosna”.

REZERWACJE I BILETY Punkt Informacji Kulturalnej CKiS ul. Bpa I. Świrskiego 31, tel. 25 794 31 89
www.ckis.siedlce.pl

www.facebook.com/ckis.siedlce

6 KWIETNIA (niedziela)
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w Teatrze

SPEKTAKL

IE

N

O PIRACIE BUCIORZE,

PARTNER TEATRU

kierownictwo artystyczne: Iwona Maria ORZEŁOWSKA, scenariusz i reżyseria: Katarzyna BONDARCZUK
choreografia: Katarzyna BONDARCZUK, Iwona Maria ORZEŁOWSKA, Przemysław GIZAK, Małgorzata CZARNOCKA
kierownictwo produkcji: Kinga KOŁAK, obsada: adepci Szkoły Tańca do Caro Dance

A

9 KWIETNIA (środa)

fot. Cyprian Kucharuk

OBSERWUJAC ŚWIAT
CIERPLIWIE CZEKAM...

W IV ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

KONKURS

DZIE

9 KWIETNIA (środa)

SPEKTAKL

8 KWIETNIA (wtorek)

www.ckis.siedlce.pl

A

godz. 16:00 i 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
kierownictwo artystyczne: Iwona Maria Orzełowska
scenariusz i reżyseria: Katarzyna Bondarczuk
choreografia: Katarzyna Bondarczuk,
Iwona Maria Orzełowska, Przemysław Gizak,
Małgorzata Czarnocka
kierownictwo produkcji: Kinga Kołak
obsada: adepci Szkoły Tańca do Caro Dance i ich rodzice
w roli głównej: Zuzia Jarosławska

godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski
i Robert Protasewicz
Kierownik produkcji: Anna Harke
Kostiumy: Natalia Koperkiewicz
Wizualizacje: Maciej Gruda

w Teatrze

IE

L

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

KTÓRY ZGUBIŁ SKARB,
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA

Z I NN

R

A

L

DZIE

7 KWIETNIA (poniedziałek)

OD

A

R

Z I NN

w Teatrze

IE

N

DZIEWCZYNKA
Z ZAPAŁKAMI

OD

1800

dodatkowy spektakl

N

SPEKTAKL

godz.

A

6 KWIETNIA (niedziela)

Taneczna opowieść dla dzieci na podstawie jednej
z najpiękniejszych baśni H. Ch. Andersena,
w wykonaniu adeptów Szkoły Tańca do Caro Dance
oraz solistów Teatru Tańca Caro Dance w reżyserii
i choreografii Iwony Marii Orzełowskiej.

1600

brak biletów

R

w w w.facebook.com/ckis.siedlce

kwietnia

2014r.

A

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

L

TEATR SMYKA

DZIE

DZIEWCZYNKA
Z ZAPAŁKAMI
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE
godz. 16:00 i 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
kierownictwo artystyczne:
Iwona Maria Orzełowska
scenariusz i reżyseria: Katarzyna Bondarczuk
choreografia: Katarzyna Bondarczuk,
Iwona Maria Orzełowska, Przemysław Gizak,
Małgorzata Czarnocka
kierownictwo produkcji: Kinga Kołak
obsada: adepci Szkoły Tańca do Caro Dance
i ich rodzice
w roli głównej: 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
ten to nie tylko ciekawe układy taneczne,
a również gra aktorska młodych adeptów
sztuki i ich rodziców. Ponad setka dzieci
na scenie, różnorodne kostiumy, ciekawa
choreografia, znakomita muzyka - gwarantują
familijne widowisko dla całej rodziny.
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11 KWIETNIA (piątek)

23 – 25 KWIETNIA

PRZYWOŁYWKI WIELKANOCNE
NA KUJAWACH

SPEKTAKLE TEATRALNE
DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Kierownictwo artystyczne: Bożena Wojciuk

godz. 8:40, 10:20, 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Koncert edukacyjny w wykonaniu ZPiT ZS
„Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz.

11 KWIETNIA (piątek)

QUO VADIS HOMINE?
godz. 17:00
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
Otwarcie wystawy prac malarskich Roberta
Gotowickiego (w technice oleju) z komentarzami
poetyckimi Urszuli Gotowickiej.

Misją Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza
jest tworzenie i realizacja projektów teatralnych
oraz imprez edukacyjnych związanych z szeroko
rozumianym wychowaniem poprzez sztukę, jak
również przygotowaniem widza do świadomego
i krytycznego korzystania z dorobku polskiej
i światowej literatury.

25 KWIETNIA (piątek)

MISS ZIEMI SIEDLECKIEJ
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Gala finałowa konkursu Miss Ziemi Siedleckiej
2014. Organizatorem tegorocznych wyborów
Miss Ziemi Siedleckiej jest Tygodnik Siedlecki,
a współorganizatorem Centrum Kultury i Sztuki
im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna
Miasta Siedlce.

12 KWIETNIA (sobota)
SPEKTAKL

JAK SIĘ KOCHAJĄ
W NIŻSZYCH SFERACH
godz. 16:30 i 19:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria: Grzegorz Chrapkiewicz
obsada: Grażyna Wolszczak,
Andżelika Piechowiak, Anna Oberc,
Piotr Cyrwus/Waldemar Błaszczyk,
Rafał Królikowski i Piotr Polk
Zupełnie inne spojrzenie na angielskie
poczucie humoru, zabawa formą
i konwencją teatralną.
O spektaklu: Jak się kochają w niższych
sferach to komedia omyłek jednego
z bardziej uznanych twórców gatunku
– Alana Ayckbourna. Autor ma w swoim
dorobku ponad sześćdziesiąt sztuk
przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków
i wystawianych na najlepszych scenach
świata. Świetne dialogi, dynamiczne
tempo zdarzeń, symultaniczność
akcji dodająca sztuce atrakcyjności,
doborowa obsada składająca się
z najpopularniejszych polskich aktorów
i reżyser uznany za jednego z najlepszych
warszawskich reżyserów komediowych
stanowią o wyjątkowości tego projektu
teatralnego.

12 KWIETNIA (sobota)
SPEKTAKL

JAK SIĘ KOCHAJĄ
W NIŻSZYCH SFERACH

godz. 16:30 i 19:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
obsada: Grażyna Wolszczak, Andżelika Piechowiak,
Anna Oberc, Piotr Cyrwus, Rafał Królikowski i Piotr Polk

14 i 16 KWIETNIA

SPEKTAKLE TEATRALNE
DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

26 KWIETNIA (sobota)

WIOSNA NA POLU
I W OGRODZIE

godz. 8:40, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

od godz. 11:00
miejsce: Siedlce, ul. Kazimierzowska 21

Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży
w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego
z Krakowa. Uczniowie siedleckich szkół będą mieli
okazję zobaczyć spektakle: „Balladyna”, „W pustyni
i w puszczy” oraz „Przygody pirata Karmazyna”.

Impreza wystawienniczo – targowa organizowana przez
siedlecki Oddział Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego. Zwiedzający wystawę będą mogli zobaczyć
między innymi ofertę handlową i usługową firm
działających dla rolnictwa, kiermasz kwiatów, drzew
i krzewów ozdobnych i owocowych, kiermasz wyrobów
rękodzieła ludowego, prezentacje walorów turystyczno
– krajoznawczych Mazowsza i Podlasia.

15 KWIETNIA (wtorek)

59. OGÓLNOPOLSKI
KONKURS RECYTATORSKI
ELIMINACJE REJONOWE

godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Najstarszy konkurs recytatorski w Polsce adresowany
do młodzieży i dorosłych. Odbywa się w czterech
kategoriach: recytacja, poezja śpiewana,
wywiedzione ze słowa i teatr jednego aktora.

KWIECIEŃ 2014
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27 KWIETNIA (niedziela)

UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE
Z KANONIZACJĄ
BŁOGOSŁAWIONEGO JANA
PAWŁA II

Uroczystości związane z Kanonizacją
Błogosławionego Jana Pawła II
szczegóły na www.siedlce.pl
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29 KWIETNIA (wtorek)
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA

PINOKIO

PRAPREMIERA SPEKTAKLU
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
wykonanie: Szkoła Tańca do Caro Dance,
soliści Teatru Tańca Caro Dance
reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Znana i uwielbiana przez wszystkie dzieci historia
drewnianego pajacyka, który zapragnął stać się
prawdziwym chłopcem przeniesiona została na deski
teatralne.

29 – 30 KWIETNIA
28 KWIETNIA (poniedziałek)
SPEKTAKL

DZIEWCZYNKA
Z ZAPAŁKAMI
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
kierownictwo artystyczne: Iwona Maria Orzełowska
scenariusz i reżyseria: Katarzyna Bondarczuk
choreografia: Katarzyna Bondarczuk,
Iwona Maria Orzełowska, Przemysław Gizak,
Małgorzata Czarnocka
kierownictwo produkcji: Kinga Kołak
obsada: adepci Szkoły Tańca do Caro Dance i ich rodzice
w roli głównej: Zuzia Jarosławska

a u t o r s k a

XIX FESTIWAL TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH

SREBRNA MASKA
ELIMINACJE MIEJSKIE
godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Opieka merytoryczna: Halina Tunkiewicz
Finał festiwalu odbędzie się w dniach 14 - 15 maja.
Szczegóły na stronie www.ckis.siedlce.pl

29 KWIETNIA (wtorek)
SPEKTAKL

PINOKIO

PRAPREMIERA SPEKTAKLU

godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
„Pinokio” - najnowszy spektakl Teatru Tańca
Caro Dance i Szkoły Tańca do Caro Dance
zrealizowany na motywach bajki Carla
Collodiego w reżyserii i choreografii
Iwony Marii Orzełowskiej.

g a l e r i a

REKLAMA

Na nadchodzące Święta uśmiechu i miłości
życzy Państwu Ireneusz Parzyszek
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MAJ 2014
WTORKI TEATRALNE

CO ZA MIESIĄC
6 MAJA (wtorek)
godz. 19:00

16 MAJA (piątek)

STUDENCKIE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

godz. 19:00

PSALMY

Meżeryckiego
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja
Scena Teatralna Miasta Siedlce

www.ckis.siedlce.pl

STUDENCKI WTOREK TEATRALNY

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

Spektakl muzyczny „Psalmy”, czyli
poezja Tadeusza Nowaka do
muzyki Waldemara Koperkiewicza
w interpretacji aktorów
i muzyków Teatru Es.

MULTIMEDIALNE COŚ

SZTUKA BOGUSŁAWA SCHAEFFERA

Obsada: Marek Frąckowiak,
Waldemar Obłoza, Agnieszka Wielgosz

16 maja godz. 19:00

9 MAJA (piątek)
normalny 40 zł
ulgowy 20 zł

godz. 17:00

ul. Bpa I. Świrskiego 31
Scena Teatralna Miasta Siedlce,
Rezerwacje i bilety:
Anna Harke tel. 690 329 869
Iwona Kuś tel. 603 096 431
503-089-459
Aleksandra Kwiatkowska, tel.
l
e-mail: a.kwiatkowska@ckis.siedlce.p

Jak w większości sztuk B. Schaeffera
tematem spektaklu jest próba pokazania
człowieka zagubionego
w świecie dewaluujących się wartości.

VII JARMARK ŚW. STANISŁAWA

ADAM WIT WOŹNICA

PLAC GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

SIEDLECKIEJ
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI
GROUP OF SIEDLCE REGION
POLISH FOLK SONG AND DANCE
СЕДЛЕЦКOЙ ЗЕМЛИ
АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И TAНЦA

NA UCIECHĘ…
KRAINY MIĘDZY WISŁĄ
A BUGIEM
Koncert promujący pierwszą
płytę kapeli ZPiT ZS „Chodowiacy”
im. A. Siwkiewicz.

