DZIEŃ DZIECKA W TEATRZE
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ROZMOWY
TEATRALNE

 s. 8 - 9

 s. 14 - 15

 s. 18

[z Rafałem Królikowskim]

[z Markiem Błaszczykiem]

[z Tomaszem Salachem]

Kocham mój zawód,
nawet jeśli czasem boli

Sztukmistrz
Super brzmienie to kolaż
z „Reymontówki” techniki i wyobraźni
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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
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SONDA

MARIUSZ
ORZEŁOWSKI

MÓJ POMYSŁ NA „KULTURALNĄ” MAJÓWKĘ

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

Szanowni Państwo,
Prawie większość z nas podsumowuje dekadę udziału Polski w Unii Europejskiej. Dlatego pozwólcie Państwo, że i ja dołożę grosik do to tych podsumowań.
Zatem przypomnijmy sobie… kiedy w 2004 roku
wchodziliśmy do Unii Europejskiej o obiektach kulturalnych naszego miasta można było powiedzieć, że
był to obraz klęski i rozpaczy. Taki stan rzeczy spowodował silne dążenie władz samorządowych Siedlec
i dyrekcji instytucji kultury do zapewnienia godnych
warunków do prowadzenia działalności kulturalnej
znakomitych grup artystycznych działających w naszym mieście. Trzeba stwierdzić, że dzisiaj już nie bardzo pamiętamy jak te obiekty wyglądały w 2004
roku, ale musimy pamiętać, że dzięki dofinansowaniu
Unii Europejskiej i budżetu Miasta - wszyscy jesteśmy
dumni z jednych z najpiękniejszych i najlepiej wyposażonych obiektów w Polsce, a pewnie i niejedno
miasto w Europie mogłoby nam ich pozazdrościć.
Dzisiaj Nasi Widzowie w pełni mogą korzystać z bogatej oferty artystycznej, która jest możliwa do zrealizowania m. in. dzięki nowoczesnej infrastrukturze
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. Mam nadzieję, że
spełniamy Państwa oczekiwania, a nasze propozycje kulturalne prezentowane na łamach biuletynu
Scena24, dostarczą niezapomnianych wrażeń.
Do zobaczenia w Teatrze.

PAWEŁ NAROJEK

MAGDALENA DANIEL

PAWEŁ MAZURKIEWICZ

Radny Miasta Siedlce

Chirurg dziecięcy

W tym roku tak się składa,
że mam czterodniowy weekend
majowy i zamierzam w całości
spędzić go ze swoją żoną Ulą
i córką Nikolą. 1 maja nie mam
jeszcze sprecyzowanego, czekam na pojawienie się propozycji kulturalnych z miasta.
Z kolei 2 maja co roku uczestniczę wraz z córką na pl. Kościuszki w Święcie Flagi. Wieczorem
prawdopodobnie udamy się do
kina. 3-4 maja w tym roku zaplanowałem na wypad do Mikołajek
z rodziną i znajomymi na żagle.
A 4 maja przyjeżdżam prosto na
mecz Rugby pomiędzy Pogonią
Siedlce a Lechią Gdańsk.

Jeśli pod definicję kultury podciągnąć sport, to moją receptą
na udaną majówkę jest właśnie
ruch na świeżym powietrzu,
a dokładnie speedminton
– nowy sport, który staram
się wprowadzić w Siedlcach
(oprócz tego jestem miłośniczką squash’a). Jest on zbliżony
do badmintona, ale gra się
znacznie szybciej bez siatki
z użyciem nowoczesnych lotek
i rakiet. Ciepłe majówki staram
się spędzać na łonie natury,
między innymi fotografując
przyrodę albo delektuję się
widokiem mojego ogrodu na
balkonie.

Rzecznik Prasowy
Prezydenta Miasta Siedlce

O ciekawy pomysł na kulturalną majówkę w Siedlcach jest
naprawdę nietrudno. Z bogatej
oferty, jaką zapewniają siedleckie
instytucje kultury, każdy może
wybrać coś dla siebie.
W ostatnich latach spędzam ten
czas biorąc udział w obchodach
ważnych świąt narodowych, ale
w tym roku moja majówka będzie
wyjątkowa. Wszystko za sprawą
mojej córki Alicji, która 4 maja
będzie przystępowała do I Komunii
Świętej. Będzie uroczyście, rodzinnie, ten czas spędzimy w gronie
najbliższych i przyjaciół, ciesząc się
również z kanonizacji Jana Pawła II.

Znajdziesz nas:
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31
Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2
Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40

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

4-6
7
8-9
		
11
12-13
14-15
		
17
18
		
19
20-21
22-24
25
		

Repertuar CKiS na maj
Co za miesiąc?
Kocham mój zawód
rozmowa z Rafałem Królikowskim
Kultura po sąsiedzku
Co zawdzięczam mojej Mamie?
Gość miesiąca - „Sztukmistrz
z Reymontówki”
Studencki indeks kulturalny
Po drugiej stronie
- rozmowa z Tomaszem Salachem
Kultura - Dobry Wzór
Bazar kulturalny
Relacje
Rada
Programowa CKiS

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

Maj 2014
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Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Langego 6
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3 MAJA (sobota)
KONCERT

CZAS POLONEZA
godz. 16:00
miejsce: Plac Zamkowy w Warszawie
Udział ZPiT ZS „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz
w uroczystościach obchodów 223. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z inicjatywy
Towarzystwa Patriotycznego Jana Pietrzaka zespół
zaproszony został do zatańczenia Poloneza na
Placu Zamkowym w Warszawie.

9 MAJA (piątek)
KONCERT

NA UCIECHĘ!
KRAINY MIĘDZY
WISŁĄ A BUGIEM
godz. 17:00
miejsce: : Plac gen. W. Sikorskiego
w Siedlcach, scena VII Siedleckiego
Jarmarku Św. Stanisława
Wykonanie: kapela i soliści ZPiT ZS
„Chodowiacy” im. A Siwkiewicz

6 MAJA (wtorek)
KONCERT

PSALMY
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
słowa: Tadeusza Nowaka
kierownictwo artystyczne: Waldemar Koperkiewicz
wykonanie: aktorzy i orkiestra Teatru Es
Spektakl muzyczny „Psalmy”, czyli poezja Tadeusza
Nowaka do muzyki Waldemara Koperkiewicza
w interpretacji aktorów i muzyków Teatru Es.
Tadeusz Nowak w swojej poezji penetruje rozmaite,
częstokroć bardzo od siebie odległe połacie
rzeczywistości. Trywialne realia życia wiejskiego,
potoczne sytuacje ludzkie, obrazy o proweniencji
biblijnej, obrzędowej, baśniowej, magicznej. Świat
przedstawiony w utworach jest zadziwiający i piękny,
okrutny i łagodny, bardzo subiektywny i uniwersalny,
baśniowy i niezwykle realistyczny... i bardzo poetycki.

Kierownictwo artystyczne: Bożena Wojciuk
Przygotowanie wokalne: Dariusz Różański
Przygotowanie muzyczne:Tomasz Piros
Koncert promujący pierwszą płytę
Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz
zatytułowanej „Na uciechę! Krainy między
Wisłą a Bugiem”.
Album to pierwsze tego typu
wydawnictwo w 42-letniej historii Zespołu.
Zawiera 15 utworów z muzyką ludową
z Podlasia, Lubelszczyzny, Rzeszowszczyzny
oraz tak lubiany przez mieszkańców
naszego miasta utwór „Moje Siedlce” do
słów i muzyki Ireny Paszkiewicz.

7 MAJA (środa)
WIECZÓR POETYCKI

W SŁOŃCU I W DESZCZU...

godz. 17:00
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
Prezentacja twórczości literackiej gimnazjów
z udziałem uczniów Publicznego Gimnazjum nr 6
w Siedlcach przy współudziale Siedleckiej Grupy
Literackiej „Witraż”.

8 i 9 MAJA
FESTIWAL

XXIV FESTIWAL PIOSENKI
O ZDROWIU

ETAP POWIATOWY

godz. 8:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Organizatorami Festiwalu są: Powiatowa Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna w Siedlcach, CKiS
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
Oddział Terenowy w Siedlcach. Celem konkursu jest
zainteresowanie dzieci, młodzieży i ich opiekunów
tematyką zdrowia, zainspirowanie uczestników do
poszukiwań treści prozdrowotnych i nowych form
wyrazu jak również aktywizacja środowisk szkolnych
w zakresie działań prozdrowotnych.

8 MAJA (czwartek)

JUBILEUSZ 90-LECIA
LASÓW PAŃSTWOWYCH

godz. 14:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Uroczystości związane z obchodami Jubileuszu
90-lecia Lasów Państwowych.
Wydarzenie uświetni koncert „Giganci Piosenki”
w wykonaniu Marcina Sójki, Orkiestry Teatru Es
i Tancerzy Teatru Tańca Caro Dance.

9 MAJA (piątek)
KONCERT

7 MAJA (środa)

WIOSENNE INSPIRACJE

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
godz. 10:00
Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej
organizowany przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim.

NA UCIECHĘ! KRAINY
MIĘDZY WISŁĄ A BUGIEM
godz. 17:00
miejsce: Plac Generała Władysława Sikorskiego
w Siedlcach, scena VII Siedleckiego
Jarmarku Św. Stanisława
Koncert promujący pierwszą płytę kapeli Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”
im. A. Siwkiewicz.

MAJ 2014

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

|5

14 MAJA (środa)

MISTRZOWSKIE CHOREOGRAFIE

w w w.facebook.com/ckis.siedlce

godz. 17:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Koncert w wykonaniu tancerzy Szkoły Tańca do Caro
Dance i Formacji Tanecznej Caro Dance, w którym
zaprezentowane zostaną choreografie nagradzane
podczas Krajowych Mistrzostw IDO Jazz Dance, Show
Dance, mini Production i Production, Kielce 2014.

11 MAJA (niedziela)
PREMIERA SPEKTAKLU

PINOKIO

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

O PIRACIE BUCIORZE,

KTÓRY ZGUBIŁ SKARB,
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA

16 MAJA (piątek)

PINOKIO

godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: adepci Szkoły Tańca do Caro Dance
oraz Soliści Teatru Tańca Caro Dance
W roli głównej: Piotr Kadej (Pinokio),
Krzysztof Barabasz (Gepetto)

16 MAJA (piątek)

SKARBY RENESANSU i
ŚPIEWANE UKŁADANKI

14 i 15 MAJA

godz. 10:00 i 11:00
miejsce: Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach
Koncert z cyklu „Muzyka Smyka” z udziałem muzyków
Filharmonii Narodowej.

XIX FESTIWAL TEATRÓW DZIECIĘCYCH
I MŁODZIEŻOWYCH

SREBRNA MASKA

FINAŁ KONKURSU

11 MAJA (niedziela)

SPEKTAKL

18 MAJA (niedziela)

godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

SPEKTAKL

Opieka merytoryczna – Halina Tunkiewicz
Celem festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów teatralnych, inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych form pracy
artystycznej, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą teatralną oraz stworzenie
możliwości wymiany doświadczeń instruktorów,
pedagogów i animatorów życia teatralnego.

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: adepci Szkoły Tańca do Caro Dance
oraz Soliści Teatru Tańca Caro Dance
W roli głównej: Piotr Kadej (Pinokio),
Krzysztof Barabasz (Gepetto)

PINOKIO

SPEKTAKL

OD

w Teatrze

IE

PINOKIO

Z I NN

A

Spektakl w reżyserii i z muzyką Waldemara
Koperkiewicza, a w wykonaniu Urszuli Gotowickiej,
Macieja Czapskiego, Roberta Protasewicza.
Świetna zabawa z bajecznie kolorowymi kostiumami,
niespodziewanymi zwrotami akcji i zaskakującą puentą.

Autorski wieczór poezji sióstr Natalii i Wiktorii
Świerczewskich z Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”.

N

godz. 9:00 i 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
autor tekstu: Stefan Szulc

godz. 17:00
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce

A

SPEKTAKL

WIECIE JUŻ WSZYSTKO

L

12 MAJA (poniedziałek)

15 MAJA (czwartek)

R

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: adepci Szkoły Tańca do Caro Dance
oraz Soliści Teatru Tańca Caro Dance
W roli głównej: Piotr Kadej (Pinokio),
Krzysztof Barabasz (Gepetto)

DZIE

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: adepci Szkoły Tańca do Caro Dance
oraz Soliści Teatru Tańca Caro Dance
W roli głównej: Piotr Kadej (Pinokio),
Krzysztof Barabasz (Gepetto)

Niezwykłe przygody Pinokia uczą, bawią
i wzruszają - małych i dużych widzów.
Zapraszamy na kolorowe, roztańczone,
pełne fantazji widowisko, które dopełnia gra
aktorska młodych adeptów sztuki.
O spektaklu: Pewnego razu majster
Gepetto strugał drewno. Wióry się sypały,
a bezkształtna masa nieuchronnie nabierała
ludzkich kształtów. Niebawem wyłonił się
z niej sympatyczny urwis, któremu nadano
imię Pinokio. Ledwie pojawił się na świecie,
a już zaczął psocić. Czy wystarczy mu sił
i determinacji, aby z drewnianego pajaca
przemienić się we wrażliwego i dobrego
chłopca? O tym będzie się można przekonać
podczas oglądania spektaklu.

