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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

Promocja miasta – czym Siedlce mogą
się wyróżnić na mapie Polski?
Mariusz
Orzełowski

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

Wreszcie Wakacje… Uff! Zasłużony odpoczynek.
Fantastycznych urlopów i niezapomnianych wrażeń
życzymy Państwu podczas tegorocznych wakacji.
Wracajcie do nas opaleni, wypoczęci, pełni energii
i szczęśliwi. W okresie wakacyjnym nasze grupy
artystyczne przygotowują się do nowych premier,
a my komponujemy repertuar przedsięwzięć na najbliższe miesiące. A Tych z Państwa, którzy pozostaną
w Siedlcach zachęcamy do zapoznania się z ofertą
i do udziału w zajęciach XV Wakacyjnej Akademii
Talentów, bo przecież to znakomita, bezpłatna forma rozwoju własnego talentu pod bacznym okiem
artystów Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.
Uczty Teatralne, Sztuka Plus Komercja, Mistrzowie Sceny, Festiwal Dzieciom i Młodzieży
Już od 28 września rusza III edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych i trwać będzie
prawie 3 miesiące. Poprzeczkę festiwalową podnieśliśmy bardzo, bardzo wysoko.
Na naszej scenie zagoszczą ogólnopolskie hity
teatralne, za którymi przez ostatnie miesiące publiczność po prostu szaleje. Żeby zwiększyć atrakcyjność naszego festiwalu rozszerzyliśmy jego regulamin, dopuszczając do udziału w nim nie tylko
teatry, ale również współprodukowane w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz teatry o szczególnych wartościach artystycznych. Dzięki temu
na naszej scenie zagoszczą rewelacyjne tytuły
i znakomici aktorzy. Już można rezerwować bilety.
PIK „2” w Galerii Siedlce
Miło mi Państwa poinformować, że od 18 sierpnia
na terenie Galerii Siedlce zostanie otwarty Punkt
Informacji Kulturalnej Sceny Teatralnej Miasta Siedlce (PIK ”2”). Chcemy być jeszcze bliżej naszych
Widzów. Tam również będzie można zapoznać się
z naszą ofertą programową oraz zarezerwować
lub kupić bilet. 
Do zobaczenia!

Jak nas widzą, tak o nas piszą,
czyli Artyści o siedleckim Teatrze

Kierownik Referatu Promocji
w Urzędzie Miasta Siedlce

Ewelina Raczyńska

Aktor

Waldemar Obłoza

prof. Jerzy Miziołek

Miasto Siedlce może
promować się talentami
swoich mieszkańców, historią
i tradycją, a także swoim
urokiem. Siedlce Miasto
Przyjazne (Siedlce Friendly
City) to hasło znane nie tylko
w kraju, ale i za granicą.
Jego trafność potwierdzają
zarówno mieszkańcy, jak
i goście z całego świata. Na tle
innych miast wyróżniamy się
prężnym rozwojem, jesteśmy
znaczącym ośrodkiem
akademickim, brylujemy
w świecie kultury i sztuki,
mamy wspaniałe osiągnięcia
sportowe, wspieramy rodziny
wielodzietne i osoby starsze.
Siedlce to miasto pasji
i z pasją. Siedlce to Europa
na Mazowszu. Zapraszam do
Siedlec!

Siedlce są dla mnie fenomenem
z powodu tego, co się tu dzieje
w kulturze i w sztuce na co dzień.
Rozwój społeczeństwa zależy od
tego, jaką mu się zaproponuje
ofertę kulturalną, a w Siedlcach
jest ona przebogata. Cieszy
mnie przede wszystkim kontakt
siedlczan z żywym teatrem,
który jest lustrem, odbijającym
nasze niedoskonałości, lęki czy
przywary. Władzom Siedlec
należy się największe uznanie
za to, że stworzyły możliwości
do reaktywowania w Siedlcach
teatru. Hasło, które jeszcze w XIX
wieku wisiało nad budynkiem
teatru: ”Wejdź, a poznasz sam
siebie”, jest aktualne do dzisiaj.
Jestem zachwycony tym,
jak władze Siedlec inwestują
w kulturę, co w dalszej
perspektywie na pewno się
opłaca.

Siedlce zaistniały na mapie
Polski przede wszystkim za
sprawą jedynego w naszym
kraju obrazu El Greco
„Ekstaza św. Franciszka”.
Kiedy wjeżdżałem do Siedlec
i zobaczyłem hasło: „Miasto
ekstazy” pomyślałem, że ktoś
dobrze wykorzystał kontekst
tego wyjątkowego dzieła
sztuki. Myślę, że warto przy
okazji El Greca pochylić się
nad osobą św. Franciszka,
uwiecznionego na obrazie
genialnego malarza i skupić
się na duchowej stronie tego
dzieła. To też byłby doskonały
„pretekst” promocyjny. Siedlce
położone są w otoczeniu
pięknej przyrody, którą tak
afirmował św. Franciszek.
Warto wykorzystać ten atut
w promocji Siedlec.

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

5 Wakacyjna Akademia Talentów
6-7 Mini przewodnik turystyczny
8-9 Kobieta dyrygent - rozmowa
		 z Justyną Kowynią-Rymanowską
11 Kultura po sąsiedzku
12-13 Od kreacji do egzystencji
		 - rozmowa z Ireneuszem Parzyszkiem
14-22 III Ogólnopolski Festiwal
		 Teatrów Prywatnych
		Sztuka plus Komercja
23 Rozmowa
		 z Aleksandrą Węglewicz
24-25 Bazar Kulturalny
27-29 Relacje z wydarzeń
		kulturalnych
29 Artyści wczoraj
		 i dziś
POZNAJ SWOJĄ OKOLI
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MISTRZOWIE SCENY

Andrzej Poniedzielski

historyk sztuki
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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
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Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
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Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Sklepy Baldwin/Pszczółka, ul. Browarna 2

| s. 22

Hotel Janusz, ul. Pusta 15
FESTIWAL DZIECIOM

I MŁODZIEŻY | s. 22

ROZMOW Y
TEATRALNE

 s. 14-15

 s. 16-17

Kobieta
dyrygent

z Justyną Kowynią-Rymanowsk

ą

Od kreacji
do egzystencji

z Ireneuszem Parzyszkiem

 s. 23

Wykorzystałam
swoją szansę

z Aleksandrą Węglewicz

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Langego 6
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Artystyczne podsumowanie

styczeń - czerwiec 2014, czyli CKiS w liczbach

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku, Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna
Miasta Siedlce było organizatorem, współorganizatorem, realizatorem bądź uczestnikiem (poprzez udział własnych
zespołów, twórców i wykonawców)  następujących działań programowych:

26 własnych spektakli teatralnych
(w tym 5 spektakli premierowych)
Dziewczynka z zapałkami

Premiery własne 2014 r.:

21 stycznia 2014r.

Kierownictwo artystyczne
Iwona Maria Orzełowska
Scenariusz i reżyseria
Katarzyna Bondarczuk
Obsada: najmłodsi adepci Szkoły Tańca
do Caro Dance i ich rodzice
Spektakl zagrany 11 razy

O Piracie Buciorze, który zgubił
skarb, a zyskał przyjaciela
2 lutego 2014r.