L

N

IE

A

R

Z I NN

A

OD

w Teatrze

godz. 16:00

godz. 19:00
SALA KONCERTOWA ZSM W SIEDLCACH
ul. Podlaska 14

IM. ALICJI SIWKIEWICZ

11 MAJA (niedziela)

23 MAJA (piątek)

DZIE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

PREMIERA

HIT PARADE
SERBSKA ORKIESTRA
AKORDEONOWA
AKUD SONJA MARINKOVIC
Koncert 37 akordeonistów
Serbskiej Orkiestry Akordeonowej.
W programie światowe przeboje muzyki
klasycznej i rozrywkowej.

PINOKIO
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE
Reżyseria i choreografia
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance
Szkoła Tańca do Caro Dance
spektakle popremierowe: 18, 25 maja

26 MAJA (poniedziałek)
godz. 19:00

13 MAJA (wtorek)

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

godz. 16:00

KONCERT

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

PIĄTA RANO

KONCERT OLGI BOŃCZYK
„Piąta rano” to niezwykle osobisty,
energetyzujący melanż swingu, jazzu,
bosanovy, samby, a nawet gorących
latynowskich rytmów.

GRAMY DLA MAMY CZ. II
Wykonanie: Orkiestra Wojskowa
w Siedlcach
Soliści: Ewa Siembida, Gabriela Kardacz,
Natalia Koperkiewicz,
Robert Protasewicz, Marcin Sójka
dyrygent: Dariusz Kaczmarski
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Teatr lustrem rzeczywistości

Waldemar Obłoza - aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z ról w „Miodowych latach” - sąsiad Kurski czy Roman Hoffer z serialu TVN „Na
Wspólnej”, na siedleckiej Scenie Teatralnej występuje
w roli Króla Ignacego w „Iwonie, księżniczce Burgunda”. Od wielu lat prowadzi warsztaty teatralne
dla szkół, przybliżając młodzieży wiedzę o teatrze,
a przyświeca mu motto: „Wejdź, a poznasz sam siebie”. To hasło, które towarzyszyło otwarciu siedleckiego tetaru w 1893 roku. Aktor spotyka się na także
z siedlecką młodą widownią.
- Spotkania z młodzieżą są skróconą wersją cyklu warsztatów, które prowadzę od 20 lat
w szkołach i nie tylko. Dotyczą one funkcji teatru
w naszym życiu – tłumaczy Waldemar Obłoza.
- Wychodzę od hasła: „Teatr lustrem rzeczywistości” i na wybranych przykładach z literatury
REKLAMA

klasycznej, m.in. „Antygony” Sofoklesa,” „Romea
i Juli” Szekspira czy w tym przypadku „Iwony...”,
odkrywam co jest uniwersalne w tych dramatach
i dlaczego relacje oraz emocje bohaterów tych dzieł
napisanych w innych epokach dotyczą współczesnego człowieka, nawet bardzo młodego z Siedlec,
Zambrowa, Białej Podlaskiej czy Paryża.
A dlaczego tak jest?
- Wszyscy podlegamy tym samym emocjom,
namiętnościom czy lękom co Kreon, Antygona,
Romeo lub Krzysiek z Mrozów. Zaczynam zajęcia
od historii teatru, żeby wyjaśnić młodzieży, co to
jest konwencja teatralna i jak te konwencje zmieniały się na przestrzeni dziejów - od starożytnej
Grecji do współczesności. To jest pretekst do wspólnej zabawy, w której razem odgrywamy krótkie
zabawne scenki, ilustrujące poszczególne epoki.

Aktorami zatem są sami uczestnicy. Najważniejsza w moich zajęciach jest wspólna nauka poprzez
zabawę w teatr. A cel: udowodnić tym młodym
ludziom, że teatr jest nam niezbędny, bo nie bez
powodu jako sztuka żywa towarzyszy nam nieprzerwanie od starożytności i mimo konkurencji
kina czy telewizji trwa niezniszczalny. W przeciwieństwie do tamtych, teatr dzieje się tu i teraz na
oczach widzów i z ich udziałem, a widzowie są tu
elementem współtworzącym widowisko. Oczywiście, spotkania są na luzie i mają charakter bardziej
zabawy niż wykładu (a wiemy, że przez zabawę
najwięcej się uczymy). Tak czy inaczej moim celem
jest na tyle rozbudzić ciekawość młodych ludzi,
żeby sami chcieli przyjść do teatru i sprawdzić, czy to, co mówiłem zgadza im się z tym,
co widzieli.

fot. z archiwum redakcji

EDUKACJA ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z

Bożeną Wojciuk, kierownikiem artystycznym Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz

Taniec ludowy może być
piękną przygodą

* Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej
„Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz działa
od 1972 r. i założony został przez Panią
Alicję Siwkiewicz w podsiedleckiej wsi
Chodów. Przez Centrum Kultury i Sztuki
patronowany jest od 1980 roku. Jak w tym
czasie ewoluowało pojęcie folkloru w muzyce, śpiewie i tańcu, i jak to się przekłada
na repertuar zespołu?
Folklor to element historii. Jego obraz
sprzed 100 -120 lat utrwalił się i stanowi bazę
dla naszego repertuaru. Folklor powinien jako
taki pozostać w swoich przekazach w postaci
pierwotnej. Na pewno zmienia się podejście do
folkloru, bo cały świat się zmienia. Pojawiają
się nowoczesne opracowania folkloru zarówno
w jego odsłonie muzycznej, jak i tanecznej.
Zmieniły się środki przekazu, dzięki którym
możemy poznać folklor z całego świata. Ale
pokolenie, które zna folklor z autopsji, powoli
odchodzi, dlatego tak ważne jest utrwalanie
i powielanie tego, co w polskim
folklorze najcenniejsze. Modyfikacje możemy wprowadzać,
ale bardzo ograniczone, by
nie wypaczyć sensu tradycji
i kultury ludowej, której jądrem
jest folklor. Dlatego też repertuar zespołu ludowego nie jest
zmieniany z sezonu na sezon.
Opracowywane są jednak nowe
regiony, pokusiliśmy się o tańce
salonowe, takie jak gawot oraz
kontredans i to wzbogaca oraz
zmienia program prezentowany
na scenie podczas koncertów.

fot. C. Kucharuk

* Jak Pani trafiła do „Chodowiaków”?
- Uczyłam się w Liceum
Ekonomicznym i pewnego dnia
przyszła do szkoły pani Alicja
Siwkiewicz, pomagając w zorganizowaniu jakiejś imprezy, bo
nasza szkoła słynęła z różnych
przedsięwzięć artystycznych. Ja
oczywiście bardzo chętnie się w to
włączyłam, zresztą wspólnie z kilkoma koleżankami z klasy. Potem
pani Alicja zaprosiła nas na próbę
„Chodowiaków” i od tamtej pory, przez 13 lat, nie
rozstawałam się z zespołem. Ta przygoda trwa do
dziś, chociaż na innym stanowisku.

* W „Chodowiakach”występują głównie
ludzie młodzi. Jakie są ich motywacje, by
spędzać wolny czas w zespole pieśni i tańca?
- Na pewno inne były motywacje kiedyś,
inne są dzisiaj, choć wiele je łączy. 40, 30 lat
temu kuszące i bardzo atrakcyjne były wyjazdy
zagraniczne, bo podróżowanie indywidualne
było wówczas prawie niemożliwe. Szczególnie
wspominam wyjazd do Rzymu na kanonizację
Ojca Kolbego w 1982 roku. To było bardzo
trudne wyzwanie organizacyjne, zważywszy
na czasy, w jakich żyliśmy. Obecnie także jest
to spora motywacja, bo „Chodowiacy” dużo
koncertują za granicą. W minione wakacje
byliśmy w Macedonii i Bułgarii. Podczas takich wyjazdów jeszcze bardziej zacieśniają się
więzy międzyludzkie, nierzadko wystawiane
na próbę, bo to właśnie w trudnych sytuacjach
sprawdzamy się jako ludzie. Jest też czas na
przyjemności, żarty, poznawanie innych kultur i ludzi. Taniec i uczestnictwo w paradach

w ciepłych strojach przy 40-stopniowym upale
wymaga od nas czegoś więcej niż poświęcenia. Członkowie naszego zespołu naprawdę

kochają „Chodowiaków” i takie trudy ich nie
przerażają. To dla nich wielka, piękna przygoda, która trwa właściwie do matury. Pozostają
fotografie i wspomnienia. Potem nasze drogi
się rozchodzą. Oni idą na studia, wyjeżdżają
z Siedlec, zaczynają pracę, zakładają rodziny.
Na co dzień próby i koncerty dają możliwość
kontaktu z rówieśnikami nie tylko z klasy.
* Współczesna młodzież często stroni od
muzyki ludowej, kierując się stereotypami.
Jak by Pani ją przekonała do pracy w zespole
„Chodowiacy”?
- Młodzież nie interesuje się folklorem ani
muzyką ludową, bo nie ma szansy jej poznać.
Nie ma jej ani w telewizji, a śladowo istnieje
w radiu. To, czego nie znamy, o czym krążą
stereotypowe, niekorzystne opinie, nie wzbudzi
naszej sympatii. Aby coś polubić i docenić,
trzeba to poznać. Myślę, że warto byłoby rozszerzyć niektóre regulaminy popularnych show
tanecznych o elementy folkloru.
Najlepiej przekonują rówieśnicy.
Wystarczy jeden argument – „...
jest fajnie...”.
* Na czym polega proces nauki
członka zespołu, zanim nastąpi
jego debiut sceniczny?
- Przygotowania do występu w zespole pieśni i tańca są
dosyć trudne. Proces ten musi
przebiegać wielotorowo. Od
osób występujących wymagana jest umiejętność śpiewania
na jak najlepszym poziomie, umiejętność tańczenia,
podparta różnymi technikami
tanecznymi, umiejętności
aktorskie, dobra orientacja
w przestrzeni scenicznej, kondycja i wytrzymałość fizyczna,
umiejętność szybkiego przebierania się w stroje ludowe,
gdzie każdy element (a jest ich
zwykle 6-7), musi być właściwie do regionu założony. Temu
wszystkiemu musi towarzyszyć
muzyka na żywo, zgodna z zasadami obowiązującymi
w prezentowanym regionie.
* To zadanie drużynowe, wymaga zgrania
wszystkich wykonawców oraz wielu osób,
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SIEDLCE WCZORAJ I DZIŚ
których na scenie nie widać…
- Wymaga to od młodzieży systematycznego i aktywnego uczestnictwa w próbach
i warsztatach artystycznych. Dla nastolatków, którzy przychodzą do zespołu, to duże
wyzwanie, bo trzeba jeszcze pogodzić to
wszystko z nauką w szkole. W całym tym
procesie współpracują ze mną na stałe:
nauczyciel śpiewu – Dariusz Rożański,
kierownik kapeli, aranżer – Tomasz Piros,
garderobiana – Wanda Duszak, specjalista
ds. organizacji – Jolanta Szymczyk oraz
pracownicy Centrum Kultury i Sztuki.

* Czym są owe przywoływki, rozumiem,
że niespotykane w naszym regionie?
- To oryginalny obyczaj, właściwy Kujawom. Kawalerowie o wysokim statusie
w społeczeństwie układali wierszyki
dotyczące panien na wydaniu i publicznie je odczytywali z miejsca górującego
nad okolicą, np. z dachu. Wygłaszali je
wieczorem w Niedzielę Wielkanocną,
a następnego ranka dziewczyny, wymienione w przywoływkach, były oblewane
wodą. Na niektóre wylewano całe wiadra,
a inne były tylko pokropione. Z kolei po
śmingusie dyngusie odbywały się wieczorem tańce i zabawy towarzyskie.

fot. Ze zbiorów prywatnych

* Nad czym obecnie pracują „Chodowiacy”?
- Przygotowujemy widowisko taneczno
-muzyczne obrzęd zwany „Przywoływki wielkanocne na Kujawach”, który zaprezentujemy
siedleckiej publiczności na początku kwietnia.

Widok na Ratusz, zwany „Jackiem”, ok. 1950 r.