Spektakle popremierowe 18 i 25 maja
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20 MAJA (wtorek)
ELIMINACJE MIEJSKIE

www.ckis.siedlce.pl

25 MAJA (niedziela)
SPEKTAKL

XXXI KONKURS RECYTATORSKI PINOKIO

DLA DZIECI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Opieka merytoryczna – Halina Tunkiewicz
Jedyny konkurs recytatorski o zasięgu regionalnym
adresowany do recytatorów ze szkół podstawowych.

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: adepci Szkoły Tańca do Caro Dance
oraz Soliści Teatru Tańca Caro Dance
W roli głównej: Piotr Kadej (Pinokio),
Krzysztof Barabasz (Gepetto)

26 MAJA (poniedziałek)
KONCERT

23 MAJA (piątek)
KONCERT

HIT PARADE

godz. 19:00
miejsce: Sala Koncertowa Zespołu Szkół
Muzycznych w Siedlcach, ul. Podlaska 14
Koncert w wykonaniu 37-osobowej orkiestry
akordeonowej AKUD „Sonja Marinković” z Serbii.
Przed publicznością artyści zaprezentują
światowe przeboje muzyki klasycznej i
rozrywkowej. W repertuarze Orkiestry można
usłyszeć utwory różnych epok i stylów, a także
oryginalne dzieła współcześnie napisane dla
orkiestry akordeonowej przez kompozytorów:
Karla Krombholca, Rudolfa Bruči czy Ivana Kovača.

GRAMY DLA MAMY
20 MAJA (wtorek)
WIECZÓR POETYCKI

AUTORSKI WIECZÓR POEZJI

godz. 18:00
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
Autorski wieczór poezji Barbary Maksymiuk i Agnieszki
Zdanowskiej z Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”.

21, 22, 23 MAJA

O PIRACIE BUCIORZE,

KTÓRY ZGUBIŁ SKARB,
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA

godz. 9:00 i 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
autor tekstu: Stefan Szulc
Spektakl w reżyserii i z muzyką Waldemara
Koperkiewicza, a w wykonaniu aktorów Teatru Es.

23 MAJA (piątek)
KONCERT

HIT PARADE

26 MAJA (poniedziałek)
KONCERT

GRAMY DLA MAMY

godz. 19:00

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wyjątkowy koncert z okazji Dnia Matki
w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Siedlcach
pod dyrekcją por. Dariusza Kaczmarskiego.
Wykonywanej na żywo muzyce towarzyszyć
będą soliści: Gabriela Kardacz, Ewa Siembida,
Natalia Koperkiewicz, Marcin Sójka i Robert
Protasewicz.Koncert „Gramy dla Mamy” to
niezwykłe wydarzenie – muzyka lat 50., 60. i 70.
przygotowana specjalnie z myślą o Dniu Matki.
W ciekawej kreacji scenicznej muzycy i soliści
zaprezentują polską i zagraniczną muzykę
rozrywkową w nowych aranżacjach.

godz. 19:00
miejsce: Sala Koncertowa Zespołu Szkół
Muzycznych w Siedlcach, ul. Podlaska 14
Koncert w wykonaniu 37-osobowej orkiestry
akordeonowej AKUD „Sonja Marinković” z Serbii.

23 – 25 MAJA

LEGNICA CANTAT

Udział Chóru Miasta Siedlce w Ogólnopolskim
Turnieju Chórów „Legnica Cantat”.
Turniej Chórów zainicjowany został przez nieżyjącego
już, legnickiego dyrygenta i animatora ruchu
muzycznego, Henryka Karlińskiego. Główną nagrodę
Turnieju stanowi Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy.

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wyjątkowy koncert z okazji Dnia Matki
w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Siedlcach
pod dyrekcją por. Dariusza Kaczmarskiego.

27 MAJA (wtorek)
SPEKTAKL

PINOKIO

godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: adepci Szkoły Tańca do Caro Dance
oraz Soliści Teatru Tańca Caro Dance
W roli głównej: Piotr Kadej (Pinokio),
Krzysztof Barabasz (Gepetto)

28 MAJA (środa)

PRAWDY I MITY

EDUKACJA SEKSUALNA W WYCHOWANIU
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Konferencja organizowana przez Samorządowe
Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach.

29 MAJA (czwartek)
SPEKTAKL

WOLĘ ŻYĆ
godz. 9:00 i 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz: Robert Protasewicz
i Waldemar Koperkiewicz
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Najnowszy spektakl Teatru Es powstał na motywach
wstrząsającej książki Barbary Rosiek „Pamiętnik
narkomanki”. Celem spektaklu jest uświadomienie
młodym ludziom szkodliwości zażywania narkotyków
oraz jak wiele mogą stracić popadając w ten nałóg.
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SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

DŁUG I ŁYKend

MIŚ USZATEK
DZIEŃ DZIECKA W TEATRZE

Obsada: Piotr Cyrwus, Marek Siudym,
Maja Berełkowska i Katarzyna Żak.

Scenariusz i reżyseria:
Katarzyna Taracińska-Badura
Spektakl to nie tylko historia małego Misia
z klapniętym uszkiem, to również opowieść
o przyjaźni, akceptacji i tolerancji. Kolorowa
scenografia i kostiumy, nieskomplikowany
język literacki oraz prosta, łatwo wpadająca
w „uszko” muzyka tworzą przyjazny i ciepły
klimat przedstawienia.

DŁUG i ŁYKend to klasyczna komedia,
świetnie napisana, z doskonałymi dialogami
i zaskakującymi zwrotami akcji. Miłość,
przyjaźń, nienawiść, zazdrość? Wszystko
podane z wielkim poczuciem humoru.

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

1 CZERWCA (niedziela)

17 CZERWCA (wtorek)

V DZIEŃ DZIECKA
W ŻELAZOWEJ WOLI

godz. 19:00

Udział ZPiT ZS „Chodowiacy”
im. A. Siwkiewicz w Dniu Dziecka
w Żelazowej Woli organizowanym przez
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
W tym roku, nawiązując do Roku Oskara
Kolberga, Instytut przyjął koncepcję
etnomuzykologiczną. Zespół „Chodowiacy”
przedstawi pokaz tańców ludowych,
a także przeprowadzi warsztaty taneczne
dla uczestników wydarzenia.

CHODOWIACY
NAJBLIŻSZYM
ADAM WIT WOŹNICA

Scena Teatralna Miasta Siedlce

WTORKI TEATRALNE

3 CZERWCA (wtorek)
godz. 19:00
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SIEDLECKIEJ
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI
GROUP OF SIEDLCE REGION
POLISH FOLK SONG AND DANCE
СЕДЛЕЦКOЙ ЗЕМЛИ
АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И TAНЦA

IM. ALICJI SIWKIEWICZ

Kierownictwo artystyczne:
Bożena Wojciuk
Koncert to artystyczne podsumowanie
dorobku pracy Zespołu Pieśni i Tańca
Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”
im. A. Siwkiewicz w sezonie 2013/2014.

20-22 CZERWCA

STUDENCKIE

Scena Teatralna Miasta Siedlce

WOLĘ ŻYĆ

Scena Teatralna Miasta Siedlce

KRAJOWE
MISTRZOSTWA IDO

Scenariusz: Robert Protasewicz
i Waldemar Koperkiewicz
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Najnowszy spektakl Teatru Es powstał
na motywach wstrząsającej książki
Barbary Rosiek „Pamiętnik narkomanki”.
Celem spektaklu jest uświadomienie
młodym ludziom szkodliwości zażywania
narkotyków oraz jak wiele mogą stracić
popadając w ten nałóg.

Krajowe Mistrzostwa International
DanceOrganization Modern, Ballet/
Pointe, Tap Dance 2014.

7 i 8 CZERWCA

24 CZERWCA (wtorek)

Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 19:00

XIV MAZOWIECKI
FESTIWAL TEATRÓW
AMATORSKICH

Scena Teatralna Miasta Siedlce

Festiwal ma na celu prezentację dorobku
artystycznego amatorskich teatrów
dziecięcych i młodzieżowych Mazowsza,
inspirowanie instruktorów do poszukiwania
nowych form pracy ze swoim zespołem
oraz pobudzenie aktywności artystycznej
dzieci i młodzieży.

HALO WAKACJE!

Koncert na zakończenie roku szkolnego
w wykonaniu Szkoły Tańca do Caro Dance
oraz Zespołu Pieśni i Tańca
Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”
im. A. Siwkiewicz.
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www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

GWIAZDA MIESIĄCA
ROZMOWA Z

Rafałem Królikowskim, aktorem teatralnym i filmowym

Kocham mój zawód, nawet
* Zanim został Pan studentem warszawskiej PWST, miał Pan epizod ze studium
elektrycznym, a potem Studium Kulturalno
-Oświatowym o specjalizacji teatralnej
w Kaliszu. Jaki wpływ miała ta edukacja
na Pana późniejsze wybory?
– Bardzo duży. Myślę, że tamte doświadczenia pozwoliły mi dojrzeć do zawodu aktora,
wejść w profesjonalny świat teatru i okrzepnąć
w decyzji zdawania na warszawską PWST.
Zresztą, jeśli chodzi o studium w Kaliszu,
to była to świetna lekcja kultury w ogóle.
Co roku odbywał się w tym mieście Ogólnopolski Festiwal Sztuki Aktorskiej, w którym
namiętnie brałem udział, a także Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych, na który
zjeżdżały gwiazdy polskiego i światowego
jazzu. Tam po raz pierwszy w życiu słuchałem
tej muzyki non stop od rana do wieczora.
To były niezapomniane chwile, do których
często wracam wspomnieniami.
* Często wraca Pan też do dzieciństwa
i młodości, spędzonej w Zduńskiej Woli.
Czy marzenie o aktorstwie w małym mieście
smakuje inaczej niż w metropolii?
– Na pewno tak. W czasach mojej młodości zawód aktora w Zduńskiej Woli był czymś
bardzo abstrakcyjnym. Pierwszy kontakt z żywym aktorem miałem dopiero w wieku 19 lat.
Aktor miał wówczas w społeczeństwie bardzo
wysoki status. Cieszył się wyjątkową estymą.
W zawoalowany sposób mówił o ważnych
rzeczach i to mnie w tym zawodzie urzekło.
Też chciałem taki być.
* Co dała Panu szkoła teatralna?

– Myślę, że uświadomiła chłopakowi
z prowincji – i nie jest to określenie pejoratywne – czym jest wielki świat teatru, a jednocześnie przybliżyła tajniki tego pięknego, ale
i trudnego zawodu. To, co widzimy na scenie
i czym się zachwycamy jako widzowie, to
efekt bardzo wyczerpującej i stresującej pracy.
Nikt nam nie gwarantował, że po skończeniu
studiów znajdziemy posadę w teatrze, a tym
bardziej zrobimy tzw. karierę w tym zawodzie.
Kiedy wychodziliśmy spod klosza, jakim była
szkoła teatralna, by zanurzyć się w rzeczywistość, często okazywała się ona bardzo bolesna.
Dla mnie również. Kończyłem PWST w momencie dziejowego przełomu w Polsce. Kraj
stał przed gigantycznymi zmianami gospodarczymi, a o kulturze mało kto wtedy myślał.

* Jest Pan kojarzony z rolami komediowymi,
choć w Pana aktorskim dorobku nie brakuje
dramatycznych kreacji, chociażby w filmach
Andrzeja Wajdy. Kto odkrył w Panu predyspozycje do aktorstwa komediowego?
– Rys komediowy odnalazl we mnie mój
profesor z PWST Wiesław Komasa i to było
jeszcze na studiach. Trochę się tym odkryciem
zdziwiłem, bo uważałem się za poważnego
człowieka, a śmiech z wrodzonej nieśmiałości
przychodził mi z oporem. Natomiast
kiedy zagrałem w „Pierścionku z orłem w koronie” Andrzeja Wajdy, dawny mistrz zawodu
Wiesław Komasa zapytał mnie wprost, czy nie
powinieniem spróbować swoich sił w rolach
komediowych, które mogą wzbogacić
mój sceniczny wizerunek i warsztat. Wkrótce
miałem szansę zagrać taką rolę w przedstawieniu Macieja Wojtyszki „Żelazna konstrukcja”,
a później w sztuce reżyserowanej przez
Agnieszkę Glińską „Kaleka z Inischmann”.
Niebawem do współpracy zaprosił mnie Andrzej Saramonowicz, u którego zagrałem
w filmie „Pół serio”.
* No właśnie, ta rola na Festiwalu Filmowym w Gdyni w 2000 roku została uznana
za najlepszą rolę komediową. Jaka jest Pana
recepta na rozbawianie publiczności?
– Nie mam takiej recepty. Aktor musi mieć
umiejętność podpatrywania ludzi i obserwowania życia. Najczęściej jesteśmy śmieszni
wówczas, jeśli staramy się być bardzo poważni.