Reżyseria i muzyka:
Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Maciej
Czapski i Robert Protasewicz
Spektakl zagrany 21 razy

Comfy Zone
2 marca 2014r.

Reżyseria i choreografia:
Jakub Mędrzycki
Obsada: Teatr Tańca
Caro Dance
Spektakl zagrany 3 razy

13 spektakli teatrów impresaryjnych,
90 spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży,
28 spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
7 autorskich wieczorów poetyckich,
21 konkursów, prezentacji, widowisk,
przeglądów i festiwali,

Premiera płyty „Na uciechę,
Krainy między Wisłą a Bugiem”
9 maja 2014r.

Aranżacje i przygotowanie muzyczne
Tomasz Piros
Kierownictwo artystyczne
Bożena Wojciuk
Wykonanie:
Kapela i soliści ZPiT ZS „Chodowiacy”
im. A. Siwkiewicz

Pinokio
11 maja 2014r.

Scenariusz, reżyseria
i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: adepci Szkoły Tańca
do Caro Dance
w roli głównej: Piotr Kadej
i Krzysztof Barabasz
Spektakl zagrany 10 razy

Wolę żyć

29 maja 2014r.

Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Scenariusz: Waldemar Koperkiewicz
i Robert Protasewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es
Spektakl zagrany 9 razy

22 koncerty,
1 program stypendialny,
3 wystawy i wernisaże,
8 spotkań, konferencji i sympozjów,
9 koncertów CKiS poza Siedlcami
(w tym 1 tournée zagraniczne)

RAZEM: 277 wydarzeń artystycznych i społecznych
+ 42 audycje radiowe i telewizyjne
Razem 319 wydarzeń artystycznych i społecznych oraz audycji radiowych i telewizyjnych.
Około 67 tysięcy widzów (nie licząc słuchaczy audycji radiowych i telewizyjnych).

Dziękujemy

lipiec-sierpień 2014
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mini przewodnik turystyczny

Nie nudź się...

poznaj swoją okolicę
I mamy wakacje. Większość z nas spędzi je w mieście, organizując – od czasu do czasu
- krótkie wypady poza Siedlce. A w nieodległej okolicy naprawdę jest co zwiedzać,
o czym często zapominamy, marząc o rajskich krainach daleko stąd. Czasem raj jest
na wyciągnięcie ręki... Proponujemy Państwu trasy wakacyjnych wycieczek, które
dostarczą wielu niezapomnianych wrażeń i pogłębią naszą wiedzę o regionie.

Cudze chwalicie,
swego nie znacie...
Rozpoczęło się lato, dlatego warto wykorzystać ciepłe dni na zwiedzanie okolic Siedlec. Proponujemy kilkugodzinną wyprawę,
odpowiednią zarówno na wycieczkę rowerową, jak i przejażdżkę samochodem. Trasa liczy
około 100 km, ale możemy zwiedzać opisane
obiekty każde z osobna.
Rozpoczynamy od zwiedzenia neorenesansowego pałacu zbudowanego w 1875 r.

w miejscu wcześniejszego drewnianego dworu
w Stoku Lackim. Pałac wzniesiony jest na planie
prostokąta z wysuniętym portykiem podtrzymującym taras. Obecnie mieści się tutaj Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy.
Kierujemy się w stronę Mościbród. Znajduje
się tam dwór wzniesiony w pierwszej połowie
XIX w. przez rodzinę Jarząbów. Odrestaurowany

został z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Jest tu restauracja, w której można skosztować
staropolskich specjałów, a także baza hotelowa.
Dwór otacza park oraz stawy, dające doskonałą
możliwość do spacerów i obcowania z przyrodą.
Podążając w stronę miejscowości Wołyńce,
można zajechać do Rezerwatu „Gołobórz”– rezerwat florystyczny objęty ochroną częściową.
Chroniona jest tutaj mozaika zbiorowisk leśnych
oraz nieleśnych, które wytworzyły się na niewielkich obszarach w różnorodnych środowiskach.
Dojeżdżamy do wsi Wołyńce, gdzie znajduje się Kościół pw. Św. Józefa Robotnika. Wybudowany został w latach 1979-1987. W Kościele

znajdują się relikwie krwi Św. Jana Pawła II.
Kolejnym punktem jest miejscowość Domanice, gdzie warto zobaczyć piękny Kościół pw.
Nawiedzenia NMP. Wybudowano go w 1850 roku
na miejscu drewnianej świątyni, która spłonęła.
Jadąc od Domanic przy miejscowości
Czachy po lewej stronie znajduje się Rezerwat
„Topór”, gdzie rosną dorodne jodły.
Kolejnym przystankiem jest Wola Wodyńska.
Warto tam zobaczyć pasiekę „Maja”, która może

zachwycić figuralnymi ulami. Znajduje się tu również Centrum Rozrywki Militarnej – Wola Camp.
Jest to obiekt sportowy, na którym prowadzone
są symulacje działań wojskowych przy użyciu
pojazdów i pirotechniki. Organizowane są tutaj
również rozgrywki AirSoft-owe (gry zespołowe
wykorzystujące repliki broni palnej: pneumatyczne, elektryczne, gazowe i sprężynowe strzelające
plastikowymi kulkami mającymi średnicę 6 mm).
W Woli Wodyńskiej mieści się również Stajnia
Marengo, w której za niewielką opłatą można
skorzystać z oprowadzenia po terenie obiektu.
Oprócz tych atrakcji goście mogą skorzystać z jazdy indywidualnej na ujeżdżalni oraz przejażdżek
bryczką z kucykami. Stajnia oferuje także miejsce

do wypoczynku między stawikami, w których
pływają złote rybki. Posiada też wypożyczalnię
rowerów oraz kajaka dwuosobowego.
Kilka kilometrów dalej w Seroczynie
można zwiedzić neorenesansowy pałac z XIX
wieku w stylu willi włoskiej, w którym kręcone
były m.in. sceny do “Nocy i dni”. Prócz tego
warto zobaczyć też dwór Cieszkowskich
z pierwszej połowy XIX wieku. Obecnie jest
on własnością prywatną i można oglądać go
wyłącznie z zewnątrz. Na zakończenie pobytu
w Seroczynie warto wstąpić do neogotyckiego
Kościoła p.w. Nawiedzenia NMP wybudowanego w 1914 roku.
Wracając w stronę Siedlec, w miejscowości

Wodynie, odwiedzamy drewniany Kościół
pw. Świętych Piotra i Pawła z 1776 r. zbudowany z fundacji Anieli Załuskiej. Mieści się tu
również kopiec usypany w 1925 roku ku czci
poległych za Ojczyznę.
W połowie drogi do Skórca można skręcić
do wsi Szostek i obejrzeć tam murowany dwór
z czterospadowym dachem, który został wybudowany pod koniec XIX wieku.
Wracając na główną drogę, warto zatrzymać
się przy stawie w miejscowości Żebrak, przy
którym można odpocząć i podelektować się
otaczającą przyrodą.
Kolejny przystanek: Skórzec, gdzie znajduje
się Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła
z 1794 r. oraz urokliwa kapliczka z figurą św.
Jana Nepomucena z XIX w.
Dominika Jurek, PTTK, fot. archiwum PTTK