* W maju ukaże się płyta zespołu. Co się na
niej znajdzie?
- Płyta zawiera muzykę ludową, opracowaną przez kierownika kapeli Tomasza Pirosa, głównie z regionu Podlasia, Lubelszczyzny
i Rzeszowszczyzny. Wybraliśmy utwory
z jednej strony liryczne i rzewne, z drugiej zaś
wesołe. Śpiewają je soliści zespołu z towarzyszeniem kapeli. Siedlczanie będą mogli usłyszeć, m.in. dwie wersje swojej ulubionej pieśni
„Moje Siedlce”. Koncert promujący tę płytę
odbędzie się podczas Jarmarku św. Stanisława.
Rozmawiała Monika Mikołajczuk

fot. Jarosław Grudziński

* Zespół „Chodowiacy” prezentuje folklor różnych części Polski, ale jego „misją” jest popularyzacja tańców i śpiewów z Podlasia. Co jest
takiego szczególnego w podlaskim folklorze?
- Podlasie to bardzo szerokie pojęcie
i bardzo zróżnicowane pod względem folkloru. Niestety, nie jest dobrze zbadany ani
opisany. Nie ma u nas folklorystów, jak np.
na południu Polski, gdzie obecnie w każdym
domu kultury jest taka osoba, która przepytuje wszystkie babcie we wsi. Podlasie to
bardzo śpiewny region i bardzo liryczny, co
jest jego wyróżnikiem. Z pewnością ma na
to wpływ charakter pogranicza, z którego ten
folklor czerpie.
„Jacek”, obecnie siedziba Muzeum Regionalnego, 2014 r.
Archiwalne zdjęcie przedstawia zburzony podczas działań wojennych ratusz, zwany „Jackiem”
oraz plac tuż za nim, aż do kościoła p.w. św. Stanisława, na którym obecnie znajduje się pomnik
Tadeusza Kościuszki i skwer dla mieszkańców. Zdjęcie zostało wykonane prawdopodobnie ok.
1950 roku z balkonu Poczty, mieszczącej się przy ulicy Piłsudskiego. W 1944 roku, w wyniku
uderzenia bomby i pożaru, ratusz spłonął prawie doszczętnie wraz ze znajdującymi się w nim
zbiorami muzealnymi i bibliotecznymi. Zniszczeniu uległa też staromiejska zabudowa. Jak
podaje Danuta Michalec w publikacji „O siedleckim ratuszu, «Jackiem» zwanym”, figura Atlasa,
wieńcząca ratuszową wieżę, została wcześniej zdemontowana przez Niemców na potrzeby
zbrojeniowe swojej armii. Po wojnie, jak głosi tablica wmurowna w południową ścianę ratusza,
odbudowano go w latach 1945-1952 przy wydatnej pomocy S.F.O.S., a zrekonstruowaną figurę
Atlasa ustawiono w czerwcu 1962 roku.
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KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia

fot. M. Przeździak

fot. M. Przeździak

a zatytułowanej „Podlaskie ślady broni V-1
i V-2. Tak się zaczęła droga w kosmos”. Wystawę można oglądać do 15 czerwca.

Hity dawnych mistrzów

Sala Biała MOK
We wtorek 11 marca w VI koncercie
z cyklu „Przez swing do symfonii” wystąpili:
Andrzej Piela (puzon) oraz Antoni Czajkowski (fortepian, prowadzenie i kierownictwo artystyczne).

Międzynarodowy Plener Malarski
„W blasku El Greco”

fot. M. Przeździak

fot. M. Przeździak

27 kwietnia-9 maja
WSD w Opolu Nowym
Plener potrwa dwa tygodnie, a plon pracy
artystów będziemy mieli okazję obejrzeć podczas wernisażu w Sali Podlasie, który odbędzie
się 9 maja. Na początku czerwca planowana jest
aukcja prac na cel charytatywny.

Wystawa „Pocztówki z czasów
I wojny światowej”

Archiwum Państwowe w Siedlcach
Na powiększonych planszach można obejrzeć pocztówki adresowane do Władysława
Gołąbka, żołnierza służącego na różnych
frontach w CK armii w czasach I wojny światowej, Galicjanina z urodzenia, a siedlczanina
z wyboru. 100-letnie widokówki pochodzą
z archiwum Gołąbków i Rogalskich z Siedlec,
a prezentowane są w ramach akcji „Archiwum
rodzinne”. W oryginale prezentowane są też
pocztówki wydawane w różnych seriach tematycznych przez austriacki Czerwony Krzyż
w latach 1914-1918. Wystawa jest pierwszą
z cyklu czterech ekspozycji przygotowanych
przez Archiwum Państwowe w Siedlcach
w związku z setną rocznicą wybuchu I wojny
światowej.

Wystawa malarstwa studentów ASP

Otwarcie wystawy fotografii
trójwymiarowej
„Auschwitz-Birkenau 3D”

3 kwietnia 2014, godz. 18:00
Galeria Fotografii Fokus
Wystawa „Auschwitz – Birkenau 3D”
jest unikatowym, trójwymiarowym zapisem
obecnego wyglądu Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau. Składa się z dwudziestu
trójwymiarowych, dokumentalnych zdjęć o wymiarach 100x70 cm. Muzeum Auschwitz-Birkenau jest miejscem, które powinien zobaczyć
każdy. Nie wszyscy jednak mogą tu przyjechać.
Z myślą o takich osobach powstała ta wystawa.
Wszystkie prezentowane na niej fotografie wykonane są w technice trójwymiarowej zwanej
anaglifem, która pozwala pokazać przestrzeń
na płaskiej powierzchni zdjęcia. Dzięki temu
zabiegowi oglądający otrzymują namiastkę rzeczywistego obrazu i mogą przez chwilę poczuć
się, jakby rzeczywiście byli w muzeum. Niestandardowa technika, jaką wykonane są fotografie
oraz duży format potęgują dodatkowo odbiór
przekazu poprzez iluzję przestrzeni. Autorami
fotografii są Jacek Gniewek i Michał Grzywacz.
Wystawa czynna do 18 kwietnia.

„Miłość w Paryżu”

4 kwietnia, godz. 19.00
Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
„Reymontówka” zaprasza na koncert piosenki francuskiej „Miłość w Paryżu” w wykonaniu Doroty Lanton z udziałem Bogusława
Nowickiego. W repertuarze znajdą się utwory Edit Piaf, Jaquesa Brela, Juliette Greko,
Carli Bruni.

Biblioteka Główna UPH
W galerii „Przestrzeń Sztuk” w Bibliotece Głównej UPH prezentowane są prace
studentów III i IV roku Wydziału Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: Jana
Cieślaka, Marty Gałeckiej, Anity Kucharczyk
i Moniki Lipiec. Artyści tworzą pod kierunkiem prof. Wojciecha Cieśniewskiego. Wystawę można oglądać do 5 kwietnia.

Jarmark Tradycji Wielkanocnych

Paweł Borkowski „Drzewo”

Galeria KULTURA
Do 13 kwietnia w Galerii Kultura przy
ul. 3 Maja 44 w Siedlcach można oglądać wystawę prac Pawła Borkowskiego, absolwenta
wydziału Sztuk Pięknych na toruńskim uniwersytecie, zatytułowaną „Drzewo”.

Wystawa „Akcja Burza”
i „Podlaskie ślady broni V-1 i V-2.
Tak się zaczęła droga w kosmos”

Muzeum Regionalne
Do 20 kwietnia w siedleckim muzeum
można zobaczyć interesującą wystawę, dokumentującą Akcję „Burza” w 1944 r. Składają się nań fotografie, dokumenty i eksponaty
z czasów wojny, zebrane i opracowane przez autora ekspozycji - Sławomira Kordaczuka. Z kolei
21 marca odbył się wernisaż kolejnej wystawy,
przygotowanej przez wspomnianego autora,

fot. M. Przeździak

fot. M. Przeździak

fot. M. Przeździak

5-6 kwietnia
Park Handlowy Arche, Siedlce ul. Brzeska 134

Podczas tegorocznych targów swoją ofertę przedstawi ponad 90 twórców ludowych.
W programie m.in. wystawa pisanek, Festiwal
Produktów Regionalnych, kiermasz rękodzieła
artystycznego, warsztaty rękodzielnicze, wiosenna prezentacja mebli, degustacja dań i potraw świątecznych oraz loteria fantowa. Początek imprezy 5 kwietnia o godz. 10:00.
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GOŚĆ MIESIĄCA
ROZMOWA Z

Michałem Hołownią, dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach

Moje marzenie się spełniło
* Mija 15 lat, od kiedy szefuje Pan Zespołowi Szkół Muzycznych w Siedlcach. Co jest
powodem największej satysfakcji z perspektywy tego jubileuszu?
- Niewątpliwie największym sukcesem,
który jest źródłem satysfakcji, jest zakończenie
inwestycji „Budowa Szkoły Muzycznej w Siedlcach” z ostatnim jej etapem, czyli odbiorem Sali
Koncertowej. Kiedy objąłem funkcję dyrektora
szkoły w 1999 roku, zastałem tę inwestycję w stanie surowym. Na mnie spoczywało zrealizowanie
I etapu – wszystkie roboty instalacyjno-wykończeniowe i wyposażenie części dydaktycznej.
W 2000 roku nowy budynek zaczął rozbrzmiewać muzyką, lecz tylko w niekompletnej
części dydaktycznej. Wydawało się wówczas, że
sfinalizowanie całego przedsięwzięcia i nie będzie
trudne i rzeczywiście, początkowo szło wszystko
gładko. Potem pojawiły się problemy natury
finansowej i proceduralnej – o czym zresztą
można napisać pokaźną książkę. Jako inwestycja
„zadaszona” zostaliśmy zawieszeni w realizacji
dokończenia budowy Sali Koncertowej. Przeciętny mieszkaniec Siedlec nie zdaje sobie sprawy,
jakich wysiłków wymagał powrót do planów
inwestycji centralnych (zawsze są inne i bardziej
priorytetowe). Gdy wreszcie powstał dobry grunt
do ewentualnej realizacji zadania - zmieniły się
m.in. normy budowlane, elektryczne, ppoż, bhp,

bezpieczeństwa uczniów, akustyczne i inne. Trzeba było ogłosić przetarg na nową dokumentację.
Niewiele też mógł nam pomóc samorząd, ponieważ organem prowadzącym szkołę jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W każdym razie ten stan zawieszenia i niepewności trwał 10 lat – mimo różnych przeciwności
– było warto! Moje marzenie, ale także marzenia
p. Konstantego Domagały, p. Stanisława Zalecha,
nauczycieli naszej szkoły, uczniów, ich rodziców,
a przede wszystkim melomanów siedleckich –
zostały spełnione.
* Sali Koncertowej nie powstydziłyby się
największe ośrodki muzyczne w Polsce. Jakie
stwarza ona możliwości dla muzyków
i publiczności, do tej pory nieosiągalne?
- Nasza sala została przeprojektowana
przez siedleckiego architekta Marka Bulaka.
Posiada znakomitą akustykę i pod tym względem jest bez wątpienia najlepszą salą w Siedlcach. Potwierdzają to artyści, którzy goszczą
w naszych progach i tu koncertują. Sala
koncertowa ma zachwycać dźwiękiem i rolę tę
doskonale spełnia. Dlatego wcześniej użyłem
sformułowania, że warto było poczekać nawet
10 lat. Proszę też wziąć pod uwagę, jak w ciągu
10 lat rozwinęła się technologia dotycząca np.
wyposażenia studia nagrań, sprzętu nagłośnie-

niowego, klimatyzacji, oświetlenia LED.
W tym miejscu chciałbym wyjaśnić, że
możliwości pełnej eksploatacji Sali Koncertowej są ograniczone. Jesteśmy szkołą
publiczną i nie możemy prowadzić działalności dochodowej (sprzedaż biletów, wynajem
sali, wynajem studia nagrań), nie mamy też
specjalnych środków na np. reklamę koncertów, drukowanie plakatów, honoraria dla
artystów zaproszonych. Szkoła Muzyczna
w Siedlcach wraz z Salą Koncertową została
wybudowana ze środków MKiDN i ma przede
wszystkim służyć uczniom, nauczycielom,
absolwentom. Moja polityka dyrektorowania
jest oparta przede wszystkim na współpracy
ze środowiskiem, a więc zależy mi na bardzo
dobrych relacjach z władzami Naszego Miasta,
władzami Starostwa Powiatowego, dyrektorami CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna
Mista Siedlce, Miejskiego Ośrodka Kultury,
a także wszystkimi placówkami edukacyjnymi - od przedszkoli do uczelni. Wspólnie
podejmujemy różne działania i wspólnie je realizujemy (np. koncerty dla szkół i przedszkoli
siedleckich, koncerty w ramach Festiwalu
Nauki i Sztuki, wspólne śpiewanie w Pałacu
Ogińskich czy stałe uświetnianie uroczystości
miejskich).
*Którzy z absolwentów tej szkoły napawają