Na planie filmu „Podejrzani zakochani” z Weroniką Książkiewicz

* Co Pana najbardziej śmieszy w otaczającej
rzeczywistości? Z czego śmieje się Rafał
Królikowski?
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jeśli czasem boli
– Tak. Nie mamy codziennych kontaktów,
bo prowadzimy dwa oddzielne życia, ale jeśli
jest okazja, staramy się rozmawiać o tym,
co robimy. Wymieniamy się wrażeniami, dzielimy opiniami na temat ról, które odgrywamy
na scenie. Myślę, że możemy sobie zaufać.
Często jest tak, że tylko rodziny możemy być
tak do końca pewni.
* Jest Pan aktorem teatralnym i filmowym,
często spotykamy Pana w serialach telewizyjnych. Która z tych serialowych kreacji jest
najbliższa prawdy o Panu?
– Trudno mi spojrzeć na siebie z boku. Nawet jeśli były role bliskie mojemu osobistemu
doświadczeniu i przeżywaniu, to zachowuję to

i to nam wpoili: wiarę w człowieka i szacunek
dla każdego, niezależnie do tego, kim jest.
* Jak Pan się czuje w Siedlcach, w naszym teatrze?
– Byłem w Siedlcach niejeden raz
i miałem przyjemność grać dla siedleckiej
publiczności. Za każdym razem jestem pod
ogromnym wrażeniem, że znalazł się ktoś,
kto odważył się stworzyć rodzimy teatr i budować wokół niego dobry klimat, który powstaje w kontakcie ze sztuką. Może powiem
coś banalnego, ale teatr jest strasznie ważny
dla współczesnego świata. Mam synów, którzy
chodzą do szkół i widzę, w jakim kierunku
ten świat podąża. Teatr nas oczyszcza i pozwala zachować twarz.

– Głównie śmieszy mnie brak dystansu
do siebie, ale też źródłem śmiechu są sytuacje
spontaniczne, które tworzy samo życie.
* W jednym z wywiadów powiedział Pan,
że aktor powinien być znany tylko z ról,
które kreuje i dbać o to, by jego prywatne
życie nie zostało „wystawione” na widok
publiczny. Jak się Panu udaje zachować tę
tajemnicę?
- Z wielkim trudem. Niektóre media każde
prywatne pojawienie się osób znanych
z ekranu natychmiast wychwytują, ubarwiając
i wyolbrzymiając pewne sytuacje, także trudno
jest tego uniknąć, ale ja trzymam się mojej żelaznej zasady, że powinienem być znany z tego,
co robię, a nie jak wygląda moje życie prywatne. To daje mi też równowagę psychiczną.
* Jest Pan bratem aktora Pawła Królikowskiego. Jak wyglądają Wasze braterskie
relacje? Czy dzielicie się swoimi doświadczeniami aktorskimi? Uczycie się od siebie
nawzajem?

Kadr z serialu „M jak miłość”

Agata Buzek i Rafał Królikowski w „Zemście” A. Wajdy
dla siebie, w myśl tej zasady, o której wcześniej
wspomniałem.
* Wielokrotnie Pan podkreślał, że wiedzie
zwyczajne, ale szczęśliwe życie u boku żony
i synów. Czym jest dla Pana rodzina?
– Rodzina jest dla mnie ostoją w tym niepewnym zawodzie i niepewnym świecie. Jest
tym, co mnie motywuje do dalszej pracy, koi
moje rozchwianie emocjonalne po trudnych
rolach. Często jest inspiracją – bo pewnych
rzeczy bym nie poznał i nie zrozumiał, nie
będąc mężem i ojcem.
* Co zawdzięcza Pan swoim rodzicom?
– To, kim jestem. Moja mama była nauczycielką biologii, tata zaś matematyki. Oboje byli
harcerzami. Wychowywali mnie i mojego starszego brata w duchu idealistycznych wartości

* Proszę nam zdradzić najbliższe plany
zawodowe...
- Z zasady nie lubię mówić o planach,
wolę o rzeczach dokonanych. Mogę jedynie
zdradzić, że z grupą przyjaciół, fantastycznych
aktorów, zaangażowałem się w Teatr Improwizacji i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie.
* Za co kocha Pan swój zawód?
– Za wyjątkowe doznania, jakich mi
dostarcza. Jest takie chińskie przysłowie, które
mówi: obyś żył w ciekawych czasach. Parafrazując je, powiedziałbym: obyś był aktorem.
Zawód ten bywa wspaniały i piękny, innym
razem przynosi chwile zwątpienia i niewiary.
Ale tych lat, które minęły, nawet jeśli były
bolesne, nie żałuję.

ROZMAWIAŁA MONIKA MIKOŁAJCZUK
fot. archiwum TVP , www.filmweb.pl
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NoveKino Siedlce
URODZINOWE ATRAKCJE DLA WIDZÓW:
1 maja – w dniu urodzin kina – urodzinowe ceny biletów
14 zł - 2D; 17 zł - 3D
(z wyłączeniem pokazów przedpremierowych filmu RIO 2)

Najm
Najmłodsi
widzowie, którzy w dniu URODZIN KINA zakupią bilet na film RIO 2 – będą
mogli nabyć w barze kina filmowe zestawy z bajek za 8 zł (popcorn, napój + figurka)
Przez cały dzień będzie można wygrać w kinie: gadżety i darmowe bilety na seanse.
Przez cały maj będzie trwał URODZINY KONKURS - wszyscy widzowie odwiedzający
kino w maju będą mogli wrzucać do specjalnej kuli podpisane bilety (imię,
nazwisko i numer telefonu) z seansów w NK Siedlce (tylko z miesiąca maja).
1 czerwca wylosujemy laureatów konkursu, których nagrodzimy zestawami
gadżetów kina oraz nagrodami ufundowanymi przez naszych Partnerów.

NoveKino Siedlce
zaprasza na

środy godz. 19:00

camille
7.05. claudel, 1915
14.05. kiedy
umieram
grace
21.05. księżna
monako
cena biletu 14 zł więcej na www.novekino.pl
PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY CYKLU

FILMOWE

REKOLEKCJE
Najbliższe
spotkanie
odbędzie się
we wtorek
6 maja
o godz. 19:00

następne spotkanie

3 czerwca
godz. 19:00

MAJ 2014

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

| 11

KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia

Wystawa
AUSCHWITZ – BIRKENAU 3D

Wystawa prac dzieci ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

W czwartek, 3 kwietnia w Galerii
Focus otwarto wystawę, która jest unikatowym,
trójwymiarowym
zapisem
obecnego wyglądu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Składa się
z dwudziestu trójwymiarowych, dokumentalnych zdjęć o wymiarach 100x70 cm. 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. Autorami fotografii są: Jacek Gniewek i Michał Grzywacz.

Jeszcze przez miesiąc w Galerii „Kultura”
w Siedlcach można obejrzeć niezwykłe prace dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach. Urzekają prostotą i czystym
pięknem, a dla ich twórców są źródłem prawdziwej radości. Warto odwiedzić ich świat, by
poznać ich bliżej i zrozumieć.

Galeria Kultura, ul. 3 Maja 44/2

BUKINY i KOMMEMORAŁY
wystawa ekslibrisów i grafik
Krzysztofa Marka Bąka

25 kwietnia – 8 czerwca 2014 r.
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1

Wieczór autorski Ernesta Brylla

fot. M. Przeździak

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1

Ośmiu Wspaniałych
MOK Siedlce

W piątek, 4 kwietnia w Miejskim Ośrodku
Kultury podsumow no finał Samorządowego
Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
odbywający się w Siedlcach już po raz 20. Młodych
siedlczan wyróżniono za pracę na rzecz innych,
bezinteresowność i zapał w niesieniu pomocy.
W finale centralnym konkursu Siedlce będzie
reprezentował Gabriel Koziestański – harcerz
i uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 im. Stanisława Staszica. Laureaci: Izabela
Chacińska (ZSP Nr 1 im. S. Staszica), Łukasz Jaworucki (ZSP Nr 1 im. S. Staszica), Gabriel Koziestański (ZS PNr 1 im. S. Staszica), Patrycja
Lenartowicz (ZSP Nr 3 im. S. Staszica), Weronika Mroczek (Publiczne Gimnazjum Nr 2 im.
G. Narutowicza), Monika Posiadała (Publiczne
Gimnazjum Nr 2 im. G. Narutowicza), Magdalena Szczerbaciuk (I Liceum Ogólnokształcące
im. B. Prusa), Ewelina Wysokińska (ZSP Nr 3
im. S. Staszica).

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach
z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 23 kwietnia zorganizowała spotkanie
z Ernestem Bryllem – wybitnym poetą i tłumaczem (odbyło się ono w Muzeum Regionalnym). W tym dniu każdy, kto odwiedził
bibliotekę i czytelnię, został obdarowany różą
i książką – to zwyczaj związany z historią Świętego Jerzego, patrona Katalonii, gdzie narodził
się pomysł Światowego Dnia Książki.

Noc Muzeów

17 maja, godz. 14.00-24.00
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Podczas Nocy Muzeów będzie można bezpłatnie zwiedzić wszystkie muzealne ekspozycje. Z tej
okazji przygotowano także specjalną wystawę, poświęconą lotnikowi i pisarzowi Bohdanowi Arctowi w stulecie jego urodzin. Młodzież ze szkoły
w Kotuniu, noszącej imię Bohdana Arcta, wykona
program artystyczny. – W tym dniu przedstawimy
także postać mamy autora „Podniebnych asów”
Marii Buyno-Arctowej, autorki książek dla dzieci –
rekomenduje Sławomir Kordaczuk, z-ca dyrektora
muzeum. Wykład na temat życia i twórczości znanego mieszkańca Siedlec wygłosi Artur Ziontek.

Autor jest absolwentem Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu. Mieszka w Bielsku
– Białej, pracuje jako adiunkt w Zakładzie
Grafiki Uniwersytetu Śląskiego. Uprawia artystyczną grafikę cyfrową, a jego działania twórcze skupiają się wokół ekslibrisu i miniatury
graficznej. Jest autorem ponad 700 ekslibrisów
realizowanych w technikach cyfrowych, zajmuje się także teoretycznymi aspektami i filozofią
księgoznaku. Ma w dorobku 66 wystaw indywidualnych w Polsce, Niemczech, Czechach,
Portugalii, Wielkiej Brytanii, Danii, USA i Kuwejcie. Brał udział w licznych prezentacjach
zbiorowych i konkursach, uzyskując łącznie
23 nagrody i wyróżnienia.

fot. M. Przeździak

fot. M. Przeździak

Galeria Focus, ul. Pułaskiego 7

fot. M. Przeździak

fot. M. Przeździak

fot. M. Przeździak

W Sali rotundowej na parterze zorganizowane
zostanie zaś planetarium – dzięki współpracy
z Siedleckiem Towarzystwem Miłośników Astronomii.

VII Siedlecki Jarmark
św. Stanisława

9-10 maja, Plac gen. W. Sikorskiego
Impreza targowo-wystawiennicza, której
towarzyszy wiele atrakcji kulturalnych. W tym
roku wyjątkowym gościem targów będzie Piotr
Bot, jedyny w Polsce zawodowy kataryniarz,
pomysłodawca „Międzynarodowego Festiwalu
Kataryniarzy”. Jak co roku chętni będą mogli
zgłębić tajniki garncarstwa podczas bezpłatnych
warsztatów garncarskich i poznać wiele innych
dziedzn i sztuki ludowej. Pierwszego dnia Jarmarku, 9 maja, odbędą się zaś Targi Edukacyjne. Imprezie towarzyszyć będzie występ zespołu
„Chodowiacy” i promocja ich najnowszej płyty
„Na uciechę! Krainy między Wisłą a Bugiem”.
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DZIEŃ MATKI

CO ZAWDZIĘCZAM
Krzysztof Żabka

Aktor, obecnie związany z Teatrem Muzycznym w Gdyni
Mama: Elżbieta Żabka, biolog

fot. archiwum rodzinne

Mojej Mamie (z rzeczy, które łatwo nazwać) zawdzięczam swoją wrażliwość i emocjonalność. Tak jak chyba każdy. Jesteśmy wypadkową różnych czynników a Mama taką wartością stałą. Chociaż również jakże zmienną. Nauczyła mnie przede wszystkim łagodności,
cierpliwości i spokoju. Zawsze wspiera mnie w moich wyborach życiowych. Jestem wdzięczny za to, że nigdy nie dokonywała ich za mnie, ale mądrze kibicowała podejmowaniu decyzji. Wrażliwość na świat przyrody również zawdzięczam Mamie, która z wykształcenia jest
biologiem. Zaraziła mnie swoją ciekawością i pasją hodowania roślin. Odkąd pamiętam,
uprawianie działki było istotnym elementem w jej życiu. Przeszło to na mnie, chociaż na razie eksperymentuję głównie na parapecie i balkonie. Od Mamy uczę się gotować. Jest moim
guru w tej materii. Często dzwonię podpytać o jakieś szczegóły w trakcie kucharzenia. Jest
cierpliwym nauczycielem. Zawsze na pożegnanie obdarowuje mnie jakimś smakołykiem
w ramach nauki.