Rowerowa „pętla” dolinami Liwca i Muchawki
Jesteśmy w połowie wakacji. Jeśli trochę
zaprawiliśmy się w jeździe na rowerze - proponuję wybrać się do malowniczych Kisielan
doliną rzeki Liwiec.
Startujemy spod obiektu małej architektury – „Żaglówki” pamiętającej lata 70. ubiegłego
wieku. Ruszamy wzdłuż Siedleckiego Zalewu.
Skręcamy w rowerową drogę (piesi mają oddzielną ścieżkę) na odcinku ok. 1 km utwardzoną, później przechodzącą w gruntową ścieżkę.
W pobliżu mostku na grobli (1,2 km) tablica
informacyjna. Dowodem tego, że bobry opanowują okolice zalewu, jest nie tylko rysunek wraz
z opisem na tablicy, ale i liczne ślady ściętych
drzew. Ruszamy ostrożnie wzdłuż rowu zasilającego zalew (po jego lewej stronie) i dojeżdżamy
do utwardzonej ulicy Wintera. Jedziemy prosto
trzysta metrów – ostatnie pięćdziesiąt ścieżką
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gruntową i jesteśmy przy ulicy Garwolińskiej
(2,3 km). Z zachowaniem ostrożności pokonujemy ją, i ruszamy dalej ul. Leśną. Obecnie do ulicy Domanickiej pokonamy ją bez trudu – pomimo jazdy pod górę (3,8 km). Pomogły fundusze
UE, jest nowa, wygodna ścieżka rowerowa. Ale
pamiętajmy - ulica Leśna kończy się skrzyżowaniem z ruchliwą ul. Domanicką - pokonujemy
ją z należną uwagą. Prosto po kilkudziesięciu
metrach, dotrzemy do tzw. starej strzelnicy. Po
lewej stronie początek ok. dwukilometrowej
ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Uroczysko
Sekuła”. Na trasie 8 przystanków informacyjnych i pomnik przyrody — sosna smołowa. Kto
zdecyduje się na poznawanie walorów przyrodniczych uroczyska — wróci do punktu wyjścia
i dalej wskakujemy na rower. Możemy też chwilę
odpocząć w cieniu turystycznej wiaty. Jest nawet
miejsce na ognisko.
Wracamy do Domanickiej i jedziemy ul.
Artyleryjską do Garwolińskiej (5,6 km). Stąd
wyruszamy w kierunku Strzały, czyli ciąg: Garwolińska, Partyzantów, Łukasińskiego i w dół

(jeszcze) drogą techniczną w karierze do ul.
Kaczorowskiego (7,8 km). Dalej wzdłuż torów
to niemal rowerowa autostrada. W strzale Skręcamy w lewo (10,8 km) i krajówką – mkniemy
do Chodowa (13,5 km). Mijamy most na
Liwcu, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo
(kierunek Węgrów). Po kilkuset metrach pętla
autobusowa i znowu w lewo. Asfaltowa droga
przechodzi w szutrową, pokonujemy most na
Liwcu, i ciągle jadąc drogą gruntową dojeżdżamy do Niwisk (18,5 km). Mijamy po prawej
stronie zabytkowy Kościół pw. Wniebowzięcia
NMP, wyjeżdżamy ze wsi, przy kapliczce św.
Jana Nepomucena w prawo. Znowu most na
Liwcu, niedaleko pomnik przyrody – okazały
kamień, i już jesteśmy przy Domu na Zielonym
Wzgórzu w Kisielanach (w nogach mamy 21,5
km !). Są tu świetne miejsca do spaceru, grillowania, możliwe nawet kajaki. Po odpoczynku
wracamy do Niwisk (24,5 km), skręcamy
w lewo i jedziemy w kierunku miejscowości
Wyłazy, przez cały czas szosą asfaltową. Za
Wyłazami w lewo niedaleko już do dawnego
PGR Ostrówek - warto obejrzeć ładny dworek
z początku XX w. (27,5 km).
Przed nami niezwykle malowniczy odcinek.
Mijając dwór po lewej stronie wjeżdżamy na
groblę porośniętą wiekowymi wierzbami. Na
końcu alei skręcamy ostro w prawo. Polna droga
łagodnym łukiem prowadzi nas do niedużego

lasu. Zagłębiamy się w niego, ale po kilkuset
metrach dojeżdżamy do krzyża i znowu asfaltowej
szosy (28,5 km). Skręcamy w lewo, mijamy most
na Muchawce, już jest wieś Żytnia (niektórzy
wspominają festiwal…) i dalej prosto (końcowy
odcinek gruntowy). Przed nami ulica Piaskowa
w Strzale (30,2 km). Aby zamknąć „pętlę” skręcamy w prawo i po chwili wjeżdżamy do Siedlec. Od
granicy miasta ul. Piaski Zamiejskie po przejechaniu ok. 2,1 km dojeżdżamy do przystanku PKP
Siedlce Zachodnie. Pokonujemy tory kolejowe
i Daszyńskiego dojeżdżamy do ulicy Warszawskiej. Do Plażowej w lewo, i znowu jesteśmy przy
„Żaglówce” (33,5 km). Do zobaczenia na trasie!


tekst i fot. Jarosław Głowacki, wiceprezydent Siedlec

Nadbużańska
przygoda
Wakacyjny wypad za miasto? Oczywiście
w nadbużańskie strony. Wszyscy je dobrze znamy,
ale chyba warto odkryć je na nowo. Polecam
oczywiście wypoczynek w zabytkach – przyjemne
z pożytecznym – możliwość obcowania z historią,
tradycyjną architekturą w jakże pięknych okolicznościach przyrody. Jednym z takich magicznych
miejsc jest Dwór w Zabużu. Zespół dworsko-ogrodowy w Zabużu obejmuje dwór zbudowany
w ok. 1890 r., resztki parku i ogrodu oraz zabudowę gospodarczą. Na zespół składa się budynek
dworu, stajnia, stróżówka, częściowo zachowany
park, urokliwa lipowa aleja dojazdowa oraz szpalery starodrzewu okalające dwór i ogród. Całość