REKRUTACJA DO SZKOŁY
MUZYCZNEJ I i II STOPNIA
19 maja – koncert dla kandydatów
do Szkoły Muzycznej I stopnia
24 maja – przesłuchania dla
kandydatów do Szkoły Muzycznej
I stopnia
6 czerwca – egzamin z instrumentu
do Szkoły Muzycznej II stopnia
7 czerwca – kształcenie słuchu –
egzamin ustny i pisemny do Szkoły
Muzycznej II stopnia

fot. J. Grudziński

Szczegółowe informacje
25 643 68 09
www.zsmsiedlce.pl
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MIĘDZY WIERSZAMI
Pana szczególną dumą?
szerzej go rozpowszechnić), był koncert
- Największą naszą gwiazdą jest pianistka
w wykonaniu Janosa Ballinta z Węgier,
Asia Różewska, która na stałe mieszka w Zury- mistrza gry na flecie, który koncertował
chu, ale zawsze, kiedy jest w Siedlcach, wpada
wspólnie z Eweliną Zawiślak (AM Łódź) oraz
do nas by poćwiczyć, albo też dać koncert.
Nadieżdą Pawlak. Dwa flety plus fortepian
Jednym z naszych wspaniałych absolwentów
i genialne interpretacje – to było rewelajest akordeonista Paweł Sulej, podobnie jak
cyjne przeżycie muzyczne na najwyższym
Krzysztof Kot – pierwszy absolwent z klasy
poziomie. Wydarzeniem można też nazwać
oboju, którzy po skończeniu Uniwersytetu
wystawienie w Sali Koncertowej opery
Muzycznego Fryderyka Chopina wrócili
„Małgorzata”, w wykonaniu śpiewaków
do Siedlec i uczy naszą młodzież. Na pewz Wielkopolski i z Warszawy oraz 18-osono należałoby wymienić Mateusza Czecha,
bowej orkiestry, w której skład wchodzili
absolwenta klasy fortepianu,
studenci AM z Poznania
czy znakomitych saksoi Katowic. Gościliśmy
...muzyka zupełnie
fonistów – Pawła Szeląga
też znakomity Chór
przewartościowuje świat. Uniwersytetu Warszawi Michała Kryńskiego. To są
Wychowankowie szkół
oczywiście młodzi artyści
skiego pod dyr. Andrzeja
(absolwenci z Podlaskiej 14),
Borzyma, z recitalami
muzycznych mają inną
lecz musiałbym wymienić 30
fortepianowymi wystąpiwrażliwość,
nazwisk nauczycieli szkoły
li m.in. Joanna Różewsą dobrze wychowani,
muzycznej, którzy są jej
ska, Mariusz Adamczak,
absolwentami, prowadzą
mają poczucie dyscypliny a podczas otwarcia
dalej aktywną działalność
i pokory, świetnie się uczą nowej Sali Organowej,
artystyczną, ale też ich pasją
do której zakupiliśmy
w swoich macierzystych
jest pedagogika muzyczna.
piękny instrument meszkołach. Muzyka uczy
Wielu naszych absolwentów
chaniczny niemieckiej
z powodów ekonomicznych
samodyscypliny, kształtuje firmy Bernard Simon &
wybiera studia niemuzyczSohn - wystąpił jeden
charakter. Jako muzycy
ne, lecz wiem, że muzyka
z najwybitniejszych orwciąż jesteśmy
zawsze im towarzyszy.
ganistów - prof. Andrzej
Chorosiński.
poddawani ocenie
* Zespół Szkół Muzycznych
W ubiegłym roku
w Siedlcach istnieje w nowym budynku
zainaugurowaliśmy Festiwal „Chopin i…”.
od 13 lat. Jak, w tym okresie, poszerzyła
Tym razem był to „Chopin i kompozytorzy
się oferta edukacyjna placówki, którą Pan
rosyjscy”. W 2015 roku odbędzie się druga
kieruje?
edycja tego Festiwalu i do Fryderyka dołączą
- Od początku mojej pracy w ZSM w Siekompozytorzy francuscy bądź węgierscy.
dlcach chciałem poszerzyć ofertę edukacyjną.
W mojej głowie pojawił się też pomysł
Szybko się przekonałem, że jest to bardzo
zorganizowania „Oginiady”, czyli imprezy
trudne z powodów finansowych. Od bardzo
muzycznej, związanej z tradycjami muzyczwielu lat przypisana liczba etatów nie uległa
nymi rodziny Ogińskich - oświeceniowych
zmianie. Moje prośby do ministerstwa o ich
założycieli Siedlec. W maju zapraszamy siedlzwiększenie nigdy nie zostały uwzględnione,
czan na Festiwal Chóralny (9 i 10 maja 2014
co nie znaczy, że tej oferty nie rozszerzyliśmy.
roku – wstęp wolny), w tym samym miesiącu
Z mojej inicjatywy powstała klasa oboju, orplanujemy zorganizować koncert z udziałem
ganów, altówki i kontrabasu. Jest wciąż bardzo
40-osobowej orkiestry akordeonowej z Serbii,
duże zainteresowanie saksofonem i gitarą, więc co może być niezapomnianym przeżyciem.
staram się powiększać możliwości edukacyjne
w tych specjalnościach. Moim największym
* Jak muzyka może zmienić człowieka?
marzeniem dydaktycznym jest stworzenie
- Z moich doświadczeń, jako nauczyciela
orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych i mam
wynika, że muzyka zupełnie przewartościonadzieję, że kiedyś się ono spełni. Jesteśmy
wuje świat. Absolwenci szkół muzycznych
też w fazie przygotowań nowego kierunku –
mają inną wrażliwość, są dobrze wychowani,
muzykowanie zespołowe w Państwowej Szkole
mają poczucie dyscypliny i pokory, świetnie
Muzycznej I i II stopnia. Świetnie też zaczął
się uczą w swoich macierzystych szkołach.
funkcjonować big band, który działa przy
Muzyka uczy samodyscypliny, kształtuje
ognisku muzycznym, ale grają w nim przede
charakter. Jako muzycy wciąż jesteśmy poddawszystkim uczniowie podstawowej szkoły
wani ocenie, musimy radzić sobie ze stresem
muzycznej, próby odbywają się w naszej szkole, i własnymi słabościami. Muzyka doświadcza,
a big band wystąpił już na kilku koncertach.
jak przyjąć sukces, ale też jak przyjąć porażkę.
Muzyka dodaje piękna człowiekowi. Uwznio* Jakie wydarzenia muzyczne miały miejsce
śla go i uwrażliwia. W trudnych chwilach
ostatnio w Sali Koncertowej i co czeka siedljest dla niego pocieszeniem i pozwala trwać,
czan w najbliższych miesiącach?
czasami walczyć lub uczy słuchać innych...
- Jednym z takich wydarzeń (zupełnie
przypadkowych, więc nie miałem szansy
Rozmawiała Monika Mikołajczuk

Magda SOLNICA
Jest członkinią SGL „Witraż” od 2011 roku. Uczęszcza do klasy maturalnej VII LO w Siedlcach. Ma 19
lat, a poezja jest jej sposobem na „wyładowanie”
wszystkich towarzyszących jej emocji. Kocha chwile gdy siada, bierze kartkę i zaczyna pisać. Oprócz
poezji interesuje się muzyką i śpiewem. Chętnie
uczestniczy w wieczorach poetyckich. Bierze udział
w inscenizacjach, koncertach charytatywnych,
prezentacjach literackich i wieczorach autorskich.
Jej drugą pasją jest fotografia. Uwielbia fotografować wszystko wokół, zatrzymywać czas na ułamek
sekundy.
Oto wiersze Magdy Solnicy:

***
pochyl głowę pod krzyżem
swojej ziemskiej udręki
rozważ stacje drogi krzyżowej
nie użalaj się nad poranionym ciałem
okaleczoną godnością
daj do krzyża przybić ręce
nie uciekaj...
zmartwychwstań
daj niedowiarkom
włożyć palec w Twoje rany
spójrz w przyszłość
tak bardzo bolało
odrodziłeś się
żyjesz
***
wiosenny
ciepły powiew wiatru
wpleciony w Twoje słoneczne promienie słów
opowiadasz pięknie
o miłości trzepoczących skrzydeł motyla
szumie wody w rzece
rozbijającej się o kamienie
białych kłębach chmur
wędrujących po błękicie nieba
w swojej dłoni
ściskasz swoją dłoń
jakbyś bał się że odejdę
odrzuć strach
w krople rosy zapomnienia
uwielbiam Cię słuchać
będę tu przy Tobie
zawsze
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Duet z pomysłem na sukces
W kwietniu minie dopiero rok od nagrania
ich pierwszego, wspólnego klipu, a już
odnieśli niemały sukces i zdobyli wiernych
fanów. „PeterBeth” to duet wszechstronnie
utalentowanych młodych artystów, Piotrka
Gozdka i Izabeli Radzikowskiej. Czy występ
w muzycznym show „Must be the Music – Tylko
muzyka” otworzy im drzwi do dalszej kariery?
W jakich okolicznościach się poznaliście?
Iza: Znamy się od gimnazjum. Pewnego
razu Maciej Turkowski zaproponował, żebyśmy
zagrali wspólnie w duecie. Bardzo się ucieszyłam,
bo o Piotrku słyszałam już wcześniej.
Wiem, że każde z Was od dziecka poświęcało
wiele czasu na realizację muzycznych pasji.
Było warto?
Iza: Ależ oczywiście! Chodziłam do szkoły
muzycznej już od pierwszej klasy podstawówki.
Skończyłam pierwszy stopień fletu poprzecznego.
Śpiew przez cały ten czas mi towarzyszył, choć
na początku nie traktowałam go zbyt poważnie.
W gimnazjum zaczęłam śpiewać w szkolnym
chórze. Wówczas moje zainteresowania przeniosły się na śpiew klasyczny. Wyniosłam z tej lekcji
pewne „klasyczne” nawyki, które niekiedy mi
przeszkadzają.
Piotrek, a Ty pasjonujesz się i tańcem,
i śpiewem, i aktorstwem. Która tych muz
jest Ci najbliższa?
Piotrek: Do pierwszej klasy gimnazjum
najważniejszy był dla mnie taniec. Tańczyłem dużo
i sprawiało mi to niebywałą przyjemność. Muzyka
cały czas mi towarzyszyła. Było to jednak dla mnie
za mało. Chciałem rozwijać się dalej, zacząłem uczyć
się gry na fortepianie.
Bardzo potrzebowałem codziennego
obcowania
z muzyką.