Aleksandra Kudelska

Mama nauczyła mnie miłości do ludzi, muzyki, poezji, teatru. Jestem jej wdzięczna za pokazanie mi, jak patrzeć na świat, cieszyć się z niewielkich zwycięstw i nie załamywać się drobnymi
niepowodzeniami. Wiem, że nie mogę krzywdzić innych ani siebie. Chce, żebym miała jak najszersze perspektywy, nawet jeśli to oznacza, że muszę się napracować, nie wyspać. Ona i tata stworzyli
miejsce, w którym czuję się bezpiecznie, bo wiem, że jestem kochana bezwarunkowo i mam do
kogo wracać. Nawet jeśli myślę, że nie dam sobie z czymś rady, ona we mnie wierzy. Przekazała mi
najważniejsze wartości, ale nie chce mnie ograniczać i do niczego nie zmusza, chociaż często moje
decyzje mogłyby wydać jej się dziwne. Pomimo tego, że jest niesamowicie zapracowana, zawsze
znajduje czas, żeby chociaż chwilę ze mną porozmawiać, doradzić, wysłuchać. Jest moją przyjaciółką i nie twierdzi, że jestem córką idealną. Mama zna wszystkie moje słabości i pomaga mi z nimi
walczyć. Bardzo się o mnie martwi. Zawdzięczam jej wszystko.

Rafał Mroczek

fot. archiwum rodzinne

Aktor
Mama: Halina Mroczek, przedsiębiorca
System wartości i ideałów, jakimi kierujemy się w życiu prywatnym i zawodowym, wynosimy z domu rodzinnego – i to zawdzięczam moim obojgu rodzicom. Miłość syna do
Matki zaś jest szczególna i dojrzewa wraz z wiekiem. Dopiero kiedy wyrośniemy z buntowniczej młodości doceniamy to, co dała nam Mama i co Jej zawdzięczamy. Mama zawsze była
w naszym życiu (moim i mojego brata Marcina), motorem napędowym i dobrym duchem
naszych przedsięwzięć, szczególnie artystycznych. To dzięki niej trafiliśmy do zespołu Caro
Dance (choć na początku nam się ta decyzja nie podobała), tańcząc w nim przez wiele lat
(to była piękna przygoda) i to ona zgłosiła nas na casting do serialu telewizyjnego „M jak
miłość”, w którym gramy główne role. Potem się okazało, że to były fantastyczne wybory,
inspirowane właśnie przez naszą Mamę.

fot. archiwum rodzinne

Uczennica I LO im. B. Prusa, aktorka Teatru ES
Mama: Maria Gliszczyńska-Kudelska, notariusz
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MOJEJ MAMIE?
Iza Orzełowska

Tancerka, obecnie na stażu w Konzert Theater Bern w Szwajcarii
Mama: Iwona Maria Orzełowska, reżyser i choreograf

fot. archiwum rodzinne

Na pytanie, co zawdzięczam swojej Mamie, mam tylko jedną odpowiedź: wszystko, bez dwóch zdań! Oczywistą sprawą jest, że bez Niej nie byłoby mnie na świecie
jako człowieka, ale prawdopodobnie nie istniałaby również Iza Orzełowska - tancerka.
Miłość i pasja do sztuki zostały mi przekazane w genach i były mocno pielęgnowane
w domu. W związku z tym również mogę Mamie podziękować za fantastycznego Tatę,
bez Niej też bym go nie miała! Wszystko, co osiągnęłam i mam nadzieję osiągnę w życiu,
ma cząstkę moich rodziców w sobie, przez to, jak zostałam wychowana, jakie wartości
wyniosłam z domu, ale również dzięki odpowiedniej ilości wolności i zrozumienia, jakie otrzymałam, które pozwoliły mi na odkrywanie rzeczywistości i przestrzeni wokół
siebie na własną rękę. Łatwiej będzie mi odpowiedzieć na pytanie, za co jestem jej najbardziej wdzięczna, a jest to umiejętność cieszenia się z najmniejszych rzeczy w życiu,
o czym w dzisiejszych czasach bardzo łatwo zapomnieć.

Piotr Siwkiewicz

Milena Madziar

fot. archiwum rodzinne

Aktorka, instruktor teatralny
Mama: Jadwiga Madziar, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach
Mama jest moją przyjaciółką. Otworzyła przede mną milion drzwi z różnymi
pasjami i ciągle otwiera okna ze świeżym powietrzem - niesamowita sprawa. Nigdy
mnie nie ocenia, nie mówi, co mam robić, co wybrać, co się bardziej opłaca czy kalkuluje. Myślę, że to olbrzymi dar mieć przy sobie taką osobę, to daje mi grunt do
pływania i skrzydła do latania. Lubię też to, jak razem dojrzewamy, jak ciągle uczymy
się nowych rzeczy, zarówno w relacji względem siebie nawzajem, jak i samorozwoju, przekraczaniu siebie indywidualnie. Kocham otwarty umysł mojej Mamy. Jestem
pewna, że dogadujemy się tak świetnie ze względu na wysoki i podobny poziom
wrażliwości. Kocham moją Mamę najbardziej na świecie i uśmiecham się do Niej
najpiękniej, dziękując za każdą sekundę i życząc jak najlepiej. Bo rodzina zawsze będzie dla mnie największym skarbem.

fot. archiwum rodzinne

Poza genami niektórzy dziedziczą dekalog prawd i mądrości rodzinnych - które albo uznają
za swoje albo je kontestują. Niektórzy dziedziczą charaktery, jeszcze inni majątek. Ja niewątpliwie odziedziczyłem po swej Mamie pasję do zawodu w znaczeniu daleko szerszym niż sposób
na zarobkowanie - pasję do zawodu, który jest sposobem na życie. Z przedszkola pamiętam
tylko niesmaczny tran i przymusowe leżakowanie - za to wieczory spędzane na próbach spektakli teatralnych mojej Mamy oferowały mi uczestnictwo w magicznym świecie, w którym
odgrywane na moich oczach emocje urealniały nieprawdopodobne zdarzenia i postaci. Nie
musiałem bawić się zabawkami, zresztą nie umiałem. Potem sam zacząłem grać w tych spek- Na planie filmu „Yesterday”
taklach, potem tańczyć i śpiewać w „Chodowiakach”, gdzie zrozumiałem, co to jest sceniczna 1984 r.
charyzma. U Mamy nauczyłem się istoty zawodu aktora - Szkoła Teatralna była potem dopracowywaniem, szlifowaniem warsztatu. Dzięki niej już za młodu poznałem smak sukcesu oraz jego cenę.
W życie zawodowego aktora wszedłem z impetem, bo byłem dobrze przygotowany. To, między innymi, Jej zawdzięczam.

fot. Copy General

Aktor teatralny i filmowy, obecnie związany z Teatrem Dramatycznym w Warszawie
Mama: Alicja Siwkiewicz, założycielka Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”
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GOŚĆ MIESIĄCA
ROZMOWA Z

Markiem Błaszczykiem, dyrektorem Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach

Sztukmistrz z „Reymontówki”

fot. Antoni Wróblewski

Dwór, w którym mieści się obecnie Dom
Pracy Twórczej „Reymontówka”, należał
przed wojną do żony Władysława Reymonta,
Aurelii, która kupiła majątek za pieniądze
z noblowskiej nagrody jej męża. Mam wrażenie, że to dziedzictwo w jakiś sposób kształtuje duszę tego miejsca i jego przeznaczenie...
– To jest nawet niewytłumaczalne. Większość ludzi, którzy tu przyjeżdżają, mówi, że
„Reymontówka” ma swojego ducha, swój niepowtarzalny klimat. Myślę, że ma na to wpływ nie
tylko wyjątkowa historia tego miejsca i osoba
pani Aurelii, ale też fakt, że przyjeżdżają do nas
wyjątkowi ludzie. Staramy się, by czuli się tutaj
jak w domu. To, że skupiliśmy wokół „Reymontówki” grupę przyjaciół, z którymi stale współpracujemy, tworząc ofertę kulturalną, też ma
wpływ na ten klimat. Wspomnę w tym miejscu
Antoniego Wróblewskiego, komisarza dorocznych Międzynarodowych Plenerów Malarskich,
Mirka Zdrodowskiego – grafika i malarza,
państwa Grażynę i Krzysztofa Rynkiewiczów,

dzięki którym dwór przez cały rok rozbrzmiewa
klasyczną muzyką, Krzysztofa Osaka i Tadeusza
Adamskiego – rzeźbiarzy ludowych oraz wiele
innych osób. Ta lista jest naprawdę długa.
Jak zmieniła się „Reymontówka” od momentu, kiedy zaczął Pan nią kierować?
– Zmieniła się jako obiekt i pod względem
działalności. Budynki są wyremontowane,
pokoje z łazienkami, tv i internetem, nowe
pracownie, korty tenisowe, basen z podgrzewaną wodą, system solarny, zagroda rzeźbiarska,
konie, bryczki... Po zlikwidowaniu województw
zmieniliśmy profil działania. Dziś to zupełnie
inna instytucja – samodzielna programowo. Jesteśmy jedynym ośrodkiem kultury w powiecie
siedleckim i podlegamy Starostwu Powiatowemu. W związku z tym, że dwór znajduje się
w dość specyficznym miejscu – położony wśród
pól i lasów, oddalony od najbliższej miejscowości trzy kilometry, musieliśmy stworzyć
swój własny program. Uwzględnia on przede
wszystkim współpracę ze szkołami, zespołami
folklorystycznymi, działającymi na terenie
powiatu, ale jednocześnie, mając zaplecze
w postaci miejsc noclegowych i kuchni, możemy organizować imprezy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jesteśmy co roku
oceniani przez liczącą 21 radnych Radę Powiatu, która opiniuje nasze działania. Nie chcemy
być konkurencyjni wobec innych ośrodków
kultury, dlatego skupiliśmy się przede wszystkim na prezentacji kultury i sztuki ludowej.
Miałem duże szczęście, że trafiłem na organizację Global Volunteers, z którą współpracujemy
już 25 lat. Przez „Reymontówkę” przewinęło się
około 3 tysięcy amerykańskich wolontariuszy
i ta współpraca owocuje na co dzień międzynarodowymi kontaktami.
W Chlewiskach bywają dziesiątki artystów z Polski i ze świata. Wielu z nich powraca tu regularnie. Na którą z tych postaci czeka
Pan ze szczególnym utęsknieniem?
- Jest wiele takich osób. Na pewno zawsze
czekam na światowej sławy choreografkę
i tancerkę Irinę Nowakowską, która organizuje
w „Reymontówce” warsztaty taneczne czy też
znakomitych malarzy: Janusza Lewandowskiego, Kiejstuta Bereźnickiego, Mirosława
Buchera – uczestników naszych plenerów
malarskich. Obrazy powstałe w scenerii
i otoczeniu „Reymontówki” potwierdzają
tylko wyjątkowość tego miejsca, a dla nas
to ogromny powód do dumy, że artyści
wielkiego formatu czują się tu jak u siebie
i chcą tu wracać.
Co osobiście daje Panu kontakt
z artystami, którzy tutaj tworzą?

– Staram się od nich uczyć. Lubię słuchać
innych ludzi. Jestem ich ciekawy. Ile tu przeżyłem, dzięki nim, pięknych spotkań i wzruszeń.
Rozmowy z malarzami, ciągnące się do późnej
nocy, mądre i ponadczasowe strofy księdza Jana
Twardowskiego, który tutaj spotykał się z adoratorami jego twórczości. Niedziele w „Reymontówce” zaczynamy porankami muzycznymi
w wykonaniu młodzieży ze szkół muzycznych.
Kiedy się ich słucha, człowiek zapomina o trudach codzienności i uświadamia sobie, jakim
darem jest praca w takim miejscu.
Marek Błaszczyk – człowiek instytucja. Czego nauczyło Pana kierowanie instytucją kultury?
– Z wykształcenia jestem ekonomistą
i na pewno ma to duży wpływ na kierowanie
instytucją kultury. Staram się łączyć cechy
menadżera i miłośnika sztuki i myślę, że ten
mariaż dobrze się sprawdza. By lepiej zarządzać
„Reymontówką”, skończyłem też podyplomowe
zarządzanie kulturą na SGH, nawiązując cenne
kontakty z ludźmi, kierującymi podobnymi
ośrodkami. Wymieniamy się doświadczeniami,
podpatrujemy nasze kulturalne poczynania
i to przynosi wymierne efekty.
Które z cyklicznych imprez, organizowanych w „Reymontówce”, cieszą się największą
popularnością?
- Jeśli chodzi o liczbę gości, to na pewno do
takich imprez należy „Majówka”. Organizujemy
ją w plenerze i zawsze na ludowo. Biorą w niej
udział uznane zespoły ludowe, jak chociażby
„Mazowsze” czy „Śląsk”, ale także rodzimi „Chodowiacy”. Wielokrotnie gościliśmy także zespół
Politechniki Warszawskiej, SGGW
i UMCS-u. W tym roku na „Majówkę”, która
odbędzie się 18 maja, zaprosiliśmy artystów
„Warszawianki” z Uniwersytetu Warszawskiego.
Pojawi się też białoruski zespół „Chotislavianie”,
a także „Chodowiacy” oraz wszystkie zespoły
folklorystyczne, działające na terenie powiatu
siedleckiego. Ogromną popularnością cieszy się
też Międzynarodowy Plener Malarski, organizowany na jesieni oraz warsztaty teatralne
dla młodzieży i wakacyjne obozy językowe.
Co jest dla Pana źródłem szczęścia?
- Źródłem szczęścia jest dla mnie normalne
życie – mam fajną rodzinę, żonę, dzieci
i wnuki, dobrą pracę, wspaniałych przyjaciół.
Nie szukam specjalnych wyzwań, bo to codzienność jest dla mnie takim wyzwaniem. Nie jest
dla mnie wartością dorabianie się. Dobra materialne same w sobie nie przynoszą szczęścia.
Ktoś powiedział, że najważniejsze rzeczy nie są
rzeczami i miał świętą rację. Czerpię satysfakcję
z tego, co jest wokół mnie – działania artystyczne, przeczytanie dobrej książki, radość
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ARTYŚCI WCZORAJ I DZIŚ
1975