założenia malowniczo ciągnie się na skarpie
szeroko rozlanej w tym miejscu rzeki. Poniżej, nad
Bugiem, jest unikalny i dobrze zachowany zespól
starorzeczy. W Zabużu znajduje się także prom
przez Bug do pobliskiego Mielnika. No i sam
dwór – pieczołowicie wyremontowany. Znajdują
się w nim luksusowe pokoje, w tym apartament
carski i pokój dla niepełnosprawnych, Sala Bankietowa, Sala Kominkowa, Sala Fortepianowa oraz
Sala Bilardowa. A obok, w dawnej stajni, wszystko
dla pań – Spa & Wellness (cokolwiek to znaczy)
czyli szeroka gama zabiegów, które odmłodzą
ciało i przywrócą harmonię duszy... Stylowe
wnętrza i niezapomniany klimat pozwolą spędzić
miłe chwile i odpocząć od codzienności. Obok są
jeszcze korty, można wypożyczyć rowery (lądowe
i wodne też). Najcieplej wspominam jeden
z wyjazdów do Zabuża, gdy razem z małżonką
udaliśmy się na romantyczny weekend w rocznicę
ślubu, a pośród rozmaitych atrakcji z pewnością
niepowtarzalne było pływanie promem do Miel-
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nika i z powrotem, dopóki całkiem nie ulotniły się
w wieczornym rześkim powietrzu aromaty pigwy,
wiśni, malin i aronii... Idealne miejsce nawet na
krótki wypad (niecała godzina jazdy z Siedlec),
i nie trzeba brać kanapek, bo można się posilić
na miejscu w Restauracji Namiestnikowskiej,
serwującej potrawy kuchni staropolskiej oraz
wschodniej.
Drugim magicznym miejscem, które z czystym sercem mogę polecić amatorom lokalnej
turystyki, jest Gródek nad Bugiem. Dla tych, którzy byli tu przed laty, może być dużym zaskoczeniem metamorfoza, jakiej doznało to miejsce. Bo
przecież od 1969 r. gdy uruchomiono w Gródku
znany w kraju Ośrodek Wypoczynkowy, zlokalizowany skądinąd w centrum wczesnośredniowiecznego grodu, minęło jednak trochę czasu. Od
grudnia 2012 roku obiekt działa w nowej odsłonie
jako Gródek Dwór. No i to jest dopiero miejsce
z historią – bo przecież najstarsze ślady osadnictwa w Gródku pochodzą z paleolitu (9200-8200
p.Ch.), w Gródku odkryto m. in. liścianki (groty
strzał) i inne wyroby krzemienne. W połowie 6
tysiąclecia przed Chrystusem w Gródku mieściła
się niewielka osada (odkrycia z tego okresu to
pierwszy w Polsce grób ciałopalny kultury ceramiki wstęgowej rytej i liczne naczynia). W latach
1952-1955 na dużą skalę prowadzono w Gródku
prace archeologiczne. W trakcie wykopalisk
natrafiono liczne obiekty neolityczne, kultury
łużyckiej, groby z okresu rzymskiego, cmentarzysko oraz obiekty mieszkalne i gospodarcze
z okresu wczesnego średniowiecza, zabudowania
folwarczne z XVII wieku, okopy strzeleckie z obu
wojen światowych. Ale to już było, a teraz jest
- wciąż zapierający dech w piersiach widok z wysokiej skarpy na wijące się u stóp zakole Bugu,
są pozostałości po grodzisku średniowiecznym
z XI i XIV w., fragmenty wału obronnego, fosa,
zarys baszty na rzucie koła. No i jest gruntownie
odremontowany i dostosowany do europejskich
standardów budynek hotelowy z Salą Widokową
Nad Buga Wstęgą z okazałym tarasem widokowym, są domki letniskowe, jest karczma ze
stylowym patio, jest i bania dla zażywania kąpieli
parowych, wszystko w stylu i charakterze. A prywatnie to z wizyt w Gródku najbardziej zapadło
mi w pamięć tradycyjne puszczanie wianków na
Bugu, w gronie przyjaciół, przy akompaniamencie
zaprzyjaźnionych muzyków, gdy w wyjątkową
Noc Świętojańską niebo na Gródkiem miało kolor
bordeaux, a woda lśniła jak riesling...

Więc jeżeli myślicie, że widzieliście już nad
Bugiem wszystko, przemyślcie to i w te wakacje
odkryjcie na nowo tę cudowną krainę.
 tekst i fot. Mirosław Starczewski, konserwator zabytków
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Justyną Kowynią–Rymanowską, dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Miasta Siedlce

Kobieta dyrygent
Pani Justyno, zaczynała Pani swoją karierę wokalną w Chórze Miasta Siedlce, by
po latach zostać jego dyrygentką i zdobywać
nagrody na festiwalach chórów. Jak to się
stało?
– Tak, to prawda. Miało to miejsce,
gdy byłam jeszcze uczennicą ZSM
I i II st. w Siedlcach. Wtedy zaczęłam uczęszczać na próby
chóru szkolnego, prowadzone przez Mariusza
Orzełowskiego. Właściwie nie miałam takiego
obowiązku, ponieważ
będąc w klasie skrzypiec
musiałam chodzić na zajęcia orkiestry kameralnej.
Jednak lubiłam śpiew od
najmłodszych lat, dlatego
udział w próbach chóru dawał mi dużo
satysfakcji.

Z czasem chór nabierał wysokiego poziomu
artystycznego, nie skupiał się wyłącznie na
oprawie uroczystości szkolnych (jak to było do
tej pory). Zaczęły się koncerty, wyjazdy, konkursy – wszystko nabrało takiego tempa, że powoli stawało się moim życiem. Dziś z całą
pewnością mogę powiedzieć, że chór
zaważył na moich życiowych decyzjach, którymi był np. wybór
studiów – Akademii Muzycznej na kierunkach: Dyrygentury Chóralnej i Wokalno-Aktorskim.
Jest Pani absolwentką Wydziału Wokalnego w klasie śpiewu
solowego u prof. Wojciecha Maciejowskiego.
W jakim repertuarze
czuje się Pani
najlepiej?

– Jeśli chodzi o śpiew – zdecydowanie w operowym. Ze względu na specyfikę
mojego głosu, bardzo lubię kompozytorów,
takich jak Rossini czy Donizetti. W ich operach można pokazać cały wachlarz środków
wykonawczych, jak: artykulacja, wokaliza,
wirtuozeria – niewyczerpane pole techniczne z zakresu ruchliwości głosu i ornamentyki wokalnej.
Wielokrotnie koncertowała Pani z chórami w Polsce i za granicą. Jak to doświadczenie pomogło Pani spełnić się także w roli
dyrygentki?
– Koncertując z tymi chórami dopiero
zgłębiałam tajniki dyrygentury i techniki wokalnej. Myślę, że traktowałam to wtedy jako
zdobywanie doświadczenia scenicznego, poznawanie repertuaru. Wydaje mi się jednak,
że wszystkie te koncerty, poprzedzone próbami, zostają w pamięci i dziś może nawet
nieświadomie wykorzystuję zdobyte wtedy
doświadczenie.