Na pewien czas zrezygnowałem nawet z tańca.
Właśnie podczas tej przerwy wpadłem na pomysł
zrobienia pierwszego coveru na YouTube. I to był
przełom. Pragnąłem wypłynąć na głębszą wodę.
Ostatecznie tańczę, gram w teatrze i przede wszystkim śpiewam.
No właśnie – grasz w teatrze. W spektaklu
„Opowieść Wigilijna” Teatru Tańca Caro Dance, Teatru Es i Chóru Miasta Siedlce wcielasz
się w postać dworzanina, a Twoja pieśń wieńczy sztukę. Jak długo trwały przygotowania do
tego widowiska?
Piotrek: Do premiery zaczęliśmy przygotowania prawie trzy miesiące wcześniej. Tuż przed
nią próby odbywały się codziennie. Wracałem
ze szkoły, zostawiałem plecak w domu i jak
najszybciej biegłem na próbę.
Iza: Tak, to prawda. Nie było mowy, żeby
spotkać się chociaż na chwilę. Na premierę
otrzymałam specjalne zaproszenie. Byłam
zachwycona, bo pierwszy raz widziałam Piotrka
tańczącego, śpiewającego oraz odgrywającego
rolę. To był niesamowity spektakl, a Piotrek zrobił
przecież duże wrażenie na wszystkich widzach!
W pewnym momencie w mojej głowie pojawiła
się myśl, że mógłby wykorzystać swoje zdolności
i dalej łączyć taniec ze śpiewem. Ja z kolei muszę
popracować nad tańcem i... może wówczas
razem wzięlibyśmy udział w jakimś musicalu?
Czemu nie. (śmiech).
Piotrek: Jestem za! (śmiech). Bardzo chciałbym
w przyszłości stworzyć właśnie taki spektakl dla
widzów, coś w rodzaju musicalu. Nie chcę grać
zwykłych koncertów, nie chcę też, aby ludzie tylko
siedzieli i słuchali. Zależy mi na dobrej, wspólnej
zabawie razem z publicznością.
I w końcu przyszedł czas na „PeterBeth”. Skąd
pomysł na tak oryginalną nazwę?
Iza: Z nazwą zespołu wiąże się pewna
historia. Otóż, od początku czułam ogromną
presję ze strony Piotrka, aby nadać temu
„przedsięwzięciu” dobrą nazwę.
Mieliśmy nagrany, zmontowany
i do końca dopracowany pierwszy
klip, a nadal nie było nazwy. Na
jej wymyślenie mieliśmy 10 minut. Siedziałam z moim przyjacielem i zastanawialiśmy się nad
propozycjami. To była prawdziwa
burza mózgów. W pewnym
momencie pojawił się pomysł, że
może by połączyć w jakiś sposób
nasze imiona. Wymyśliliśmy
„PeterBeth” - „Peter” od Piotrka,
a „Beth” to końcówka od Elizabeth. To idealne, bo charakterystyczne, połączenie.
Na profilu w serwisie YouTube moż-

na obejrzeć Wasze wspólne covery. To dobry
chillout w nowych, ciekawych aranżacjach.
Skąd pomysły na ich stworzenie?
Piotrek: Był okres, że bardzo dużo siedziałem na YouTube i słuchałem, wszystkiego
i wszystkich. Interesowałem się tym, co ludzie
sobą reprezentują i jak wykonują te same
utwory. Spodobał mi się cover utworu „Titanum” w wykonaniu pewnej młodej dziewczyny.
Wysłałem go błyskawicznie do Izy z pytaniem,
czy może nie warto byłoby zrobić czegoś podobnego, ale na profesjonalnym poziomie, a więc
nagrać i stworzyć do tego klip. Na jej pozytywną
odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Zaczęliśmy się spotykać i nagrywać.
Iza: Trudno uwierzyć, że od tego momentu
minął już prawie rok. Z biegiem czasu doszliśmy
też do wniosku, że powinniśmy zacząć nagrywać
wreszcie coś swojego. Skupiamy się teraz na pisaniu własnych tekstów. Mamy bardzo dużo pomysłów, których efekty poznacie Państwo niebawem.
Wasza pasja zajmuje Wam większą część dnia,
ale w tym wszystkim trzeba również pamiętać
o obowiązkach. Wiążecie swoją zawodową
przyszłość właśnie z muzyką?
Iza: Kończę ZSP nr 1 w Siedlcach. Skupiam
się teraz głównie na przygotowaniach do matury.
Mam nadzieję, że muzyka będzie dalej nam towarzyszyła w dalszym rozwoju. Chciałabym dostać
się do Akademii Muzycznej w Gdańsku, Krakowie lub Warszawie. A jak będzie? Czas pokaże.
Piotrek: Ja z kolei jestem uczniem II LO
w Siedlcach. Może nie poświęcam na naukę zbyt
dużo czasu, ale szkoła jest dla mnie mimo wszystko bardzo ważna. O studiach też już myślałem.
Marzy mi się reżyseria dźwięku.
Póki co „PeterBeth” ruszył na podbój „Must
be the Music", na dobry początek…
Iza: Pewnego dnia dostaliśmy telefon od przedstawicieli produkcji programu z propozycją udziału
w castingu. Byliśmy tym zaskoczeni, jednak zdecydowaliśmy się na spróbowanie swoich sił w tym show.
Piotrek: Dzięki, chociażby Facebook’owi,
ludzie mogli śledzić naszą dotychczasową karierę. Niezależnie od tego jak się ona potoczy,
zawsze będziemy czuli sentyment do naszego
miasta. Tutaj zaczynaliśmy i stawialiśmy pierwsze kroki oraz zyskaliśmy fanów. Teraz czas
wypłynąć na szersze wody.
Czym więc zaskoczycie Polaków?
Piotrek: Pokażemy, co mamy najlepszego.
Zaprezentujemy się takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. Muzyka jest dla nas obecnie wszystkim,
daje nam pozytywną dawkę energii. I chcielibyśmy przekazać tę dobrą energię innym. Mamy
nadzieję, że to się uda.
Iza: Trzymajcie kciuki, nie zawiedziemy Was!


rozmawiała Karolina Okuń
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Comfy Zone – strefa komfortu przełamana

Na początku marca widzów
siedleckiego teatru zaproszono na
kolejną premierę. Tym razem przed
publicznością zaprezentowano
spektakl Comfy Zone, w reżyserii
i choreografii Jakuba Mędrzyckiego
– młodego tancerza kształcącego
się na holenderskim Uniwersytecie
Artystycznym „Codarts”. Do obsady
spektaklu artysta zaprosił tancerzy
Teatru Tańca Caro Dance.

Ci, którzy przychodząc na sztukę liczyli na
spektakl łatwy w odbiorze i klarowny w swej fabule, musieli zmienić nastawienie już po pierwszych dwóch, góra trzech minutach. Ci, którzy
jednak dobrze pamiętali poprzedni spektakl
Jakuba Mędrzyckiego
, zapewne byli
przygotowani na widowisko trudne i pełne zaskakujących elementów, gdzie artyści nie podają widzowi niczego na tacy, a zmuszają go do
intensywnego, choć biernego, uczestnictwa.
Spektakl Comfy Zone to sztuka, której tematem jest ludzka strefa komfortu. Reżyser
po raz pierwszy z pojęciem tym – comfy zone
– spotkał się na studiach, poprzez które nakłania
się tancerzy do próby przełamania swoich obaw
i lęków, do zrobienia czegoś, czego nikt by się
po nich nie spodziewał. Przytoczony przykład
dotyczy artystów, jednakże jestem przekonany,
że z zagadnieniem tym spotkał się niemal każdy
z nas. Dotknięcie tego tematu było nie lada wyzwaniem dla tancerzy. Czy podołali temu zadaniu i czy przełamali swoją strefę komfortu?
Na Comfy Zone składają się dwa akty, zgoła odmiennie od siebie, których chyba jedynym

STUDENCI Z PASJĄ

elementem wspólnym jest minimalizm prezentacji (wzorem chociażby Nederlands Dans
Theater). W pierwszej części spektaklu ukazane
zostały sytuacje, w których postępowanie osób
obecnych na scenie jest zbieżne, niemal niczym
się nie różniące. Śledząc poszczególne elementy choreografii widać pewną automatyczność
w ruchach tancerzy i uznaję to po chwili za celowy
zabieg reżysera. Wszelkie odstępstwa od normy,
od tego automatyzmu, traktowane są przez resztę jako coś osobliwego i kuriozalnego zarazem.
Ta odrębność spotyka się tu (zwłaszcza w scenie,
w której jeden z tancerzy podbiega do reszty i przerażony ich postawą krzyczy) z odrzuceniem. Jakub
Mędrzycki wzmacnia
cały przekaz muzyką.
Pierwszy akt osadzony
jest bowiem w muzyce
stosunkowo trudnej
w odbiorze dla przeciętnego widza, tj. minimal techno i electro.
W drugim akcie już
od początku widać
metamorfozę tancerzy.
Indywidualizm nabiera
wreszcie piękna i zrozumienia reszty. Szczególnie podoba mi się tu
scena ze spadającymi
z komina scenicznego
piórami, gdzie w połączeniu z melancholijnymi ruchami tancerzy daje to obraz pełen
harmonii i nostalgii.
Idealnym zabiegiem
wydaje się więc tu za-

stosowanie przez Mędrzyckiego muzyki chóralno
-instrumentalnej. I choć brakowało mi tu trochę
postaci wiodącej, która rozpoczynałaby i kończyła
poszczególne akty, to jednak całość tworzy widowisko, które na długo zapada w pamięć.
Najlepszą zachętą niech będą tu słowa
mojego znajomego (studenta, bywającego w teatrze maksymalnie raz na kwartał),
który specjalnie na marcową premierę do
Siedlec przyjechał ze stolicy. Po obejrzeniu sztuki długo nic nie mówił. Po jakiejś
chwili wreszcie oświadczył: – To była najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem
w teatrze. 
Kamil Piątek

fot. J. Grudziński
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Informatyk o duszy artysty?

Niee… To
niemożliwe.
A jednak, Bartosz
Talma – student II
roku informatyki,
jest doskonałym
przykładem na to,
że często obdarzeni
jesteśmy talentami
z wydawałoby się przeciwnych obszarów.
Mimo, że Bartek na co dzień obcuje
z dziedziną wymagającą raczej ścisłego
umysłu, to nie przeszkadza mu to
w pisaniu wciągających opowiadań.
Bartek ma szerokie zainteresowania, znacznie wybiegające poza kierunek, który studiuje.
W wolnych chwilach gra na gitarze, kolekcjonuje płyty winylowe, dużo czyta, szczególnie fan-

tastykę, kryminały i thrillery, ale przede wszystkim jego ogromną pasją jest pisanie opowiadań.
Smykałkę do pisania odkrył całkiem przypadkowo osiem lat temu, kiedy na forum internetowym opisał pewną grę. Internautom bardzo
spodobał się jego tekst, więc zaczął pisać dalej.
– I tak mi już zostało, choć teraz wymyślam
własne światy, bohaterów i historie – tłumaczy
Bartek. Autor opowiadań przyznaje jednak, że
dopiero w ostatnim roku zaczął poważnie myśleć o publikacjach i obrał sobie konkretny cel,
jakim jest wydanie powieści.
Pomysły w głowie Bartka rodzą się nagle –
w pociągu, na wykładzie, a nawet podczas snu.
– Dlatego zawsze mam przy sobie notes i ołówek, abym mógł utrwalić ciekawą koncepcję
na papierze. Jednakże, najwięcej moich historii
to po prostu moje sny, które znacznie rozwijam
już na etapie pisania. Gdy mi się przyśni jakaś
ciekawa scenka, którą rano pamiętam, zapisuję

ją i dorabiam do tego wydarzenia „przed i po”
– wyjaśnia Bartosz Talma. Student informatyki
pracuje teraz nad drugą częścią trylogii „Krieg
Drei” pod tytułem „Cztery godziny”. To historia planety Krieg Drei i jej mieszkańców. Stanowi kontynuację „Trzech warunków”, znanych
z Czasopisma Uczelnianego UPH „Kuryer
Uniwersytecki”. Pisarskie poczynania siedleckiego studenta można również śledzić na blogu (www.sciencefantasia.blogspot.com).
Bartek ze swoją pasją wiąże przyszłość
i coraz poważniej myśli o publikacji w prasie
ogólnopolskiej, czy nawet wydaniu książki. Na
razie pojawia się perspektywa prezentacji jego
twórczości w „Nowej fantastyce”, która regularnie publikuje najlepsze teksty ze swojego
forum. Mamy nadzieję, że ciężka praca, talent
i pasja zaprowadzą Bartosza na literackie szczyty, a jego powieść stanie się bestsellerem wkrótce po jej wydaniu. 
Agnieszka Kołodziejczyk