1977

Waldemar Koperkiewicz

Na polskiej scenie muzycznej obecny od 1973 roku. W jego zespołach Monastyr i Exit zaczynali
karierę znani wokaliści: Marek Piekarczyk (TSA), Stanisław Wenglorz (Skaldowie), Felicjan Andrzejczak (Budka Suflera). Współpracował z cenionymi kompozytorami oraz autorami tekstów, takimi
jak: Juliusz Loranc, Marek Dagnan, Zygmunt Konieczny. W zespole Orkiestra Teatru Ata pracował
z Arturem Żmijewskim. Z zespołem Monastyr, który założył i prowadził od 1975 roku, nagrał płytę
dla firmy Tonpress. Piosenka z tej płyty, pt. „Rzeki snu” nagrana po latach przez Magdalenę Turowską i Jarosława Wasika gościła na czołowych miejscach polskich list przebojów. Sześciokrotnie brał
udział w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, zdobywając tam nagrody, m.in. w 1987
roku II nagrodę w koncercie „piosenki w teatrze” za utwór „Za co giniemy” do testu Tomasza
Gluzińskiego. Koncertował w wielu krajach Europy, m.in.: ZSRR, NRD, Czechosłowacji, RFN, Francji,
Ukrainie, Litwie, Słowacji. Jest kompozytorem i aranżerem muzyki do wszystkich spektakli Teatru
ES, działającego przy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta
Siedlce, w których również sam gra i śpiewa. Jest autorem muzyki do takich projektów, jak m.in.:
„Śpiewnik Papieski”, „Herbertorium”, „Przezroczystość” czy „W Tancbudzie Tango”. Pomysłodawca
i organizator Siedleckiego Rock Open Air Festival’u. Reaktywował Ogólnopolskie Spotkania Śpiewających Poezję Recital. Od 2011 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

2012

fot. archiwum prywatne

z obcowania z dziełem sztuki…
Jaką lekturę i jaki obraz zabrałby Pan na
bezludną wyspę?
- Taką lekturą, do której stale powracam,
jest „Potop” Henryka Sienkiewicza, a jeśli chodzi o dzieło malarskie, to byłby to obraz Janusza
Lewandowskiego albo Ilony Gąsowskiej.
„Kultura to rzecz zdobywana, a nie dziedzictwo. To nauczenie się nowego języka”
- powiedział Zbigniew Herbert. Czy zgadza
się Pan z taką interpretacją kultury?
- I tak, i nie. Myślę, że dziedzictwo kulturowe ma ogromne znaczenie, bo to dzięki niemu
określa się nasza tożsamość. Można kulturę
tworzyć na różne sposoby, opowiadać o niej
różnym językiem, ale korzenie i tradycja są
bardzo ważne.
„Reymontówka” od lat współpracuje
z wieloma ośrodkami za granicą. Jakie są
owoce tej współpracy?
- Znakomicie układa się nam współpraca
z Minneapolis, gdzie mieści się siedziba Global
Volunteers, a także z partnerskim miastem
Oberhavel w Niemczech czy francuskim Nevers
w Burgundii – polska młodzież uczy się tam
kultury i języka, a tamtejsza poznaje nasz kraj
i region. Zabiegam o to, by zacieśnić kontakty
z Brześciem, skąd pochodzi wielu interesujących
artystów, kilkukrotnie goszczących w naszym
dworze.
W „Reymontówce” sztuka wysoka spotyka
się ze sztuką ludową, malarze z dyplomami
ASP z twórcami nieprofesjonalnymi – te dwa
światy się nie kłócą, a uzupełniają, bo każdy
z nich ma swojego wielbiciela i odbiorcę. Jaka,
według Pana, jest misja artysty we współczesnym świecie?
- Myślę, że rola artysty jest nieoceniona.
Artysta zawsze miał i będzie miał bardzo ważną
misję do spełnienia, szczególnie we współczesnym świecie, niespokojnym i niepoukładanym.
Kultura i sztuka to jest coś najważniejszego
w życiu, co pozwala nam przetrwać, co nas
zbliża i jednoczy. Czyni nas lepszymi.
Jest Pan bardzo wysportowanym dyrektorem. Czy traktuje Pan sport jako odskocznię
od codziennych zawodowych zajęć, czy też coś
więcej?
- To prawda. Lubię sport i staram się uprawiać go co najmniej trzy razy w tygodniu
– tenis, jazda rowerem, a zimą narty. Moja praca
obarczona jest dużym stresem, więc gdzieś muszę to odreagować, ale sport jest także dla mnie
źródłem dużej przyjemności i relaksu. To także
okazja do spotkań z przyjaciółmi. W tym celu
utworzyłem w „Reymontówce” klub tenisowy
dla starszych facetów...
Czy umiałby Pan żyć bez „Reymontówki”?
- Muszę, nie mam innego wyjścia. To jest
tylko, albo aż, praca. Wcześniej czy później nastąpi taki moment, kiedy będę musiał rozstać się
z tym miejscem. Nigdy w „Reymontówce” nie
mieszkałem, żeby się za bardzo nie przywiązać.
Ale na wszelki wypadek kupiłem trochę ziemi
w Chlewiskach, żeby być bliżej niej…
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STUDENCKI INDEKS KULTURALNY
MIĘDZY WIERSZAMI

W rytmie Jackonaliów

20 i 21 maja studenci przejmą władzę nad miastem. Wielkimi krokami zbliżają
się Jackonalia 2014 – święto wszystkich żaków.
kulminacyjnym Jackonaliów i doskonałym
zwieńczeniem dwudniowej imprezy będzie
koncert zespołu Dżem.
Jak co roku organizatorzy przygotowali
dla studentów mnóstwo dodatkowych atrakcji. 16 maja będzie można oddać krew podczas akcji krwiodawstwa na Placu Sikorskiego.
Natomiast 19 maja przewidziane są zawody
sportowe: turniej piłki nożnej, tenisa stołowego i siatkówki, a poza tym pokaz tańca break
dance oraz koncert hop-hop’owy. – Serdecznie
zapraszam. Każdy znajdzie tu coś dla siebie –
zachęca do przyłączenia się do zabawy zastępca przewodniczącego Parlamentu Studentów
UPH w Siedlcach Artur Długosz.
Studentów czeka zatem prawdziwa muzyczna uczta i nie tylko. Oprócz fantastycznej
zabawy, Jackonalia to także dobra okazja do
integracji młodych ludzi i kształtowania wizerunku uczelni w środowisku.

Adam Świerczewski
Tegoroczny maturzysta I LO im. Bolesława Prusa
w Siedlcach. Członek SGL „Witraż” od lipca 2010 r.
Stypendysta Prezydenta Miasta Siedlce za wiersze
o Siedlcach. Jego utwory były prezentowane podczas licznych wieczorów poetyckich oraz
w publikacjach SGL „Witraż”.

***

AGNIESZKA KOŁODZIEJCZYK

fot. Jarosław Kurzawa

Tradycyjnie Jackonalia rozpoczną się pochodem studentów. Przebrani w kolorowe stroje
żacy przemaszerują spod Rektoratu naszego
Uniwersytetu na parking przy Wydziale Przyrodniczym, gdzie odbędzie się uroczysta inauguracja święta oraz przekazanie królowej
i królowi Jackonaliów kluczy do miasta. Zaraz
potem uczestnicy będą mogli poczuć prawdziwie latynoskie rytmy podczas kursu salsy, a dla
fanów disco polo na scenie wystąpią zespoły:
Freestyle, M.I.G. oraz Power Play. Nie zabraknie również klubowych rytmów. Pierwszy
dzień Jackonaliów zakończy się Biesiadą Studencką w klubie studenckim peHa.
Drugiego dnia odbędą się wybory Miss
Jackonaliów 2014, które już na stałe wpisały się w tradycję tego święta. A po walce
o tytuł najpiękniejszej uczestników czeka
kolejna dawka dobrej muzyki. Tym razem
to występy laureatów I i II miejsca Przeglądu
Kapel, a także zespołu Otherside. Punktem

Studenci polecają

Jan Karski „Tajne państwo”
Rok 1944 nie przyniósł polskim sprawom
nic dobrego. Wysiłki polskiego rządu w Londynie, by powstrzymać Holocaust, spełzły na
niczym. Powstanie warszawskie zakończyło się klęską i rzezią. Polska
znajdowała się w rękach Stalina i jego
popleczników. Naszych sojuszników
nic to nie obchodziło. Zachodnie
społeczeństwa zachwycone „Wujaszkiem Joe” nie przyjmowały do
wiadomości niczego, co mogłoby je
wytrącić z dobrego samopoczucia.
Właśnie wtedy na listy bestsellerów w Stanach Zjednoczonych
przebojem wdziera się niezwykła
książka Jana Karskiego – „Tajne
państwo”. Czy obudzi sumienie Ameryki? Czy
Jan Karski zmieni bieg historii ‒ nie za pomocą

dyplomatycznych rozgrywek, ale żywego i plastycznego opisu własnych doświadczeń? Pewne
jest tylko jedno ‒ w gąszczu kłamliwej propagandy tylko na tych stronach zapisanych przez
Karskiego można znaleźć odrobinę
prawdy. Prawdy ciekawej, często
zaskakującej i wciągającej równie
mocno w 1944 roku, jak i dziś, równo siedemdziesiąt lat po amerykańskiej premierze „Tajnego państwa”.
Niezwykła opowieść o wielkości walczącej konspiracyjnej Polski
powinien mieć na półce każdy polski patriota. To najlepszy hołd, jaki
możemy oddać Janowi Karskiemu.
Wydawca: Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak, kwiecień 2014.
KRZYSZTOF ZABOROWSKI

poezji nie można złapać
w siatkę na motyle
jak powiedział przed laty
pewien wielki myśliciel
a przecież poezja to wiersz
poemat
elegia
i pamflet
realnym piórem
realnym atramentem
na realnej kartce
pisane
przy biurku
jak najbardziej realnym
przez poetę
tak bardzo odrealnionego
poetę ze skowronkowymi włosami
sercem pełnym pulchnych kamyków
w kształtach kolorów karcianych
nieskrępowanego więzami
ulic
dróg
siatką - szajką ludzi
z umysłem otwartym
na wilgę co siadła na drzewie
i śwista
na grzybki młodości
na romantyczną skarpetkę dziurawą
nieuchwytna poezja
pegaz którego zajeździł proletariat
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PO DRUGIEJ STRONIE
ROZMOWA Z

Tomaszem Salachem, realizatorem dźwięku

fot. Jarosław Grudziński

Super brzmienie
to kolaż techniki
i wyobraźni

* Jaką drogę musiał Pan przebyć, by stać się
profesjonalnym realizatorem dźwięku lub jak Pan woli - reżyserem dźwięku?
– Wolę realizatorem dźwięku. W Centrum
Kultury i Sztuki pracuję od 2003 roku. W tym
czasie zrealizowałem dźwięk dla bardzo wielu
wydarzeń, każde z nich było na swój sposób
inne. Miałem do czynienia z przeróżnymi
sytuacjami i problemami. To dało mi duże
doświadczenie, bardzo ważne w mojej pracy.
Pracy dynamicznej, gdzie zawsze pracuje się
„na żywo” i nie ma miejsca na pomyłkę. Nauczyłem się szybko reagować i przewidywać
pewne sytuacje, które zdarzają się na scenie.
To doświadczenie uważam za najcenniejsze
w mojej zawodowej drodze. Wliczam w to
również czas, kiedy samemu zdarzało mi
się stać na scenie i widzieć pracę realizatora
dźwięku od strony artysty.
* Czy doskonały słuch jest najważniejszy
w tej profesji?
– Dobry słuch jest na pewno ważny,
ale tak samo w codziennym życiu,
jak i w pracy realizatora dźwięku. Trzeba pamiętać, że dźwięki odbiera się bardzo indywidualnie. To, co dla jednego jest ciche, innemu
może wydać się za głośne. W mojej pracy
ważne jest wyważenie kilku proporcji: głośności, barwy czy kompresji dźwięku. Muszę stać
pośrodku i wybrać pewnego rodzaju kompromis, pracować w taki sposób, aby widzowi nie
zakłócać odbioru sztuki, a artyście pomagać
w przekazaniu treści. Muszę zwracać uwagę na
to, aby właściwie te proporcje dobrać i wymieszać w finalnym miksie. Na jakimś szkoleniu
usłyszałem, że dobry realizator to taki, którego
pracy nie słychać. Wtedy to sformułowanie

wydawało mi się dosyć dziwne, ale z czasem
zrozumiałem, że moja praca polega też na
dyskrecji, podpowiadaniu widzowi,
na co ma zwrócić uwagę.

kację. Oczywiście większym wyzwaniem jest
nagłośnienie kilkunastoosobowej orkiestry niż
solisty z gitarą, ale obie takie realizacje trzeba
odpowiednio przygotować.