fot. Piotr Luberda

To, co wyróżnia orkiestrę, to brzmienie, nadane przez dyrygenta. W pewnym
sensie to on ponosi odpowiedzialność za
„produkt finalny”. Dyrygując chórem,
czuje Pani to „brzemię” – jest ono motywujące czy stresujące?
– Jest motywujące, uważam że powinno
takie być. Przynosząc na próbę nowy utwór
już wiem, jak chciałabym go usłyszeć i do tej
wersji dążę. Czasem trwa to dłużej, ale zdarza
się, że zespół mile mnie zaskoczy, wyczuwając
moją estetykę wokalno-muzyczną.
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Współpracowała Pani z wieloma mistrzami dyrygentury. Który ze współczesnych jest dla Pani wzorem czy inspiracją
i co o tym decyduje?
– Najbardziej zapamiętałam współpracę
z dyrygentem Rolfem Beckiem, podczas jednego
z największych festiwali muzycznych Schleswig Holstein Music Festival. Do dziś nie mogę wyjść
z podziwu, jak w pięć dni dyrygent przygotował
dwa dzieła wokalno-instrumentalne W. A. Mozarta z grupą ludzi z całego świata. Pochodzili oni
z różnych środowisk, mieli różne przygotowanie
wokalne. Spotkali się po raz pierwszy i wykonali
te dzieła na najwyższym artystycznym poziomie.
Sposób prowadzenia prób przez Becka – z ogromną kulturą, precyzją, estetyką brzmienia, a przy
tym bez najmniejszego przeforsowania aparatu
głosowego, był bardzo przemyślany i w moim odczuciu napełniony ogromnym doświadczeniem
i mądrością. To była prawdziwa lekcja.
Co to znaczy dobry kontakt chóru z dyrygentem?
– Mając na myśli samą technikę dyrygowania uważam, że muzyka romantyczna czy
współczesna daje możliwości dużej ekspresji
ruchu. Jednak doświadczenie nauczyło mnie,
że przy odpowiedniej koncentracji zespół reaguje nawet na najmniejsze mrugnięcie okiem.
W takiej sytuacji można powiedzieć o dobrym
kontakcie chóru z dyrygentem. Ten kontakt
powstaje oczywiście stopniowo, podczas prób
do momentu, kiedy zespół zaczyna myśleć tak
jak dyrygent. Kiedy te dwa ogniwa oddziałują
na siebie i wyczuwają się wzajemnie intuicyjnie
– zaczynają tworzyć całość. Tylko taka sytuacja
może przynieść sukces.
Praca dyrygenta wymaga dużej sprawności fizycznej. To bardzo wyczerpujące. Jak
Pani się przygotowuje do tej roli?
– Rzadko odczuwam tego rodzaju dyskomfort. Zdarza się to właściwie tylko na
warsztatach chóralnych, gdzie rzeczywiście
pracujemy po 10 godzin dziennie.
Jedna ze współczesnych dyrygentek zauważyła, że kobieta może liczyć na sukces w dyrygenturze tylko wtedy, jeśli jest o 100 % lepsza od kolegów mężczyzn. Czy zgadza się Pani z tą opinią?
– Absolutnie nie. Uważam, że nie ma to
żadnego znaczenia, czy dyrygentem jest kobie-

ta, czy mężczyzna. Najważniejszy jest człowiek
i jego predyspozycje, doświadczenie i wrażliwość muzyczna. Dobry dyrygent musi mieć
przede wszystkim osobowość, musi umieć
porwać zespół, wzbudza szacunek, egzekwuje
to, co chce uzyskać, ale nie wprowadza terroru.
Potrafi zarazić pasją i być spontaniczny, a jednocześnie wrażliwy i swobodny. Płeć nie ma
tu żadnego znaczenia. Właściwie można by to
porównać do każdego zawodu. Czy lepszym
lekarzem jest kobieta, czy mężczyzna? Myślę,
że ilu ludzi, tyle opinii...
Czy spotkała się Pani w swojej pracy zawodowej czy wcześniej, na etapie wyboru
profesji kapelmistrza, z przejawami dyskryminacji czy przykrymi sytuacjami?
– Ze względu na płeć? Nigdy. Powiem
więcej, na konkursie chóralnym Legnica Cantat 45 zauważyłam, że dyrygentów kobiet jest
więcej niż dyrygentów mężczyzn. Może to oni
powoli zaczynają odczuwać dyskryminację...
W jaki sposób Pani „dyscyplinuje” zespół, którym dyryguje?
– Kluczem do sukcesu jest dążenie do celu.
Jeżeli jest on jasno postawiony, np. koncert
czy konkurs, wtedy zespół sam się mobilizuje.
Większość chórzystów to ludzie ustabilizowani
życiowo, a przede wszystkim mentalnie – śpiew
jest ich pasją, poświęcają się jej, podporządkowując często swoje obowiązki rodzinne i domowe, za co jestem im wdzięczna. Czasami są to
bardzo trudne decyzje i muszę zrozumieć ich
nieobecność na próbach. Moim marzeniem
jest stworzenie chóru zawodowego. Takie chóry
działają przy filharmoniach, teatrach muzycznych, operetkach czy operach. To jest komfortowa sytuacja dla osób z pasją wokalną, bo robią
to, co lubią i dostają za to wynagrodzenie, a dyrygent zawsze na próbie ma wszystkich chórzystów. Może tak się stanie, kto wie... Mamy
już w Siedlcach Scenę Teatralną, która nabrała rozpędu i rozwija się w zawrotnym tempie,
stając się wizytówką miasta, może kiedyś będzie możliwość i powstanie chór zawodowy.
Dyryguje Pani we fraku czy w sukni?
– Dyryguję w sukni, chyba z przyzwyczajenia. Jako śpiewaczka zawsze koncertuję w sukniach i w nich czuję się najlepiej na scenie.
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Z ostatniego ogólnopolskiego Turnieju
Chórów „Legnica Cantat 45” przywiozła Pani
wraz z Chórem Miasta Siedlce Srebrny Dyplom.
Co dla Pani znaczy sukces i co Pani z nim robi?
– W Legnicy zdobyliśmy prawie 90 pkt.
na 100 możliwych. Jest to duży sukces, który
utwierdza nas w przekonaniu, że prezentujemy
dobry poziom artystyczny. Udział w konkursach jest bardzo istotny. Daje on możliwość obserwacji innych zespołów, poznawania nowego
repertuaru, zaskakujących interpretacji oraz nawiązywania różnych kontaktów do współpracy
z innymi chórami. Dlatego podjęłam decyzję,
wraz z Izabellą Jaszczułt-Kraszewską, która prowadzi emisję głosu w chórze, o naszym udziale
w dwóch kolejnych konkursach w listopadzie
2014 r., do których już zaczynamy przygotowania podczas letnich warsztatów wokalnych.
Jak się Pani udaje godzić obowiązki zawodowe, których ma Pani bardzo wiele, z życiem rodzinnym?
– Nie ukrywam, że czasami jest ciężko.
Mój mąż pracuje jako solista w Teatrze Wielkim w Łodzi, bywa tak, że nie ma go w domu
trzy tygodnie. W tych momentach pomoc moich rodziców jest nieoceniona.
Jest Pani bardzo zaangażowana w działalność pedagogiczną. Jak Pani sądzi, co traci młody człowiek, pozbawiony dostępu do
kultury wysokiej?
– Tak naprawdę to traci bardzo wiele – traci
siebie, bo kultura tworzy człowieka, a człowiek
tworzy kulturę. Dostęp do niej kształtuje osobowość, więc jeżeli brak do niej dostępu, to jest
to również brak dostępu do świata wartości.
Gdyby nie było muzyki, kim by Pani była?
– Nie mam pojęcia. Jest to dla mnie tak abstrakcyjne, że aż trudne do wyobrażenia. Jestem
związana z muzyką od szóstego roku życia, gdy po
raz pierwszy poszłam na lekcję skrzypiec w Szkole
Muzycznej I st. w Mińsku Mazowieckim. Muzyka
towarzyszy mi od zawsze i mimo tylu lat, wciąż
nie jest do końca odkryta. Każdy nowy utwór
czegoś mnie uczy, wzbudza nowe emocje. A ile
jeszcze nowych utworów i tym samym nowych
doznań przede mną... i to jest w tym zawodzie
rozmawiała Monika Mikołajczuk
najcenniejsze.

fot. arch. Chóru Miasta Siedlce
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kultura po sąsiedzku wybrane wydarzenia
VII Festiwal Teatrów Ulicznych
„Pod Niebem”

Promocja książki o siedlczanach

Nie tylko do Pacanowa. Literackie
podróże małe i duże

Sala Biała
Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne BRAMA oraz Miejski Ośrodek Kultury
w Siedlcach 13 czerwca byli gospodarzami wieczoru, promującego album „Czy Oni czasem nie
są z Siedlec?”. Książka napisana została przez dra
Grzegorza Welika i Beatę Talachę pod redakcją
Ewy Talachy-Koperkiewicz w opracowaniu graficznym Mirosława Zdrodowskiego.
Podczas wieczoru wystąpił Maciej Czapski
i aktorzy Teatru ES.