18 |

GWIAZDA MIESIĄCA
ROZMOWA Z

Karolem Strasburgerem, aktorem filmowym i teatralnym

Niczego w życiu nie żałuję
* Ma Pan bardzo bogaty dorobek filmowy i teatralny, w którym są sceny-ikony.
Do takich z pewnością należy scena
z „Nocy i dni”, kręcona zresztą w okolicy
Siedlec, kiedy Józef Toliboski, grany przez
Pana, zanurzony po pas w stawie, zbiera
naręcza nenufarów, by wręczyć je ukochanej Barbarze. Jak Pan wspomina tamten
czas i tamtą rolę?
– Ta scena rzeczywiście przeszla do
historii kina i została uznana za najbardziej
romantyczną w polskim filmie, co jest dla

* Gości Pan w Siedlcach nie po raz
pierwszy. Tym razem zobaczyliśmy Pana
w komedii „Dzikie żądze”, opowiadającej
o perypetiach znudzonego sobą zamożnego brytyjskiego małżeństwa. Co decyduje
o wyborze roli przez Pana?
– Każdy okres w życiu ma swoje wybory. My się zmieniamy, zmieniają się nasze
potrzeby i oczekiwania, kształtowane przez
doświadczenie. To, że gram dziś w „Dzikich
żądzach”, też jest podyktowane taką zmianą.
Pewnie, kiedy w 1971 roku zagrałem w fil-

mie „Agent nr 1”, takiej roli bym nie przyjął,
ale wiele czasu minęło i dziś wcielam się
w role, które dają mi szansę kreacji. Aktorstwo jest fajne, jeśli się tworzy postać odmienną od siebie samego. Teraz mam taki
etap w życiu, że takie role mi odpowiadają.
Są dla mnie dużym wyzwaniem, a wcielanie
się w nie daje mi dużą przyjemność.
* Jakiej roli nie przyjąłby Pan nigdy?
– Niewątpliwie w mojej karierze zawodowej były takie role, ale nie zdarzało się
to często, co nie znaczy, że wszystkie role
przyjmuję. Generalnie nie odrzucam roli,
jeśli mogę grać w dobrym towarzystwie.
Zagranie dobrej roli w złym towarzystwie
nigdy mnie nie interesowało. My, aktorzy,
mamy swoje sympatie i antypatie. Wiele
spektakli wymaga od nas przemieszczania
się po całej Polsce. Jesteśmy skazani na
siebie przez długie miesiące. Podczas takich
wyjazdów tworzą się więzi, tworzy się właśnie dobre towarzystwo. Zawsze przyjęcie
roli wiąże się w moim przypadku z niepewnością i bojaźnią – to jest jakaś decyzja,
która zmienia na pewien czas nasze życie.

mnie bardzo miłe. To, co się działo po
premierze „Nocy i dni” i co dzieje się do
dzisiaj, przerosło moje wyobrażenia i oczekiwania. Ta rola na początku wydawała mi
się marginalna, ale gwarancją jej jakości
była postać reżysera Jerzego Antczaka,
który powierzył ją właśnie mnie – wówczas
młodemu aktorowi, który był na początku
drogi. Był to bardzo gorący czas w moim
życiu, pełen nadziei i energii, a udział w filmie „Noce i dnie” stał się wielką przygodą,
która trwa w jakimś sensie do dzisiaj.
* Czy ta scena była równie romantyczna podczas nagrywania jak jest odbierana
przez widzów?
– Ta scena była pełna energii. Trzeba
pamiętać, że Jadwiga Barańska, wcielająca
się w postać Barbary Niechcic, prywatnie
była żoną reżysera, a ja musiałem grać
obiekt jest miłosnych uniesień. Zostałem
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poinstruowany przez reżysera, jak mam
ją całować… Kiedy biegaliśmy po polach
pełnych złocistego zboża to towarzyszył
temu niepokój i różne emocje, ale pan Jerzy
bardzo profesjonalnie do tego podchodził
i nie było żadnych dwuznaczności.

* Jakie były prywatne reperkusje wcielenia się w rolę amanta, jakim był obiekt
westchnień Barbary Niechcic? Jak ta rola
zmieniła Pana życie zawodowe i prywatne?
– Całe nasze życie opiera się na marzeniach, a ja dla kobiet byłem wcieleniem
marzenia o idealnym mężczyźnie. Im
bardziej to marzenie jest niespełnione, tym
bardziej gorące. Po emisji filmu dostawałem mnóstwo listów i telefonów od kobiet,
które wyrażały swój podziw i uwielbienie.
Pośród nich pojawiały się także propozycje
matrymonialne. Panie na poczcie, odbierające telegramy, adresowane do mnie, pytały,
czy na co dzień jestem taki romantyczny
i przynoszę żonie codziennie kwiaty do
domu. Miałem szczęście zagrać w filmach,
które przetrwały próbę czasu i które zapadły
w pamięć widzów.
* Dziś możemy jedynie wzdychać za
takimi produkcjami…
– To prawda. Nie ma już takich filmów,
jak „Noce i dnie”, których produkcja trwała
prawie trzy lata. Nie liczył się czas ani pieniądze. Dziś kręci się szybko, efektownie,
a jakość schodzi, niestety, na dalszy plan.
* Która z granych przez Pana postaci
jest najbliższa prawdy o Panu?
– Myślę, że rola „Agenta nr 1”, filmu,
który powstał na kanwie wydarzeń z działalności szpiegowskiej Iwanowa-Szajnowicza. Obie te postaci łączył sport wyczynowy,
wspólne ambicje i cele. Bohater był mi też
bliski charakterologicznie. W zasadzie od
tego filmu zaczęła się moja popularność.
Ludzie zaczepiali mnie na ulicy, zagadując
o mojego bohatera.
* Który z wizerunków – amant czy czarny charakter są Panu bliższe?
– Lepiej się gra czarne charaktery, bo
one mają dużo odcieni. Cieszę się z tego, że
gram teraz takie postaci. Mimo że role tzw.
amanckie przyniosły mi dużo satysfakcji
i popularności, to tak do końca mnie nie
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CIEKAWOSTKI Z PLANU „NOCE I DNIE”

Scena, kiedy Karol Strasburger jako Józef Toliboski wchodzi w białym garniturze do błotnistego stawu, zrywa kwitnące nenufary i kładzie je u stóp Barbary to najbardziej zapamiętany przez Polaków
moment w filmie „Noce i Dnie”. Wraz z towarzyszącym jej walcem Waldemara Kazaneckiego stanowi coś w rodzaju ikony polskiego kina. Legendarny filmowy staw położony jest 44 kilometry od
Mińska Mazowieckiego, a 4 od Seroczyna, gdzie powstawała większa część zdjęć do ,,Nocy i dni”.
Aby zobaczyć stawy należące do rezerwatu Kulak trzeba w Seroczynie wjechać na drogę nr 803 do
Stoczka Łukowskiego. Mniej więcej w połowie drogi, po przejechaniu Kołodziąża, zobaczymy po
lewej stronie dwa duże stawy przedzielone groblą. Szybko rozpoznamy filmowy staw. Nie stracił nic
z dawnego uroku. Film zdobył czwartą co do wielkości publiczność w polskich kinach przed rokiem
1989 - obejrzało go 22 350 921 widzów. (żródło: Filmweb)
cieszyły. Koleje mojego zawodowego życia
układały się tak, jak trzeba – na wszystkie
role w życiu przychodzi czas. Mój czas na
czarne charaktery nadszedł teraz.

* Od 20 lat prowadzi Pan teleturniej
„Familiada”. Jak Pan sądzi, co jest źródłem jego sukcesu i niesłabnącej popularności?
– Myślę, że dobrze wymyślona formuła
tego programu, opartego na amerykańskim
formacie Family Feud, który na świecie
również cieszy się ogromną popularnością.
W ten sukces wpisuje się też utrzymanie

ciekawy świata globtroter... W zasadzie to
Pana sposób na życie. Jak sport zmienił
Pana jako człowieka i aktora? Co Pan mu
zawdzięcza?
– W moim przypadku najpierw był
sport, a potem aktorstwo. Sport ukształtował mnie charakterologicznie. W sporcie
trzeba walczyć cały czas, iść do przodu,
zdobywać kolejne szczyty. Jeśli upadniemy,
to natychmiast musimy się podnieść, bo
inaczej wypadniemy z gry. Podobnie jest
w życiu.
* W jednym z wywiadów powiedział
Pan, że czuje się spełniony i szczęśliwy.
Jaka jest Pana recepta na szczęście?
– Myślę, że spełniłem się w życiu na wielu poziomach i to daje mi poczucie szczęścia, chociaż szczęście to pojęcie bardzo
skomplikowane. Nie żałuję w życiu niczego.
Los mi różne rzeczy zgotował, ale raczej
jestem nastawiony optymistycznie. Ważne,
by w przeżywaniu własnego życia nie ranić
innych. I staram się tak żyć.


Rozmawiała Monika Mikołajczuk



fot. archiwum TVP

KAROL STRASBURGER

pewnej konwencji – prowadzę ten program
uczciwie i szczerze, z poszanowaniem
uczestników. Nie ma w nim krytykowania ani ośmieszania ludzi, co jest obecnie
udziałem wielu telewizyjnych show. Bycie
sobą – to recepta na wszystko, co dzieje się
w telewizji. Oczywiście ulegamy różnym
naciskom tzw. mody telewizyjnej, ale ja
utrzymuję swój styl, wypracowany w ciągu
20 lat prowadzenia programu.
* Jest Pan człowiekiem wielu pasji,
z których chyba największą jest sport
- świetny narciarz, wytrawny tenisista,

Polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Od 1994 jest gospodarzem teleturnieju
„Familiada” w TVP2. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie.
Ukończył Państwową Wyższą Szkołę
Teatralną w Warszawie. Na ekranie debiutował w serialu „Kolumbowie” (1970).
Rok później odniósł sukces, dzięki tytułowej roli w dramacie wojenno-sensacyjnym
„Agent nr 1” Zbigniewa Kuźmińskiego.
Wystąpił w wielu filmach, m.in.: „Jeszcze
słychać śpiew i rżenie koni” M. Waśkowskiego (1971), „Życie rodzinne”
K. Zanussiego (1971), „Noce i dnie”
J. Antczaka (1974). Największą popularność przyniosła mu postać Władysława
Niwińskiego w serialu „Polskie drogi”
(1976). Obecnie współpracuje z Teatrem
Komedia i Teatrem Bajka. (żródło: Filmweb)
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SIEDLCZAN SPOTKANIA Z PAPIEŻEM - PRZED KANONIZACJĄ JANA PAWŁA II

„Bóg powołał człowieka do istnienia,

Chór Miasta Siedlce, Watykan, Aula Pawła VI, 29 grudnia 2004 r.

Niech różnorakie drogi,
którymi podążacie,
artyści całego świata,
prowadzą Was
Wszystkich do owego
bezmiernego Oceanu
piękna, gdzie zachwyt
staje się podziwem,
upojeniem, niewymowną
radością.
 (Jan Paweł II, List do Artystów, 4 kwietnia 1999 r.)

„Chodowiacy”, Watykan, Plac Św. Marka, sierpień 1984 r.

ikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż Wy,
artyści, genialni twórcy piękna, czym
był ów pathos, z jakim Bóg u świtu stworzenia przyglądał się dziełu swoich rąk. Nieskończenie wiele razy odblask tamtego doznania pojawił się w Waszych oczach, artyści
wszystkich czasów, gdy zdumieni tajemną
mocą dźwięków i słów, kolorów i form, podziwialiście dzieła swego talentu, dostrzegając w nich jakby cień owego misterium
stworzenia, w którym Bóg, jedyny Stwórca
wszystkich rzeczy, zechciał niejako dać Wam
udział. (…) Artysta w szczególny sposób obcuje z pięknem. W bardzo realnym sensie
można powiedzieć, że piękno jest jego powołaniem, zadanym mu przez Stwórcę wraz
z darem „talentu artystycznego”



(Jan Paweł II, List do Artystów, 4 kwietnia 1999 r.)

„Chodowiacy”, Castel Gandolfo,
sierpień 1984 r.