* Czy ma znaczenie, jaki rodzaj twórczości
Pan udźwiękawia?
– Właściwie nie ma. Upraszczając efekty
mojej pracy – to, co wykonuje artysta,
ma trafić do widza. Nie ma znaczenia, kto jest
na scenie i kto na widowni. Nie ma znaczenia, czy jest to spektakl teatralny, koncert, czy
występ przedszkolaków. Dzięki mojej pracy
każdy artysta ma czuć komfort wykonawstwa,
a każdy widz komfort uczestniczenia w sztuce.
Moje osobiste artystyczne upodobania odkładam na bok i staram się maksymalnie skupić
na danej realizacji.

* Czy ma Pan ulubionych artystów, z którymi współpraca jest czystą przyjemnością?
– W mojej pracy na co dzień mam się do
czynienia z ludźmi, a oni bywają różni - szczególnie jeśli chodzi o artystów). Lubię wychodzić
z założenia, że wszyscy chcemy dobrze, bo
dążymy do jednego celu. Zawsze udaje się jakoś
dogadać. W końcu najważniejszy jest widz. On
przecież - siedząc w wygodnym fotelu na widowni - ma się dobrze i wyjątkowo czuć na tym
skrzyżowaniu mojej pracy z tym, co się dzieje
na scenie. Nie mam ulubionych artystów, ale
mogę powiedzieć, że bardzo dobrze pracuje mi
się z ludźmi, którzy wiedzą, na czym moja praca
polega i nie wymagają super brzmienia jeszcze
zanim na dobre nie rozpocznie się próba.

* Jakich narzędzi Pan używa, by uzyskać
pożądany efekt?
– Przede wszystkim własnej wyobraźni. Dobrej klasy sprzęt oczywiście bardzo pomaga, ale
to przecież moja wiedza i wyczucie muszą zadecydować, kiedy i czego użyć. W Centrum pracuję
na sprzęcie najwyższej światowej klasy. To bardzo
rozszerza horyzonty działania i bardzo ułatwia
pracę. Oczywiście trzeba dodać, że nie pracuję
przy realizacji dźwięku sam. W dziale realizacji
imprez mam znakomitą ekipę i śmiało mogę
powiedzieć, że pracuję z zawodowcami, którzy
nie raz już udowodnili swój profesjonalizm.
* Które z produkcji, realizowanych na siedleckiej Scenie Teatralnej, są dla Pana największym wyzwaniem jako realizatora dźwięku?
– Każda z produkcji jest wyzwaniem,
bo każda niesie określoną techniczną specyfi-

* Ma Pan wiele pasji. Które z nich pozwalają
Panu w pełni się realizować?
– Czy tak wiele tych pasji? Właściwie to
tylko dwie, ale za to bardzo zajmujące. Pierwsza moja pasja to rodzina. Jestem szczęśliwym
tatą dwóch chłopców: Mateuszka i Tymcia.
To im poświęcam właściwie każdą wolną
chwilę. Druga pasja to praca. Robię to, co lubię
i na czym się znam, mam częsty kontakt
z ciekawymi ludźmi, pracę bardzo dynamiczną, pasjonującą. Obie pasje wypełniają
całkowicie mój czas i dlatego bardzo ważna
jest dla mnie proporcja pomiędzy pracą a domem. Staram się obie te rzeczy ze sobą godzić
i to pozwala mi się - w tym momencie mojego
(mm)
życia - w pełni realizować.
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EDUKACJA ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY „KULTURA – DOBRY WZÓR”
W ramach autorskiego programu edukacyjno-kulturalnego „KULTURA - DOBRY WZÓR”
Centrum Kultury i Sztuki Scena Teatralna Miasta Siedlce realizuje niżej wymienione cykle edukacyjne:
 Muzyka Smyka – program edukacyjny
z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci od
3 do 12 roku życia (w tygodniu: przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III oraz IV-VI)
prowadzony przez artystów Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce wspólnie z artystami Filharmonii Narodowej. Część lekcji odbywa się
również w Sali Koncertowej Zespołu Szkół
Muzycznych w Siedlcach.
 MłoJAZZ – program edukacyjny z zakresu
edukacji muzycznej dla młodzieży powyżej
12 roku życia: kl. IV-VI szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
(w tygodniu: przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III oraz IV-VI) prowadzony
przez artystów Sceny Teatralnej Miasta Siedlce wspólnie z artystami Filharmonii Narodowej oraz muzykami ZSM w Siedlcach.
Część lekcji odbywa się również w Sali
Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych
w Siedlcach.

 Rodzinna Niedziela w Teatrze – cykl teatralny dla całej rodziny, zawsze w pierwszą
niedzielę miesiąca, zawsze od godz. 16.00! Zapraszamy całe rodziny – rodziców, dziadków,
dzieci i młodzież na spektakle i widowiska
teatralne przygotowane przez artystów Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce oraz artystów współpracujących z naszą instytucją.
 Studenckie Wtorki Teatralne – Począwszy od
1 października 2013 r. wprowadziliśmy ofertę teatralną dla studentów. Zawsze w pierwszy wtorek miesiąca, zawsze od godz. 19.00,
spektakle teatralne dla siedleckich studentów
przygotowane przez artystów Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce oraz artystów współpracujących
z naszą instytucją.
 Otwarte Popołudnie w Teatrze – spektakle,
koncerty, programy skierowane do mieszkańców
Miasta Siedlce i regionu – prezentowane w formie otwartej, ogólnodostępnej i bezpłatnej – organizowane jeden raz w kwartale, w niedzielę.
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 Teatr Smyka – program edukacyjny dla najmłodszych, dla dzieci od 3 do 12 roku życia
(w tygodniu: przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III oraz IV-VI); spotkania prowadzą
artyści Sceny Teatralnej Miasta Siedlce oraz
polskie teatry specjalizujące się w spektaklach
dla dzieci i młodzieży.
 Teatr Mądrego Widza – program edukacyjny
dla wszystkich, dla dzieci i młodzieży w różnym
wieku, spotkania z „żywym” słowem, ruchem
i teatrem oparte na klasycznej literaturze polskiej,
zwracające szczególną uwagę na piękną polszczyznę i rzetelność gry aktorskiej. W pełnych temperamentu artystycznego spotkaniach młody widz
uczy się jednocześnie rzetelnego aktorstwa, mądrości literatury polskiej i mądrego spojrzenia oraz
recenzowania spektaklu teatralnego. W projekcie
biorą udział artyści Sceny Teatralnej Miasta Siedlce oraz aktorzy scen polskich, m.in.: Waldemar
Obłoza z cyklem lekcji teatralnych zatytułowanych
„Wejdź, a poznasz Sam Siebie”.
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Dano mi szansę,
by spełniać marzenia

fot. Jarosław Grudziński

Rozmowa z Natalią Świętochowską,
uczennicą III klasy Szkoły Podstawowej nr 5
w Siedlcach

* Kiedy się zaczęła Twoja przygoda
z tańcem?
- Moja przygoda z tańcem rozpoczęła się we wrześniu
2013 roku, gdy zgłosiłam się na casting do spektaklu
„Calineczka”, chociaż tak naprawdę to zawsze lubiłam
tańczyć. Gdy miałam 6 lat chodziłam przez rok do
Caro Dance, ale po roku zrezygnowałam, bo wtedy
pewnie jeszcze nie zdawałam sobie sprawy z tego, że
taniec stanie się moją pasją.
* Jak myślisz, co daje Tobie taniec,
jak zmienił się Twój świat, kiedy zaczęłaś
tańczyć w zespole Caro Dance?
- Taniec daje mi energię, możliwość wyrażenia
siebie i dużo, dużo radości. Od kiedy zaczęłam
tańczyć w zespole Caro Dance, mój świat wywrócił
się do góry nogami, wszystko teraz muszę mu
podporządkować, ponieważ próby mamy prawie
codziennie. Często bywa tak, że rezygnuję z innych
zajęć na rzecz zajęć w Caro Dance.
* Które z przedstawień, odbywających się na

deskach Siedleckiej Sceny Teatralnej z Twoim
udziałem, cenisz sobie szczególnie i dlaczego?
- Tak naprawdę to jak do tej pory brałam udział
w dwóch przedstawieniach: w „Calineczce”
i w „Dziewczynce z zapałkami”. Oczywiście
„Calineczkę” cenię sobie najbardziej, ponieważ
to od niej się wszystko zaczęło. I w tym miejscu
chciałabym bardzo podziękować Pani Iwonie
Orzełowskiej za to, że dała mi szansę, uwierzyła
we mnie, że przyjęła mnie do klasy szóstej, która
jest klasą mistrzowską i że mogę uczyć się od
najlepszych. Dziękuję jej również za wszystkie
uwagi, bo dzięki temu staram się poprawiać swoje
błędy i motywuje mnie to do dalszej pracy.
* Poza tańcem masz jeszcze wiele innych
zainteresowań i pasji. Jak je godzisz z nauką?
- To prawda. Uwielbiam śpiewać, malować, bardzo
lubię sport. Oprócz tego uczę się też gry na gitarze,
należę do kółka dziennikarskiego w mojej szkole,
chodzę na gimnastykę sportową i na zajęcia

wokalne. A jak to wszystko godzę z nauką? Nie
wiem, ale jakoś się udaje. Myślę, że przez to, że
mam tyle zajęć dodatkowych, jestem bardziej
zorganizowana, nie mam za to zbyt wiele czasu na
telewizję czy komputer. Wiem, że jeśli zaniedbam
naukę, będę musiała zrezygnować z dodatkowych
zajęć. Bardzo pomagają mi też moi rodzice, głównie
mama, bez niej pewnie nie dałabym sobie rady
z tym wszystkim, także dziękuję jej za to.
* Czy w przyszłości chciałabyś uprawiać zawód
artystyczny?
- Chciałabym bardzo zostać tancerką, ale wiem,
że przede mną jeszcze długa droga. Chciałabym
również zostać projektantką mody, bo lubię
projektować. Być może uda mi się połączyć te dwa
zawody i będę projektować ubrania dla siebie i dla
innych tancerzy.
* Co, według Ciebie, jest w życiu najważniejsze?
- Według mnie w życiu najważniejsza jest rodzina,
miłość i przede wszystkim zdrowie.
Ale ostatnio również taniec stał się bardzo ważny
w moim życiu.
* O czym marzysz, zasypiając?
- Żeby choć raz zatańczyć „solówkę”, duet lub stanąć
w pierwszej linii w formacji i zatańczyć z najlepszymi,
ale wiem, że muszę się jeszcze bardzo wiele nauczyć,
chociaż w domu ćwiczę bardzo dużo i sama sobie
układam solówki. Mam nadzieję, że kiedyś będę
mogła je zaprezentować.
(mm)
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

Książę z bajki, czyli księżniczka
na smyczy
JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Moi drodzy!
Kiedy dostaniecie do ręki ten
numer naszego pisma, będzie już maj
– najpiękniejszy jak dla mnie miesiąc roku. Po miesiącach bez
błękitnego nieba, po wielu ponurych
i zimnych dniach, nareszcie ciepły
duch w powietrzu! I jak tu namówić Was na wizytę w kinie? Wiem,
wiem – prawdziwa sztuka obroni
się zawsze, podejmę więc próbę
namówienia Was, byście choć chwilę
poświęcili sztuce filmowej i wybrali
się na seans filmowy. Nie chcę namawiać Was na kino wysublimowane,
trudne, tym razem proponuję coś
lżejszego, ale jednak z wielkim ładunkiem emocjonalnym, z dramatem
w tle i jednocześnie coś, co rozbudzi
Wasze marzenia i wzmocni uczucia

towarzyszące wiośnie. Bo jak tu nie
marzyć o księciu z bajki, o pałacu,
służbie, balach i całym anturażu
z tym związanym?
Opowiem Wam więc o filmie
odtwarzającym fragment, wycinek
z niezwykłego, zakończonego tragicznie życia pewnej hollywoodzkiej
gwiazdy, która z dnia na dzień stała
się arystokratką – Księżną Monaco.
I od razu pewien zarzut do twórców;
dlaczego to tylko niewielki wycinek,
epizod życia zaledwie, rozdmuchany
do niesamowitych rozmiarów? Przecież całe życie Grace Kelly – bo to
o niej jest ten film - jest tak wspaniałe, że aż niesamowite i bajkowe.
Oto skromna dziewczyna
z Filadelfii staje się najpierw uznaną
aktorką, potem nagrodzoną Oscarem
gwiazdą, by u szczytu kariery porzucić sławę i z dnia na dzień stać się
żoną władcy jednego z najmniejszych

państw świata, stać się arystokratką
ze wszystkimi tego stanu konsekwencjami.
Film opowiada historię
z roku 1962, kiedy to narastał
konflikt pomiędzy Charlesem
De Gaulle’m a księciem Rainerem
III. W tym czasie Francuzi chcieli
zaanektować Monaco i uczynić
z tego księstwa integralną część
Francji. Rola Księżnej Grace
w rozwiązaniu tego konfliktu była
ogromna. Jej osobiste zaangażowanie doprowadziło do osiągnięcia porozumienia, jednocześnie
pozwalając obu stronom wyjść
z tej trudnej sytuacji z twarzą.
Film pt. „Grace Księżna Monaco” wyreżyserował Olivier Dahan.
W głównych rolach reżyser obsadził
znakomitych: Tima Roth’a jako księcia Rainera III i w tytułowej Nicole
Kidman. Powierzenie roli głównej