Już po raz siódmy w dniach 7-8 czerwca odbył się w Siedlcach Festiwal Teatrów Ulicznych
„Pod Niebem” – wyjątkowe przedsięwzięcie artystyczne, organizowane wspólnie przez Miejski
Ośrodek Kultury, Centrum Kultury i Sztuki im. A.
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce oraz
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Pod siedleckim niebem kunszt teatralny zaprezentowały
m.in. lwowski Teatr Woskresinnia, siedlecki Teatr
Fanum oraz poznański Teatr Usta Usta Republika.

Miejska Biblioteka Publiczna

Podczas wakacji Miejsca Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza dzieci na filmowe
spotkania z bohaterami książek Kornela Makuszyńskiego.
W programie zaplanowano:
• Zwiedzanie   świata   z Małpką   Fiki Miki
i Koziołkiem Matołkiem
• Podróże Koziołka Matołka kredą malowane
• Koszyk z książkami  Kornela Makuszyńskiego
• Autor uśmiechu. Fakty, anegdoty i ciekawostki
o Makuszyńskim
• W kręgu bohaterów literackich Makuszyńskiego
• Galeria pod chmurką. Portrety bohaterów  
książek Makuszyńskiego
• Tworzymy komiks „Koziołek Matołek   
zwiedza Siedlce”
• Multimedialny świat Kornela Makuszyńskiego
• Wesoła gimnastyka, figle i wybryki z Koziołkiem Matołkiem i Małpką Fiki Miki.

fot. M. Przeździak

Podróże po świecie rodem z twórczości Kornela Makuszyńskiego odbywać się będą w następujących terminach:

fot. M. Przeździak

Zlot zabytkowych aut

14 czerwca, Siedlce
Impreza, organizowana cyklicznie od
5 lat przez Siedleckie Stowarzyszenie Miłośników Techniki Zabytkowej MTZ KORBA
przyciąga licznych wielbicieli dawnej motoryzacji. Tym razem było podobnie. Imprezie
towarzyszą pokazy, koncerty i konkursy dla
dzieci i dorosłych.

4 lipca, godz. 11.00, Filia Biblioteczna nr 2
9 lipca, godz. 11.00, Filia Biblioteczna nr 4
16 lipca, godz. 11.00, Biblioteka Główna, Oddział
dla Dzieci i Młodzieży, ul J. Piłsudskiego 5
18 lipca, godz. 11.00, Filia Biblioteczna nr 5
23 lipca, godz. 11.00, Filia Biblioteczna nr 5
25 lipca, godz. 11.00, Filia Biblioteczna nr 1
28 lipca, godz. 11.00, Filia Biblioteczna nr 2
6 sierpnia, godz. 11.00, Filia Biblioteczna nr 3
7 sierpnia, godz. 11.00, Filia Biblioteczna nr 4
13 sierpnia, godz. 11.00, Biblioteka Główna,
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Piłsudskiego 5
20 sierpnia, godz. 11.00, Filia Biblioteczna nr 1
27 sierpnia, godz. 11.00, Filia Biblioteczna nr 3

Kwiaty Jana Bohuszewicza
Muzeum Regionalne

Sala Biała
Siedlecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma
już dziesięć lat. 18 czerwca odbyły się uroczystości związane z tym jubileuszem, a uświetnił je
recital Jerzego Połomskiego oraz koncert Chóru
działającego przy SUTW, który świętował 5-lecie
swojego istnienia. Chór został powołany przez
Mariusza Orzełowskiego w 2009 roku.

fot. M. Przeździak

Wakacje z Kulturą

Galeria Kultura
Galeria Kultura zaprasza na wakacyjne
warsztaty plastyczne z Izą Staręgą. Zajęcia dla
dzieci w wieku od 4 do 6 lat odbywać się będą
w każdy wtorek w godz. od 16.00 do 18.00. Dzieci i młodzież od lat 7 zapraszamy we wtorki od
godz. 18.15 do 20.15. Informacje i zapisy tel. 608
657 713. Zapisy na warsztaty przyjmowane są co
najmniej na jeden dzień przed ich rozpoczęciem.
Odpłatność za każde spotkanie wynosi 40 zł.

fot. M. Przeździak

Podwójny Jubileusz
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Od 1 do 13 lipca w Muzeum Regionalnym możemy oglądać niezwykłą ekspozycję
dzieł Jana Bohuszewicza – wybitnego, aczkolwiek zapomnianego malarza, słynącego
głównie z pejzaży włoskich. Bardzo dobrze się
stało, że muzeum, w którego zbiorach znajduje się część spuścizny artysty, przypomni nam
o jego życiu i twórczości. Podczas wakacji
można również obejrzeć wystawę „Szlacheckie siedziby, dwory i pałace południowego
Podlasia, wschodniego Mazowsza i północnej
Lubelszczyzny” w obiektywie Sławomira Kordaczuka oraz tegoż samego „Podlaskie ślady
broni V-1 i V-2. tak zaczęła się droga w kosmos” (czynna do 24 sierpnia 2014 r.) Z kolei
13 lipca o godz. 11.00 odbędzie się kolejne
spotkanie Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów
(Sławomir Kordaczuk, „Nowa dziedzina kolekcjonerstwa – rewenety”. Pokaz multimedialny oferty wrocławskiej firmy).
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	Ireneuszem
Parzyszkiem, artystą grafikiem