Chór Miasta Siedlce, Watykan,
Aula Pawła VI, 29 grudnia 2004 r.

fot. archiwum CKiS, Kodak Express

N
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powierzając mu zadanie bycia twórcą”
W

rozległej panoramie kultury każdego
narodu artyści mają swoje miejsce. Gdy
idąc za głosem natchnienia tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu
i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę
społeczną na rzecz dobra wspólnego. Odrębne
powołanie każdego artysty określa pole jego
służby, a zarazem wskazuje zadania, które go
czekają, ciężką pracę, do której musi być przygotowany, i wreszcie odpowiedzialność, którą
winien podjąć.

„Chodowiacy”, Castel Gandolfo, sierpień 1984 r.



(Jan Paweł II, List do Artystów, 4 kwietnia 1999 r.)

Śpiewacy Chórów Diecezji podczas Mszy Św. na Błoniach Siedleckich, 10 czerwca 1999 r.

Śpiewacy Chórów Diecezji podczas Mszy Św. na Błoniach Siedleckich, 10 czerwca 1999 r.

Msza Św. na Błoniach Siedleckich, 10 czerwca 1999 r.
Bardzo dużo
Was się tu
zgromadziło,
jakby Siedlce
liczyły milion.
Jan Paweł II
do zgromadzonych
pielgrzymów,
przybyłych z całego
świata do Siedlec

Msza Św. na Błoniach Siedleckich, 10 czerwca 1999 r.
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

Opowieści Biblijne
JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Przedwiośnie kojarzy się nam
z Wielkim Postem, okresem wyciszenia, nabierania dystansu do samego
siebie. Jak zwykle stacje telewizyjne
będą serwowały nam filmy tematycznie związane z tym okresem,
a więc różne ekranizacje mniejszych
czy większych fragmentów Biblii.
Przyzwyczailiśmy się do tego i z jednej strony nie wyobrażamy sobie,
by mogło być inaczej, z drugiej
jednak ze strachem wspominamy nie
bardzo udane ekranizacje Starego
i Nowego Testamentu. Przeglądając
zapowiedzi repertuarowe na najbliższe tygodnie, z zainteresowaniem
zauważyłem, że na ekrany naszych
kin wchodzi kilka filmów,
które można nazwać religijnymi,
ale które nie muszą być wcale nudne.

Pierwszy z nich to "Noe: wybrany przez Boga". Film wyreżyserował Darren Aronofsky znany
z takich obrazów, jak „Czarny
Łabędź” czy „Zapaśnik”. W roli
głównej reżyser obsadził niezapomnianego „Gladiatora”, czyli Rusella Crowe. Wcześniejsze realizacje
tego twórcy pozwalają oczekiwać
po „Noem…” dzieła widowiskowego, epickiego, które olśni widza
obrazem, gdzie bohaterowie będą
wiarygodni, tacy z krwi i kości,
akcja toczyć się będzie wartko,
napięcie będzie dozowane, a widz
co chwilę zaskakiwany będzie
wspaniałymi efektami specjalnymi.
I nie zawiedziecie się. Rzeczywiście wszystko w tym filmie jest na
swoim miejscu; i efekty specjalne,
i zajmująca akcja z umiejętnie
dozowanym napięciem i świetnie
poprowadzeni aktorzy.

Kolejny film, o którym
warto tu wspomnieć, to „Syn
Boży” w reżyserii Christophera
Spencera. Rzec by można, i nie
byłoby w tym ani trochę przesady, że jest to kolejna ekranizacja
najsłynniejszej historii świata
– życia Jezusa Chrystusa od narodzin poprzez nauczanie, Ukrzyżowanie aż po Zmartwychwstanie.
Tym razem za realizację odpowiadają twórcy przebojowego serialu
pt. „Biblia”, którego każdy odcinek
gromadził przed telewizorami
wielomilionową publiczność.
Ten film, moi drodzy, jest jakże inny od nijakich ekranizacji
opowieści biblijnych, jakie mamy
nieszczęście oglądać co roku. Jest
to bardzo przyzwoite dzieło filmowe, zrealizowane z rozmachem,
trzymające w napięciu i dające
szansę widzowi na własne zdanie.

Na koniec
ostatnie dzieło, które zwróciło moją
uwagę w zapowiedziach dystrybutorów, a które tematycznie jest
związane z naszą myślą przewodnią.
Powiem więcej; sądzę, że wielu z Was
czekało na ten film. Jest to obraz pt.:
„Niebo istnieje … naprawdę”, będący
ekranizacją książki Todd’a Burpo
pod tym samym tytułem. Autor
opowiada historię swojego syna,
który przeżywa śmierć kliniczną,
zdrowieje i wraca do życia, choć
z medycznego punktu widzenia było
to praktycznie niemożliwe. Zdarzył
się cud, tym większy, że w niedługim
czasie rodzice dziecka zaczynają się
od niego dowiadywać, jak to jest „po
tamtej stronie”, jak wygląda niebo
i kogo tam spotkał. Film, podobnie

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU

„Kolej wiedeńska” Edmunda Komara
DANUTA MICHALEC
HISTORYK SZTUKI

„Stoi na stacji lokomotywa,
ciężka, ogromna i pot z niej spływa, tłusta oliwa. Stoi i sapie....”
Te strofy z wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima doskonale
pasują do opisu ciekawego obrazu, znajdującego się w zbiorach
Muzeum Regionalnego w Siedlcach od 2011 roku. To nokturn,
zatytułowany „Kolej wiedeńska”.
Czytelne są w nim głównie zarysy
budowli dworcowych, parowozu
i stojącego przy nim człowieka. Pojedyncze punkty świetlne wydobywają te elementy z ciemnego tła,
ożywionego nieco szarymi plamami dymu i pary. Obraz namalował
w 1925 roku Jan Komar
(1874-1943). Jego twórczość i zasługi dla Siedlec uległy zapomnieniu, warto więc w tym miejscu je
przypomnieć.
Był synem Edmunda Komara,
artystokraty-malarza i Włoszki

Anieli Vincentini. Urodził się
w Wenecji. Dzieciństwo spędził we Włoszech, ale na studia
w Académie Collin wyjechał do
Paryża. Po powrocie do Polski
związał się początkowo z Warszawą, gdzie wystawiał swoje prace
w Towarzystwie Zachęty Sztuk
Pięknych. W 1909 zamieszkał
w Siedlcach z żoną Zofią z Greffkowiczów. W czasie pierwszej

wojny światowej był w Kijowie
i pracował tam jako scenograf
w Nowym Teatrze Polskim. Po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości już na stałe osiadł
w Siedlcach i uczył rysunku
w gimnazjach męskich. Jego twórczość malarska to głównie pejzaże
i portrety. Malował też kompozycje do wnętrz sakralnych. Wiele
jego obrazów do 1939 roku znajo-

wało się w mieszkaniach prywatnych siedlczan.
Może jeszcze do
dziś tam wiszą?
Wiemy jeszcze,
że część spuścizny artystycznej ojca miał
w Warszawie
syn Jana – Albin
Komar. Warto
jeszcze odnotować, że Jan Komar był projektantem siedleckich
pomników. Pomnik Niepodległości, odsłonięty w 1930 roku, był poświęcony Józefowi Piłsudskiemu,
a Pomnik Wolności ustawiono
3 lata później w dzielnicy Nowe
Siedlce. Oba, niestety, zostały zniszczone podczas II wojny światowej
i zaraz po niej. Dziś oglądamy je
w wersji nieco zmienionej po odbudowach bliższych naszym czasom.
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jak i książka,
opowiada historię,
która zdarzyła się
naprawdę.
To, co łączy
wszystkie trzy opisane
powyżej pozycje,
to nie tylko tematyka, ale także świetny
warsztat twórców i pełen
szacunek do widza. Nareszcie nie robi
się z nas, widzów, ludzi pozbawionych wiedzy oraz rozumu i nareszcie
ktoś szanuje naszą inteligencję.
Wybierzcie się więc do kina na
te i inne filmy choćby po to, aby przekonać się, że w okresie przedwielkanocnym nie musimy oglądać słabych
produkcji, na siłę moralizujących
i traktujących widza z góry.
NOE: WYBRANY PRZEZ BOGA
Reż.: Darren Aronofsky
SYN BOŻY
Reż: Christopher Spencer
NIEBO ISTNIEJE … NAPRAWDĘ
Reż.: Randall Wallace
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DO POCZYTANIA-

Tajemnice Duszy
Jana Pawła II
„Notatki osobiste” to zapis czterdziestu lat
niezwykłej duchowej drogi. Od pierwszego
decydującego stwierdzenia „Jestem bardzo
w rękach Bożych” po rozważanie „Czas się
wypełnił” i ostatnie „Deo gratias” (Bogu
niech będą dzięki) towarzyszymy Karolowi
Wojtyle – Janowi Pawłowi II w kluczowych
momentach jego życia i posługi.
W dwóch skromnych zeszytach znajdujemy jego
najważniejsze, osobiste pytania, głębokie, poruszające
medytacje i modlitwy wyznaczające rytm każdego dnia.
Ale pojawiają się w nich również zapiski będące świadectwem troski o najbliższych – przyjaciół, współpracowników
– oraz powierzony mu Kościół.
PAPIEŻ JAN PAWEŁ II, BP KAROL WOJTYŁA
Te notatki, choć są zapisem chwil, wykraczają poza grani„JESTEM BARDZO W RĘKACH BOŻYCH”
ce życia Jana Pawła II, przenosząc nas tam, gdzie to co ludzNOTATKI OSOBISTE 1962-2003
kie i to co Boże łączy się w wymiarze świętości. [Z opisu wydawcy]
Wydawnictwo Znak, marzec 2014

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

fot. M. Przeździak

PAW E Ł L I T W I N

W

„A Galerii” przy Uniwersytecie
Przyrodniczo-Humanistycznym
w Siedlcach mamy okazję obejrzeć bardzo ciekawą wystawę autorstwa Pawła
Litwina, absolwenta łódzkiej ASP, na co
dzień zajmującego się grafiką projektową. To pierwsza ekspozycja tego artysty
w rodzinnym mieście. Szkoda, że wcześniej siedlczanie nie widzieli prac artysty
– zaskakujących w swej wieloznaczności,
godnych tego, by zgłębiać je i kontemplować nie tylko w ciszy muzealnych
wnętrz. To twórczość czuła i wrażliwa,
poruszająca wyobraźnię i serce, nie dająca się zaszufladkować ani przyporządkować żadnym nurtom w sztuce, choć
czerpie ona z wielu źródeł. Każdy z pewnością znajdzie w niej swój własny świat
- może zaledwie przeczuwany, wyśniony.
Bo spotkanie ze sztuką pochodzącego
z Siedlec artysty jest jak poruszenie struny w harfie, która dźwięczy znacznie dłużej i piękniej niż trwa sam koncert.  (mm)
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RELACJE

Ach te Baby! czyli Dzień Kobiet w Teatrze
W

Tiny Turner, „Przetańczyć całą noc”
z musicalu „My Fair Lady”, „I have
nothing” z repertuaru Whitney Houston, „Do kołyski” zespołu Dżem czy
„Myśmy byli sobie pisani” Andrzeja
Zauchy. To wszystko w wykonaniu
Orkiestry Wojskowej w Siedlcach pod
dyrekcją por. Dariusza Kaczmarskiego oraz solistów - Marcina Sójki,
Izabelli Jaszczułt-Kraszewskiej, Roberta Protasewicza, Ewy Siembidy,
Natalii Koperkiewicz, Justyny Kowynii-Rymanowskiej oraz Gabrieli