GRACE KSIĘŻNA MONAKO
(GRACE OF MONACO)
Reżyseria: Olivier Dahan
Scenariusz: Arash Amel
Zdjęcia: Eric Gautier

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU

Ludomir Benedyktowicz „Pejzaż”
DANUTA MICHALEC
HISTORYK SZTUKI

W 1981 roku siedleckie muzeum kupiło w jednym z salonów krakowskiej „Desy” akwarelę
w skromnych drewnianych ramkach, która w świetle grubego tekturowego passe-partout ma wymiary 13 na 26,5 cm. Złocista żółć,
małe plamy zieleni i brązu, niebieskawe smugi na horyzoncie i przebłyski błękitu w górnych partiach
pozwalają dostrzec w tej prawie
abstrakcyjnej kompozycji pagórkowaty, pogodny pejzaż z niską roślinnością w najwyższych partiach
wzniesień. Z całą pewnością jedną
z przyczyn zakupu tej kompozycji była wyraźna sygnatura: „Ludomir Benedyktowicz”, widoczna
u dołu z prawej. Z lewej strony jest
jeszcze czytelny rok postania pracy - „1925”. Autor tej kompozycji to człowiek nietuzinkowy. Jest
związany z okolicami Siedlec, bo
urodził się w 1844 roku w Świnia-

rach leżących w gminie Mokobody.
Jego losom i dziełu można się dokładnie przyjrzeć czytając książkę
Tomasza A. Pruszaka „Polski Barbizończyk”, wydaną w 2013 roku.
Miał zostać leśnikiem, bo od 1861
roku uczył się w Zakładzie Praktyki Leśnej w Feliksowie koło Broku.
Ale 2 lata później razem z innymi
kolegami poszedł do powstania.
W jednej z potyczek został ranny.
Uratowano życie powstańca, ale
trzeba było amputować mu obie

dłonie. To nie załamało młodzieńca, który na przekór wszystkiemu postanowił zostać malarzem.
Studiował w Warszawie i w Monachium. Już podczas rekonwalescencji w szpitalu powstańczym
zrobiono mu bransoletę nakładaną na przedramię. Do niej można
było przymocować pióro, ołówek,
pędzel. Ponieważ był szykanowany
w zaborze rosyjskim, więc wyjechał
do Krakowa. Tam się ożenił i do-

chował czwórki dzieci.
Utrzymywał rodzinę
ze swojej pracy artystycznej,
prowadził
czynne życie towarzyskie i udzielał się społecznie. Doczekał odzyskania przez Polskę
niepodległości. Został
w wolnej ojczyźnie
uhonorowany Krzyżem Virtuti Militari.
Zmarł w 1926 roku w wieku 82 lat,
we Lwowie. Pochowano go jednak
w rodzinnym grobie na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie. Dla sobie współczesnych był przykładem
tężyzny życiowej i niezłomności
charakteru. Myślę, że i dla potomnych może być wzorem. A jego
różnorodna twórczość warta jest
dokładniejszego poznania. Warto
przypomnieć, że w Siedlcach – od
1987 roku – przyznawana jest nagroda jego imienia.
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Kidman to był przysłowiowy strzał
w dziesiątkę. Okazało się, że aktorka
nie tylko znakomicie wygląda
i dobrze „czuje” rolę, ona po prostu
na ekranie jest Księżną Monaco!
Ale, wracając do filmu, na pewno
uwiodą Was piękne widoki skalistego
Monaco, jak i przepych tamtejszych
rezydencji. Ale nie dajcie się zwieść
pozorom: te wszystkie wspaniałości
i emocjonujące wydarzenia na arenie
międzynarodowej są tylko tłem,
pretekstem do pokazania dramatu
kobiety zdradzanej przez apodyktycznego męża, nie pozwalającego
wrócić jej do pasji jej życia,
do aktorstwa. Okazuje się, że splendor arystokracji i życie w luksusie
było dla Księżnej złotą klatką,
w której czuła się jak na smyczy,
a jej życie codzienne przypominało
bardziej melodramat niż baśń. Co ją
powstrzymywało od porzucenia arystokratycznego blichtru? Czy luksus,
tytuły, a może dzieci, rodzina? Myślę,
że na te i inne pytania znajdziecie,
choć w części, odpowiedzi w filmie
pt.: „Grace księżna Monako”.
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DO POCZYTANIA-

Antologia 100/XX
POMYSŁ, UKŁAD I KOMENTARZ MARIUSZ SZCZYGIEŁ

Antologia to hołd złożony polskiej szkole
reportażu, zbiór prezentujący jej najlepszych
twórców, tych najsławniejszych i tych
niesłusznie zapomnianych, a wspólnie
tworzących reporterską historię XX wieku.
Na dwa tomy zebrane przez Mariusza Szczygła
składa się sto najciekawszych, najlepszych i najgłośniejszych polskich reportaży opublikowanych
pomiędzy 1901 a 2000 rokiem.
Antologia powstała pod opieką rady programowej
złożonej z wybitnych reporterów i literaturoznawców.
Tworzą ją: Hanna Krall, Małgorzata Szejnert,
prof. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Elżbieta Sawicka.
„Ukazanie się tej długo wyczekiwanej antologii
śmiało może kandydować do miana najważniejszego
wydarzenia literackiego 2014 roku. Nie będzie też
przesadą stwierdzenie, że fani polskiego reportażu
otrzymali wreszcie swoją Biblię”. 

(Jakub Nikodem, culture.pl)

a u t o r s k a

g a l e r i a
B A R TO S Z M U S I E J

S

iedlecki artysta, który uczył się sztuki malowania pod okiem Antoniego Wróblewskiego.
Patrząc na jego obrazy wydaje się, że Bartek serce
zostawił nad Bugiem - bo to jego ulubiony motyw malarski i ulubiony kąt na ziemi. Rzeka jest
w twórczości malarza odzwierciedleniem jego
stanu duszy, emocji i wrażliwości – raz zmącona
wodnymi prądami, niespokojna i obca, innym
razem ugłaskana przez wiatr, czuła na dotyk
ważki i spojrzenie człowieka. Malarstwo Bartosza Musieja dojrzewa wraz z nim. Mówi samo za
siebie. Dlatego milczymy, patrząc na jego Bug.
(mm)
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W

środę, 3 kwietnia, w ramach cyklu „Spotkanie
z folklorem” na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce odbył
się koncert edukacyjny „Przywoływki wielkanocne na Kujawach”
w wykonaniu ZPiT ZS „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz pod
kierownictwem artystycznym Bożeny Wojciuk.

Przywoływki to zwyczaj znany
i kultywowany obecnie tylko na Kujawach i w Puławach. W Wielkim Tygodniu kilku młodych mężczyzn tworzyło listę dziewcząt, które miały być
wywołane. O każdej pannie układano
krótki wierszyk, chwalący jej zalety
lub wyśmiewający wady. Wierszyki te
odczytywano publicznie z jakiegoś wysokiego punktu w centrum wsi w Nie-

dzielę Wielkanocną. W Poniedziałek
Wielkanocny przywoływane dziewczyny polewano wodą. Kawaler starający
się o względy panny mógł „wykupić”
sobie wyłączne prawo do oblewania jej
w lany poniedziałek. Kolberg podaje,
że niewywołana panna czuła się pogardzana przez wiejską wspólnotę, dlatego
wolała być raczej źle przedstawiona niż
pominięta. Zwyczaj ten był świetną
okazją do kojarzenia małżeństw.

fot. Krzysztof Rosa

Spotkania z folklorem

Mistrzowskie Caro Dance - popis umiejętności i artyzmu

W

dniach 4-6 kwietnia
w Kielcach odbywały się
Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization Jazz Dance, Show Dance, mini Production
i Production. W rywalizacji, która
stanowiła zarazem eliminacje do
Mistrzostw Europy i Świata, brało
udział blisko 1800 zawodników z 60.

klubów z całej Polski, a wśród nich
także siedlczanie - tancerze i tancerki Formacji Tanecznej Caro Dance
prowadzonej przez Iwonę Marię
Orzełowską. Podczas trzydniowej
rywalizacji Artyści Centrum Kultury
i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce, stawali aż
26 razy na podium, w tym 7 na jego

KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION
JAZZ DANCE, SHOW DANCE, MINI PRODUCTION I PRODUCTION
Kielce, 4-6 kwietnia 2014
Mistrzostwo polski - I miejsce:
 Piotr Kadej - Solo Show Dance Dzieci do lat 11
 Piotr Kadej - Solo Jazz Dance Dzieci do lat 11
 Wiktoria Ratyńska - Solo Show Dance Juniorki
 Aleksandra Borkowska - Solo Show Dance Dorośli
 Zosia Denisiuk i Piotr Kadej - Duet Jazz Dance Dzieci do lat 11
 Mini Formacja Jazz Dance Dzieci do lat 11
 Formacja Jazz Dance Dorośli
Wicemistrzostwo polski - II miejsce:
 Wiktoria Trochimiak - Solo Jazz Dance Dzieci do lat 11
 Michał Woiński - Solo Show Dance Dzieci do lat 11
 Wiktoria Ratyńska - Solo Jazz Dance Juniorki
 Krzysztof Wiśniewski - Solo Show Dance Juniorzy
 Wiktoria Trochimiak i Piotr Sikora - Duet Jazz Dance Dzieci do lat 11
 Wiktoria Ratyńska i Wiktoria Ostrowska - Duet Show Dance Juniorki
 Aleksandra Borkowska i Bartosz Osik - Duet Jazz Dance Dorośli
 Mini Formacja Jazz Dance Dorośli
 Formacja Jazz Dance Dzieci do lat 11
 Formacja Jazz Dance Juniorzy
 Formacja Show Dance Dorośli

najwyższym poziomie. Szczególnie
warto odnotować, że w najbardziej
prestiżowej rywalizacji, tj. formacje
dorosłych, tancerze Caro Dance trzeci rok z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski! Trzeba zaznaczyć też, że
w niemal każdej kategorii siedlczanie
zajmowali miejsca w ścisłym finale.
Kolejnym sukcesem zespołu okazał

się udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Warsaw Open Jazz Dance
Day, zainspirowanym osobą Pauliny
Zysk, który odbywał się 12 kwietnia.
W rywalizacji z najlepszymi klubami z całej Polski, tancerze Formacji
Caro Dance aż 12-krotnie stawali
na najwyższych stopniach podium
turnieju.

WARSAW OPEN JAZZ DANCE DAY
Warszawa,12 kwietnia 2014 r.
I miejsce
 Solo Jazz Dance Juniorki – Wiktoria Ratyńska
 Formacja Show Juniorzy
 Formacja Show – Dorośli
 Mini Formacje Jazz Dance Dorośli
II miejsce
 Solo Jazz Dzieci do lat 11 – Zofia Denisiuk
 Solo Jazz Dance Juniorki – Wiktoria Ostrowska
 Duet Jazz Dance Juniorki - Wiktoria Ratyńska i Wiktoria Ostrowska
 Duet Jazz Dance Dorośli – Aleksandra Borkowska i Bartosz Osik
 Mini Formacje Jazz Dance Juniorzy
 Formacja Jazz Dance Dorośli
III miejsce
 Solo Jazz Dance Dorośli - Aleksandra Borkowska
 Formacja Jazz Dance Juniorzy

fot. z archiwum Caro Dance

II wicemistrzostwo polski - III miejsce:
 Michał Woiński - Solo Jazz Dance Dzieci do lat 11
 Wiktoria Ostrowska - Solo Jazz Dance Juniorki
 Krzysztof Wiśniewski - Solo Jazz Dance Juniorzy
 Aleksandra Borkowska - Solo Jazz Dance Dorośli
 Zosia Denisiuk i Michał Woiński - Duet Show Dance Dzieci do lat 11
 Mini Formacja Show Dance Juniorzy
 Mini Formacja Show Dance Dorośli
 Formacja Show Dance Dzieci do lat 11
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Wybrzmiało Stabat Mater

W

sopran) oraz kameraliści Orkiestry Symfonicznej Miasta Siedlce.
Całością zadyrygował Mariusz
Orzełowski. Stabat Mater (dolorosa) po łacinie oznacza stała
Matka (bolejąca). Utwór dotyczy
boleści Matki Boskiej po ukrzyżowaniu Chrystusa. Słowa napisał

Jacopone da Todi w XIII wieku.
Muzykę do nich komponowało
wielu znanych kompozytorów,
w tym m.in. Antonio Vivaldi.
Koncert wpisał się w uroczystości
obchodów 74. rocznicy zbrodni
katyńskiej oraz 4. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

fot. Cyprian Kucharuk

środę, 9 kwietnia, w Kościele p.w. Św. Stanisława BM w Siedlcach wybrzmiało
„Stabat Mater” - wyjątkowe dzieło
muzyki klasycznej, skomponowane przez Antonio Vivaldiego.
W koncercie wystąpili Justyna
Kowynia-Rymanowska (mezzo-

fot. Cyprian Kucharuk

Z kręgu kultury żydowskiej

W

W roli głównej Milena Madziar
- absolwentka Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich w Warszawie,
od kilkudziesięciu 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.
Reżyserem i autorem tekstów polskich
spektaklu jest Andrzej Głowacki, kierownictwo artystyczne objął Waldemar
Koperkiewicz. Kolejny spektakl z cyklu
Studenckich Wtorków Teatralnych już
3 czerwca - tym razem zapraszamy na
najnowszy spektakl Teatru Es „Wolę
żyć” na podstawie książki Barbary Rosiek „Pamiętnik narkomanki” w reżyserii Waldemara Koperkiewicza.

kwietniowej odsłonie
cyklu Studencki Wtorek Teatralny na naszej scenie
wystawiony został recital z kręgu
kultury żydowskiej „W Tancbudzie Tango” w wykonaniu Mileny
Madziar i muzyków Orkiestry
Teatru Es. „W Tancbudzie Tango” to 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.