Marek Wojciech Chmurzyński, dyrektor
Muzeum Karykatury nazwał Pana Łowcą
nagród – trzykrotne Złote Szpilki, Złoty Medal
legnickiego „Satyrykonu”, Grand Prix na
konkursie w holenderskim Eindhoven – żeby
wymienić tylko niektóre z licznych laurów
zdobywanych w Polsce i za granicą. Niedawno
wrócił Pan z kolejnego konkursu z główną
nagrodą. Tych nagród jest w pańskim dorobku
bardzo dużo. Jak Pan je traktuje?
- Wróciłem z Inowrocławia z I nagrodą, którą
zdobyłem za rysunek satyryczny. Faktycznie tych
głównych nagród już się trochę uzbierało, chyba
przeszło 90 i muszę przyznać, że z powodu ilości
zaproszeń na wystawy czy konkursy, muszę dokonywać ich selekcji. Oczywiście, kiedy otrzymuję
nagrody za moją pracę, jest to dla mnie ogromna
radość, ale ona trwa tylko chwilę. Szybko wracam
na ziemię i zaczynam tworzyć kolejne rzeczy.
Gdzie należałoby szukać źródeł Pana artystycznych fascynacji?
- Na pewno w dzieciństwie. Od kiedy sięgam
pamięcią, praktycznie nie rozstawałem się z blokiem do rysowania. Rodzice kupowali mi takowy
co tydzień i to była moja największa radość. Nie
bawiłem się samochodami ani plastikowymi
pistoletami, tylko szkicowałem otaczającą mnie
rzeczywistość. Pamiętam swój pierwszy
plakat, namalowany w szkole podstawowej,
który przedstawiał Nike. Lubiłem też malować lecące bociany czy żurawie, bo ten widok
tam, gdzie się urodziłem, czyli w Żelechowie,
był moją codziennością.
Kto dał Panu ostrogi w dziedzinie grafiki?
- Myślę, że sam sobie ten rodzaj sztuki wypracowałem. Zawsze pociągała mnie oszczędna forma, której przekaz miałby uniwersalny
charakter. Kiedy trafiłem do Liceum Plastycznego
w Nałęczowie od samego początku wiedziałem, że
chcę zajmować się grafiką. Zresztą mój profesor
powiedział kiedyś, że jeśli usłyszy w przyszłości
o swoim uczniu, to będę to ja. Wychowywałem
się w starej Szkole Plakatu Polskiego – malarskiego, graficznego oraz na plakacie japońskim. I do
dzisiaj jestem wierny założeniom tej szkoły.
Za granicą Polską Szkołę Plakatu określano
jako „niezależność i bystrość rozumu”. To były
lata 60. A w jakiej kondycji jest dzisiaj plakat?
- Po dawnej Polskiej Szkole Plakatu nie ma
dziś prawie śladu. W ogóle nie funkcjonuje plakat
filmowy, który był znakiem firmowym Polskiej
Szkoły Plakatu. Pozostał jedynie plakat teatralny,
ale też w ograniczonym zakresie. Plakat wywodzi
się ze sztuki ulicy – dziś na ulicy nie zobaczymy
dobrego plakatu, bo jest on zabijany przez reklamy

fot. archiwum prywatne

Od kreacji
do egzystencji

i to w dodatku źle zrobione. Kiedyś plakat prowokował, uczył. Był nośnikiem uniwersalnych symboli. Kto z nas nie pamięta muzycznych plakatów
Chopinowskich, które charakteryzowała oszczędność środków artystycznego wyrazu i oryginalna
kolorystyka. Trafnie analizuje tę sytuację mój
mistrz i kolega Waldemar Świerzy: „Sztuka plakatu
nie zniknęła, tylko została zamordowana. Przez
prymitywnego dzisiaj klienta, przez niewłaściwie
rozumianą komercję, wreszcie przez telewizję,
w której koncentruje się teraz reklama. Po co jej
sztuka na płocie? Zresztą płotów też już nie ma ...”

plakat na mistrzostwa w piłce nożnej we Francji – były to bodaj lata
80. – szukając pomysłu na realizację
tego tematu, znalazłem go w prozaicznej sytuacji. Wychodząc z żoną
do znajomych, obserwowałem, jak...
Bożena malowała usta w łazience i wtedy wpadłem na pomysł, by narysować piłkę z odciśniętymi pocałunkami. Piłkarze, po strzelonej bramce,
bardzo często w euforii zwycięstwa całują piłkę.
Ten plakat zdobył wówczas pierwszą nagrodę na
konkursie we Francji.
Z którym z plakatów, które są Pana dziełem,
jest Pan szczególnie związany emocjonalnie?
- Jest dużo takich prac. Emocjonalnie jestem
bardzo związany z plakatem, który przygotowałem na Siedleckie Dni Teatru. Narysowałem mur
w postaci kurtyny albo odwrotnie. Zasiał on trochę kontrowersji. Obcokrajowcy odebrali go jako
zburzenie muru i otwarcie na świat wolności.

Kiedy plakat przestaje być nośnikiem informacji a staje się sztuką?
- Japończycy mawiają, że na odbiór plakatu
mamy minutę. Plakat powinien być oszczędny w formie, a jednocześnie nieść ze sobą jak
największy ładunek informacji i emocji. Nie może
być przegadany ani zaśmiecony długimi napisami, niepotrzebną typografią czy innymi ozdobnikami. Żeby przemówić, nie musi posługiwać
się agresją, nie musi krzyczeć. Dobry plakat jest
niedopowiedziany i zawiera iskierkę tajemnicy...
Jak powstają takie niespodzianki intelektualne?
- Nad plakatem siedzę bardzo długo – niezależnie do tego, czy temat jest narzucony, czy też
nie. Najpierw go analizuję, potem szkicuję, robię
przymiarki i różne wersje, ale najczęściej na koniec wracam do pierwszego szkicu. Mam zawsze
przy sobie mały szkicownik, by w podróży móc
po niego sięgnąć i zapisywać to, co mnie porusza,
bawi, zastanawia, np. hasło „skracam spodnie od
ręki” – i już widzę gotowy plakat. Kiedy robiłem

W czasach Peerelu miał Pan również kłopoty z cenzurą...
- Tak, zdarzyło się to kilka razy. Z tego powodu wiele moich nagrodzonych prac nie zostało
pokazanych publicznie.
Wspomniany już Marek Wojciech
Chmurzyński, napisał we wstępie do katalogu
pańskich rysunków satyrycznych: ”sporo Bracie
narozrabiałeś w polskiej karykaturze i satyrze
przez te swoje 30 lat rysowania. I to narozrabiałeś ze wszech miar pozytywnie”. Jak zaczęła się
pańska przygoda z satyrą?
- To był zupełny przypadek. Jeszcze jako
bardzo młody chłopak wysłałem na jakiś konkurs
rysunek i zdobyłem pierwszą nagrodę. W ślad za
tym poszły liczne zamówienia od różnych gazet
i wydawnictw, i wkrótce znalazłem się w gronie
największych satyryków w Polsce. To była piękna
przygoda, bo nie dość, że zaistniałem jako artysta,
to jeszcze dużo zarabiałem. Dość wspomnieć, że
honoraria wystarczały mi na codzienne utrzymanie i niezależność finansową od rodziców.
Jacy są Pana mistrzowie satyry?
- Na pewno był nim Antoni Chodorowski,

lipiec-sierpień 2014
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Edward Lutczyn, Roland Topor. Jest nim Krzysiek
Grzędziela, Zbyszek Woźniak ... Pojawia się też
nowe pokolenie znakomitych karykaturzystów
i co cieszy – robią swoje prace ręcznie, bez użycia
komputera.
Wybitny grafik Andrzej Dudziński w jednym z wywiadów powiedział: „ Dwa impulsy
są najważniejsze w życiu człowieka: dążenie do
godnego życia, w którym nie ma poważniejszych problemów finansowych, oraz chęć do
odciśnięcia własnego śladu, bycia oryginalnym,
rozpoznawalnym”. Jaki jest Pana ślad?
- Każdy z grafików parających się plakatem
czy rysunkiem satyrycznym stara się odcisnąć
swoje piętno, swoją indywidualność. Każdy
potrafi rozpoznać kreskę Andrzeja Mleczki, Eryka
Lipińskiego, Rafała Olbińskiego czy Szymona Kobylińskiego. W moim przypadku też coś takiego
nastąpiło. Kiedy wysyłam swoje prace na biennale

REKLAMA

do Pragi czy Paryża, otwierający paczkę z moimi
pracami wiedzą, że to Parzyszek z Polski.
Na pewno jest Pan rozpoznawalny przez
cykl „Kamienie” czy „Całuny”, które powstają
już od czternastu lat...
- Tak, to moje ulubione motywy. Kamień sam
w sobie prowokuje, ma swoją filozofię i jest ciekawy rzeźbiarsko. Trzymając kamień w ręku, mogę
mu powierzyć swoje tajemnice i kamień mnie nie
zdradzi. Prowokują mnie zarówno stosy kamieni,
kamieniste drogi, jak i samotny kamień w polu.
„Całuny” zaś, inspirowane „Całunem Turyńskim”,
są rodzajem egzystencjalnego zadumania, szukania istoty rzeczy...
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No właśnie. Nie jest Pan typem celebryty, zabiegającego o rozgłos i poklask. Nie
ma Pan swojej strony internetowej, a nawet
nie korzysta Pan z telefonu komórkowego,
z komputera chyba też rzadko. Czy przemawia przez to Pańska skromność czy też inne
względy?
- To prawda. Nie lubię się narzucać ani
reklamować. Nie dbam o to, po prostu.