Kardacz. Całość poprowadził Mariusz Orzełowski. Na finał koncertu
wybrzmiał utwór „Baby, ach te Baby”,
który specjalnie dla Pań wspólnie z artystami zaśpiewali wszyscy Panowie
znajdujący się na widowni Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. W koncercie
uczestniczył też Prezydent Miasta Siedlce, Wojciech Kudelski wraz z małżonką. Przy tej okazji złożył życzenia
wszystkim Paniom - Nasze miasto jest
piękne pięknem naszych mam, żon,
dziewczyn i myślę, że to właśnie one

stwarzają taką atmosferę, w której jest
wysoka kultura, w której miasto Siedlce
jest przyjazne wszystkim. My jesteśmy
dodatkiem do tych Pań i w sumie razem stanowimy zgraną całość. Najlepsze życzenia dla wszystkich Pań!
Widownia Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce wypełniła się w Dzień Kobiet
po ostatnie miejsce. Ze względu na tak
duże zainteresowanie, koncert został
powtórzony 9 marca i również zgromadził w siedleckim teatrze ponad
czterystu widzów.

fot. J. Grudziński

sobotę, 8 marca, w Dzień
Kobiet w Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego odbył
się koncert zatytułowany „Baby, ach te
Baby!”. Tego dnia na Scenie Teatralnej
Miasta Siedlce zaprezentowany został
wyjątkowy repertuar dedykowany
wszystkim Paniom, na który składały się największe przeboje polskiej
i zagranicznej muzyki rozrywkowej,
w nowych, ciekawych aranżacjach.
W koncercie znalazły się takie utwory,
jak m.in „Simply the best” z repertuaru

„Dzień Drugi”– spektakl, który wciąż porusza
prawdę o człowieku. I przyznaje, że
mimo upływu lat dotyka go to samo
wzruszenie, co w dniu premiery tego
wyjątkowego spektaklu, przez wielu
określanego mianem moralitetu.
– Dzień Drugi, czyli Wielka Sobota,
poprzedzająca Zmartwychwstanie,
był chyba najtrudniejszym czasem
dla apostołów, którzy po śmierci
ich mistrza i przewodnika nie do
końca uwierzyli, że Wielki Piątek
miał sens. Że oto nagle wszystko się
skończyło, a oni (można ich śmiało
nazwać ówczesnymi celebrytami)
– nagle zgasną bez Jego blasku –
mówi reżyser i autor opracowania
muzycznego oraz scenografii Waldemar Koperkiewicz.
– Forma tego przedstawienia –
nowoczesna i ekspresyjna – ma ten
przekaz wzmocnić i go uwiarygodnić

poprzez opisanie okoliczności śmierci Chrystusa językiem współczesnego
człowieka, którego dotykają te same
dylematy, które były udziałem apostołów – problem zdrady, egoizmu,
konformizmu, tchórzostwa, niewiary… Chodziło o to, by potraktować
publiczność jako osoby, które nigdy
nie słyszały o Chrystusie, a dowiedziały się o nim z relacji młodych reporterów, informujących na bieżąco,
co dzieje się w zaciszu Ogrójca i co się
stanie na Golgocie – dodaje reżyser.
„Ilustracją” dla słowa jest przejmująca muzyka i śpiew – w wykonaniu Anny Brody, intonującej szesnastowieczne pieśni pasyjne i Jacka
Mielcarka, grającego na egzotycznym instrumencie duduku. Całości obrazu dopełniają wyświetlane
na ekranie reprodukcje mistrzów

europejskiego malarstwa, których
tematem jest śmierć Chrystusa
i poprzedzające ją wydarzenia, oraz
współczesne zdjęcia z Ziemi Świętej.
Po zakończeniu spektaklu
„Dzień Drugi” panuje cisza. Potem
dopiero rozlegają się oklaski. Wśród
publiczności są osoby, które w tym
momencie nie potrafią klaskać. –
Dowiedziałem się czegoś cennego
o sobie – mówi po przedstawieniu
siedemnastoletni Damian. – Przede
wszystkim tego, że każda porażka
może być „spożytkowana” dla mojego dobra, i że zawsze trzeba mieć
nadzieję, choćby wszyscy wokół
zwątpili, także w nas samych.
W spektaklu wystąpili aktorzy
Teatru Es: Anna Kasjaniuk, Robert
Protasewicz, Maciej Czapski, Paweł
Skolimowski, Paweł Kryszczuk.

fot. J. Grudziński

Od premiery tego spektaklu
minęły trzy lata. Od wydarzeń,
o których opowiada, ponad dwa
tysiące. Zmieniły się czasy, ale
człowiek jest wciąż ten sam –
wątpiący albo pełen wiary, skruszony albo zbuntowany, dobry
albo zły. Każdy z nas ma swój
„Dzień Drugi” – dzień dialogu
z samym sobą, przyznania się do
bezsilności czy porażki, oczekiwania na cud przemiany...
Twórca spektaklu, opartego
na książce „Dzień Drugi Prawda
Jedyna” Grzegorza Skwarka, Waldemar Koperkiewicz, za każdym
razem dyskretnie towarzyszy za
kulisami aktorom Teatru Es, którzy
wychodzą do widza, by opowiedzieć
mu najważniejszą historię w dziejach chrześcijaństwa i najtrudniejszą
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Uniwersytet Artystyczny „Codarts” z Holandii w Siedlcach

W

derskiego uniwersytetu artystycznego
cieszą się ogromnym zainteresowaniem adeptów tańca z całego świata.
Ukończenie tej szkoły zapewnia dyplom i tytuł zawodowego tancerza,
który honorowany jest w krajach
Unii Europejskiej, USA i Kanadzie.
By spróbować swych sił w audycji,
do Siedlec zjechali tancerze nie tylko z całej Polski (m. in. z Warszawy,
Krakowa, Wrocławia czy Gdańska),
ale również z Hiszpanii i Czech. –
Przyjechałam na audycje z Wrocławia. Wybrałam „Codarts”, ponieważ
interesuję się tańcem współczesnym
i chcę kształcić się w tym kierunku.
Jestem bardzo zadowolona z audycji,
wszystko przebiegało na wysokim
poziomie. Warto było przejechać
te 500 km do Siedlec – powiedziała 18-letnia Karolina, uczestniczka
warsztatów i audycji. Spośród wszystkich kandydatów wykładowcy wyłonili dziewięciu przyszłych studentów,
którzy niebawem rozpoczną naukę
na holenderskim Uniwersytecie Ar-

tystycznym „Codarts”. Takie same
audycje przeprowadzone zostały już
w Rotterdanie (Holandia), w Barcelonie (Hiszpania) a pod koniec kwietnia
odbędą się w Livorno (Włochy).
Zwieńczeniem warsztatów i audycji w Siedlcach był spektakl „Talent on the Move”, który w niedzielny
wieczór na deskach Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce zaprezentowali studenci III roku Uniwersytetu Artystycznego „Codarts” w Rotterdamie.
Przed zgromadzoną publicznością
artyści przedstawili taneczne etiudy
takich znakomitości w świecie teatru tańca, jak m.in. Jiří Kylián, Nacho Duato czy Regina van Berkel.
Spektakl „Talent on the Move” gościł
już 20-krotnie na scenach teatrów
w Holandii, a wystawiony zostanie
jeszcze we Włoszech, Macedonii
i Szwajcarii. Obsadę sztuki stanowią studenci „Codarts” pochodzący
z siedmiu krajów świata: Francesca Ciaffoni, Charlotte De Clercq,
Brecht Bovijn, Alberto Poti, Gido

van Ooijen, Lorenzo Ponteprimo,
Gino Taytelbaum, Cecilia Castellari, Marika Meoli, Leire Otamendi,
Iacopo Loliva, Jakub Mędrzycki,
Marco Rizzi, Ana Casquilho, Leire Otamendi, Alessandra Mazza,
Alessandra Orzati, Luigi Sardone,
Louiza Avraam, Sammie Hermans.
– Polskę znaliśmy już wcześniej, ale
Siedlce nas pozytywnie zaskoczyły.
Macie utalentowaną młodzież, świetnych tancerzy. Ludzie tu mieszkający
są bardzo przyjaźni, a to miejsce, ten
teatr jest na najwyższym poziomie –
powiedziała na zakończenie niedzielnego widowiska Caroline Harder,
dziekan Wydziału Tańca na Uniwersytecie Artystycznym „Codarts”.
Współpraca Centrum Kultury
i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce z rotterdamskim uniwersytetem została
podjęta dzięki inicjatywie Iwony
Marii Orzełowskiej, która zaprosiła
na warsztaty studentów i profesorów
„Codarts” do Siedlec.

Mistrz Żywego Słowa wybrany

W

poniedziałek, 17 marca,
we Foyer Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego odbył się Spontaniczny Turniej Sztuki
Recytatorskiej „Ścieżki Słów”. Była to
już XIII edycja konkursu, który adresowany jest do uczniów, studentów

i dorosłych. W tym roku w turnieju zaprezentowało się 22 recytatorów z Siedlec i okolicznych miejscowości. Jury
w składzie: Waldemar Koperkiewicz,
Maciej Czapski, Urszula Gotowicka
i Robert Protasewicz po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu

główną nagrodę oraz tytuł Mistrza
Żywego Słowa postanowiło przyznać
Dominikowi Bobrykowi z Siedlec.
II miejsce oraz tytuł Wicemistrza
Żywego Słowa przyznano ex aequo
Paulinie Godlewskiej i Elizie Szewczyk. Wszyscy uczestnicy na pamiątkę
udziału w turnieju otrzymali dyplomy.
Opiekę merytoryczną nad wydarzeniem sprawowała Halina Tunkiewicz.

fot. M. Mazurkiewicz

fot. C. Kucharuk

dniach od 21 do 23 marca w Siedlcach odbyły się
jedyne w Polsce warsztaty i audycje
do „Codarts” - zaliczanego do jednego z najlepszych Uniwersytetów
Artystycznych w Europie z siedzibą
w Rotterdamie (Holandia). W tych
dniach do Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego zawitało grono
profesorów uczelni oraz ich 20 studentów, będących na trzecim roku
kierunku taniec współczesny.
Podczas warsztatów w Siedlcach,
adepci sztuki doskonalili swoje umiejętności taneczne pod okiem wykładowców uniwersytetu: Keith-Derrick
Randolph, Sanja Maier-Hasagic,
Ben Bergmans i Caroline Harder –
dziekan wydziału tańca. W zajęciach
tańca współczesnego, jazz & modern
dance i baletu wzięło udział kilkadziesiąt osób z różnych zakątków Polski.
W niedzielę, 23 marca, wszyscy zainteresowani mieli okazję uczestniczyć
w audycji na pierwszy rok studiów
„Codarts”. Od lat castingi do holen-
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INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI

Kontakt:
Centrum Kultury i Sztuki
im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce,
ul. Bpa I. Świrskiego 31, 08-110 Siedlce
www.ckis.siedlce.pl
www.facebook.com/ckis.siedlce
Sekretariat:
tel.: 25 794 31 70, fax: 25 794 31 81;
ckis@ckis.siedlce.pl
Biuro CKiS:
tel.: 25 794 31 73, e-mail: biuro@ckis.siedlce.pl
BALKON

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

Punkt Informacji Kulturalnej CKiS,
ul. Bpa I. Świrskiego 31, parter - wejście A,
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00–19.00 oraz na godzinę przed każdym
wydarzeniem artystycznym;
Rezerwacja: 25 794 31 89
www.scena24.siedlce.pl

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI CKIS PREZENTOWANE SĄ W AUTORSKICH AUDYCJACH:
„NA SCENIE I ESTRADZIE – MAGAZYN KULTURALNY
CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ANDRZEJA MEŻERYCKIEGO
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE”
na antenie Katolickiego Radia Podlasie 101,7 FM,
w każdą sobotę od godziny 21.40 do 23.00;

„SIEDLECKI MAGAZYN KULTURALNY”
program CKiS w TV Wschód w niedziele
i poniedziałki;

Wydawca: Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce
Druk: Drukarnia IWONEX
Redakcja: Dział Promocji i Mediów
e-mail: promocja@ckis.siedlce.pl
Redaktor prowadzący: Monika Mikołajczuk, Oficyna DziennikarskoWydawnicza Monalisa
fot. Cyprian Kucharuk, Jarosław Grudziński,
Maria Mazurkiewicz, Marian Przeździak, Dariusz Dybciak
logotypy CKiS oraz Grup Artystycznych:
Ireneusz Parzyszek, Tomasz Janeczko, Marek Błaszczyk
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.
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