Poezja i proza na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
uż po raz 10. na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce odbył
się Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów „Między wierszami”. Najlepszych recytatorów ze szkół gimnazjalnych z całego powiatu siedleckiego
wyłoniono podczas finału konkursu,
który miał miejsce 8 kwietnia.
Przy ocenie recytatorów jurorzy
brali pod uwagę m.in. dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Komisja w składzie: Urszula Gotowicka,
Maciej Czapski i Robert Protasewicz
po wysłuchaniu 17 recytatorów – laureatów eliminacji powiatowych postanowiła przyznać:
 I nagrodę Natalii Klimiuk z Gimnazjum nr 4 w Siedlcach
 II nagrodę Dianie Woźniak z Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach

 III nagrodę Monice Połaskiej z Gimnazjum w Rozbitym Kamieniu
Wyróżnienia przyznane zostały
Gabrieli Renik z Gimnazjum w Sadownem, Dominice Szoplik z Gimna-

twarze Tuwima” w wykonaniu aktorów Teatru „No nareszcie” z I Liceum
Ogólnokształcącego im. B. Prusa.
Scenariusz i reżyseria jest dziełem
wspólnym opiekunki teatru, polonist-

zjum im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach i Klaudii Siestrzewitowskiej
z Gimnazjum nr 5 w Siedlcach.
Finał X Konkursu „Między wierszami” uświetnił spektakl „Różne

ki – pani Anety Kniżewskiej i utalentowanego ucznia – Adama Świerczewskiego. W kwietniu na Scenie
Teatralnej Miasta Siedlce odbyły się
też eliminacje rejonowe 59. Ogólno-

fot. Cyprian Kucharuk

J

polskiego Konkursu Recytatorskiego.
Jest to najstarszy konkurs recytatorski
w Polsce adresowany do młodzieży
i dorosłych. Spośród uczestników,
którzy na eliminacje przyjechali z całego regionu siedleckiego, do udziału
w etapie wojewódzkim komisja zakwalifikowała:
 w kategorii recytatorskiej Sebastiana Gontarza i Mateusza Poszwę z Węgrowa
 kategorii poezji śpiewanej Natalię
Sisik z Siedlec
 w kategorii „wywiedzione ze słowa”
Katarzynę Wyszomierską i Annę Domańską z Sokołowa Podlaskiego
 w kategorii „teatr jednego aktora”
Sebastiana Gontarza z Węgrowa
i Marysię Rękawek z Garwolina
Opiekę merytoryczną nad
konkursami sprawowała Halina
Tunkiewicz.
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fot. Cyprian Kucharuk

Najpiękniejsze
dziewczyny ziemi
siedleckiej
wybrane

W

piątek, 25 kwietnia, na
deskach Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce odbyła się gala finałowa wyborów Miss Ziemi Siedleckiej
2014. O koronę i tytuł najpiękniejszej
mieszkanki Siedlec i regionu rywalizowało 8 dorosłych panien oraz 9
dziewcząt – kandydatek do tytułu
Nastoletniej Miss Ziemi Siedleckiej.
W pokazach konkursowych dziewczyny zaprezentowały się w strojach
własnych, kreacjach przygotowanych
przez Pracownię Mody „Agutti”,
w wiosennej kolekcji siedleckiej firmy
„Mikos”, w strojach kąpielowych oraz
w koszulkach producenta odzieży
„Żarek”. Finałowej gali konkursu towarzyszył również program artystycz-

ny. Przed zgromadzoną publicznością
wystąpiła znana aktorka i piosenkarka - Olga Bończyk, siedlecki zespół
młodego pokolenia - PeterBeth oraz
tancerze Teatru Tańca Caro Dance.
Całość poprowadzili Elżbieta Szczerbaciuk i Jarosław Skrobecki.
WERDYKT JURY
Po długiej naradzie tytuł Miss
Ziemi Siedleckiej 2014 jurorzy przyznali Magdalenie Czyżniejewskiej.
Tytuł I Wicemiss przypadł Alicji
Wyrębiak, natomiast II Wicemiss
została Aneta Szałucha. – Udział
w konkursie to był eksperyment. Nie
spodziewałam się zająć jakiegokolwiek miejsca, raczej obstawiałam inne
dziewczyny i trzymałam za nie mocno

kciuki. Odniosłam bardzo pozytywne
wrażenia. Warto spróbować swoich sił
i przekonać się jak to jest – powiedziała po zakończeniu gali finałowej Magdalena Czyżniejewska – zwyciężczyni tegorocznej edycji konkursu.
Nastoletnią Miss Ziemi Siedleckiej 2014 wybrana została Aleksandra
Wydra, tytuł I Nastoletniej Wicemiss
otrzymała Wiktoria Matejczuk, natomiast II Wicemiss została Ewelina
Trzpioła.
Przyznano również liczne tytuły komplementarne. Najmilszą Miss
(tego wyboru dokonują same kandydatki) została Katarzyna Robak. Miss
Foto to tytuł, który trafił do Eweliny
Trzpioły, z kolei Miss Uśmiechu do

Anety Szałuchy. Swojego wyboru
dokonali też widzowie - tytuł Miss Publiczności zdobyła Alicja Wyrębiak,
zaś czytelnicy Tygodnika Siedleckiego
w głosowaniu sms wybrali Natalię
Ostojską.
Organizatorami wyborów Miss
Ziemi Siedleckiej 2014, jak co roku,
byli: Tygodnik Siedlecki i Centrum
Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta
Siedlce. Choreografię do pokazów
konkursowych przygotowała Iwona
Maria Orzełowska. Kierownictwo
produkcji - Justyna Janusz. Scenariusz - Justyna Janusz i Mariusz
Orzełowski. Reżyseria – Iwona Maria Orzełowska.

Inne spojrzenie na angielskie
poczucie humoru
ak się kochają w niższych
sferach” - komedia omyłek jednego z bardziej uznanych
twórców gatunku – Alana Ayckbourna w sobotę, 12 kwietnia
dwukrotnie wystawiona została na
deskach Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce. Autor ma w swoim dorobku ponad sześćdziesiąt sztuk
przetłumaczonych na kilkadziesiąt
języków i wystawianych na najlepszych scenach świata. Produkcja
warszawskiego Teatru Kamienica
w siedleckiej scenie zagrana została
w doborowej obsadzie składającej
się z najpopularniejszych polskich
aktorów, którymi są: Andżelika
Piechowiak, Anna Oberc, Graży-

na Wolszczak, Rafał Królikowski,
Piotr Polk i Waldemar Błaszczyk.
Spektakl wyreżyserował uznany za jednego z najlepszych warszawskich reżyserów komediowych – Grzegorz Chrapkiewicz.

fot. Marek Błaszczyk

J
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SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
Stefan Somla - Radny Miasta Siedlce, Przewodniczący Rady Programowej
Grzegorz Skwarek - Dyrektor Strategiczny Katolickiego Radia Podlasie,
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
Sławomir Kurpiewski - Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce
Magdalena Kwiatek - Prezes Zarządu Jastrzębski S.A. w Siedlcach

Michał Hołownia - Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach
Sławomir Kurpiewski - Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce
Waldemar Obłoza - aktor teatralny i telewizyjny, reżyser
Zbigniew Paczóski - Właściciel Sieci Sklepów TOPAZ
Karol Tchórzewski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Poniżej wypowiedzi przedstawicieli Rady Programowej CKiS, kolejne
w następnych numerach Sceny24.

Magdalena
Kwiatek
PREZES ZARZĄDU
JASTRZĘBSKI S.A.

Współpracę z Centrum Kultury i Sztuki jako firma Jastrzębski
rozpoczęliśmy w ubiegłym roku.
Byliśmy bardzo mile zaskoczeni
profesjonalizmem pracowników
i dyrektora tej instytucji. Widzieliśmy szanse wspólnego rozwoju
w zakresie wspólnej promocji.

Waldemar
Obłoza

AKTOR TEATRALNY
I TELEWIZYJNY, REŻYSER

Kiedy poproszono mnie o udział
w Radzie Programowej CKiS potraktowałem to jako zaszczyt. Już
przy pracy nad „Iwoną Księżniczką
Burgunda” zauważyłem, że dbałość
o rozwój kultury w Siedlcach jest wyREKLAMA

Nasze przewidywania sprawdziły się w 100% a wspólne działania
zaowocowały m.in. większym dostępem naszych pracowników do
oferty kulturalnej CKiS. Biorąc to
wszystko pod uwagę z ogromną
przyjemnością przyjęłam propozycję członkostwa w Radzie Programowej tej instytucji. Połączenie
rozwoju kultury z rozwojem lokalnych firm to rozwiązanie, które
dobrze wpływa na społeczność lokalną i łagodzi obyczaje biznesowe.
jątkowa w dzisiejszych czasach, kiedy
to słowo kryzys jest tak naprawdę pretekstem do kolejnych oszczędności
np. na kulturze. Siedlce są tym wyjątkiem, gdzie rozumie się, że inwestycja
w kulturę przynosi wymierne zyski
dla miasta i regionu. Teatr w Siedlcach
jest dla mnie fenomenem ze względu
na jakość produkcji artystycznych,
i determinację dyrekcji w zapewnieniu warunków do pracy twórczej.

Michał
Hołownia

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
MUZYCZNYCH W SIEDLCACH

Jako dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach uważam, że
współpraca naszej szkoły z CKiS im. A.
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta
Siedlce jest podstawą funkcjonowania
i wzajemnego uzupełniania się tych
placówek. Nasza współpraca dotyczy

Zbigniew
Paczóski

WŁAŚCICIEL
SIECI SKLEPÓW TOPAZ

Sieć sklepów Topaz od wielu
lat bardzo silnie angażuje się we
wspieranie działalności sportowej i kulturalnej w regionie.
Jesteśmy mecenasem wielu stowarzyszeń, fundacji, klubów, placówek.
Rozumiemy, że taka działalność rozwija lokalną aktywność, buduje spo-

przede wszystkim umuzykalniania
dzieci i młodzieży siedleckiej (organizacja koncertów w wyk. artystów Filharmonii Narodowej z przeznaczeniem dla
szkół podstawowych i gimnazjalnych),
ale też podejmujemy wspólne wyzwania dużych wydarzeń koncertowych.
Myślę, że jednak naczelnym hasłem tej
współpracy i mojego udziału w Radzie
Programowej jest promocja rodzimych,
siedleckich talentów muzycznych, którzy są lub będą chlubą Siedlec.
łeczny potencjał, kształci młodzież.
Centrum Kultury i Sztuki im.
A. Meżeryckiego Scena Teatralna
Miasta Siedlce to jedna z najważniejszych instytucji regionu - zapewniająca mieszkańcom bogatą
ofertę kulturalną, w tym zarówno
wartościową rozrywkę, jak i ambitne wydarzenia artystyczne. Przynależność do Rady Programowej Centrum jest dla mnie wyróżnieniem,
cieszę się, że Topaz może być blisko
kultury i jej pomagać.
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PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PARTNERZY CKiS
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

KOLORY CMYK
PANTONE 1235C PANTONE 1255C PANTONE 485C BLACK
35% Magenta 27% Magenta 100% Magenta
100% Yellow
100% Yellow
100% Yellow
34% BLACK

CENTRUM

Sp. z o.o.

MUZYCZNE

MPK
SIEDLCE

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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Dzień Dziecka w Teatrze
1 czerwca, godz. 16.00
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Scena Teatralna Miasta Siedlce
Sponsor główny:

Partner teatru:

KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION
Show Dance, mini Production i Production
Eliminacje Mistrzostw Europy i Mistrzostwa Świata IDO

Siedlce`2013

Organizatorzy:
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