Od kreacji do egzystencji...
- Tak. Ale ta droga jest bardzo długa.
Jak Pan pracuje, jakiego rodzaju skupienia
potrzebuje?
- Jestem typem samotnika i lubię pracować
w odosobnieniu. Niektórzy się dziwią, widząc
moją pracownię, która – wbrew stereotypom –
jest poukładana i schludna. Nie lubię twórczego
bałaganu. Często pracując słucham moich
ulubionych bardów – Dylana, Woźniaka, Demarczyk czy Biczewskiej. W wolnych chwilach
powracam do malarstwa – maluję mazowiecko
-podlaski pejzaż. W tym duchu powstaje cykl
„Niebo z moich stron”. To rodzaj milczenia,
spojrzenia wgłąb siebie, który nie wymaga
obecności innych. Taki już jestem.

Z komputera korzystam wyłącznie po to, by
sprawdzić maile. Bardzo często spotykam się
z moimi przyjaciółmi grafikami i plakacistami z Polski i ze świata, i to mi wystarcza.
Skupiam się na swojej pracy, która – według
mnie – ciągle wymaga udoskonalenia, więc
nigdy do końca nie jestem z siebie zadowolony.
Dzięki temu wciąż trwam w tym zawodzie i nie
zamierzam tego zmieniać.


rozmawiała Monika Mikołajczuk

14 |

Scena 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

SZTUKA PLUS KOMERCJA

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

SZTUKA PLUS KOMERCJA

lipiec-sierpień 2014

| 15

16 |

Scena 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

UCZTY TEATRALNE

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

UCZTY TEATRALNE

lipiec-sierpień 2014

| 17

18 |

Scena 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

UCZTY TEATRALNE

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

SZTUKA PLUS KOMERCJA

lipiec-sierpień 2014

| 19

20 |

Scena 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

UCZTY TEATRALNE

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

SZTUKA PLUS KOMERCJA

lipiec-sierpień 2014

| 21

Scena 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

DZIE

w Teatrze

IE

www.ckis.siedlce.pl

A

R

R

Z I NN

L

www.ckis.siedlce.pl

A

A

w Teatrze

IE

OD

A

L

Z I NN

N

DZIE

N

N

www.ckis.siedlce.pl

OD

A

w Teatrze

IE

www.ckis.siedlce.pl

foto: Agata Preyss

Z I NN
A

OD

www.facebook.com/ckis.siedlce

L

HANNA

R

22 |

DZIE

lipiec-sierpień 2014

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

| 23

studencki indeks kulturalny
rozmowa z

Aleksandrą Węglewicz,
finalistką „The Voice of Poland”

Wykorzystałam
fot. arch. TVP

swoją szansę
Co zadecydowało o Twoim udziale
w programie „The Voice of Poland”?
To, że zgłosiłam się do show, zawdzięczam moim rodzicom, którzy namawiali
mnie do spróbowania sił w programie. Brałam udział w castingu pół roku wcześniej.
Mimo przejścia do kolejnych etapów, zrezygnowałam z udziału i wybrałam wyjazd
na wolontariat do Wietnamu. Dopiero po
powrocie pojawiłam się na castingu. Miałam świadomość, że taka szansa może się
nie powtórzyć, więc pomyślałam „dlaczego
nie?”. Niezbyt pewna siebie, ale i szczęśliwa
zarazem przeszłam przez precastingi.

hontas”, do której piosenki wykonywała Edyta
Górniak. Uwielbiałam ją i przez kolejne lata mojego dorastania kolekcjonowałam jej płyty. W życiu nie marzyłam o pojawieniu się z nią na jednej
scenie, a co dopiero o zaśpiewaniu w duecie.
Przed występem nerwy były ogromne, jednak
Edyta bardzo mnie wspierała i motywowała. Jest
profesjonalistką, za co bardzo ją szanuję.

Co czułaś, kiedy okazało się, że po „bitwie” z Kamilem zostałaś „podkradnięta”
do zespołu Marka Piekarczyka?
To było niesamowite! Każdy miał szansę
„bycia podkradniętym”. Ta myśl i nadzieja
gdzieś się we mnie tliły. Wiedziałam, że
Kamil jest niesamowitym wokalistą i może
wygrać. Kiedy tak się stało, nie byłam smutna, mimo że dla mnie oznaczało to pożegnanie się z programem. Gdy Marek Piekarczyk
nacisnął przycisk: „kradzież” byłam bardzo
zaskoczona. Absolutnie nie spodziewałam
się, że akurat on mnie ukradnie. Zastanawiałam się jak będzie u Niego w drużynie skoro
tak bardzo się różnimy. Ale zaufałam mu
i dobrze na tym wyszłam. Marek jest wspaniałym trenerem zarówno w trakcie, jak i po
zakończeniu programu. Potrafi zmobilizować
drużynę, aby każdy z nas przekonał się, jaki
jest potencjał w nas drzemiący, co każdy
z nas potrafi i czym jeszcze możemy zaskoczyć innych, ale i siebie. Emanuje pozytywną
energią, co dodaje siły i mobilizuje do pracy.

Duży wpływ na rozwój
muzyczny mieli moi rodzice - mój tata grał jazz.
W czasach studiów grał na
perkusji, a mama na akordeonie. Od kiedy pamiętam, rodzice prowadzali
mnie na wszystkie siedleckie festiwale.

W programie miałaś też okazję poznać
Edytę Górniak?
Z panią Edytą śpiewałam w finale. Było to
dla mnie bardzo ekscytujące doświadczenie.
Moją ulubioną bajką w dzieciństwie była „Poca-

Czułaś wsparcie ze strony swoich
fanów?
Usłyszałam bardzo dużo ciepłych słów
przede wszystkim od Siedlczan. W ramach
programu musiałam założyć fanpage, na

którym dostaję wiele pozytywnych komentarzy i wiadomości. Każda taka wiadomość
to ogrom energii i motywacji, dzięki temu
mam siłę.
Śpiew to Twoja jedyna pasja?
Oprócz śpiewu interesują mnie podróże.
Również psychologię, którą studiuję, można
zaklasyfikować jako moją pasję. Ponad to
uwielbiam taniec, uczęszczałam najpierw do
Małego Podlasia, później do zespołu Caro
Dance. Niestety, przez kontuzję musiałam
pożegnać się z zespołem. Byłam dzieckiem,
które próbowało wielu aktywności- chodziłam do szkoły muzycznej, tańczyłam,

śpiewałam, stepowałam, chodziłam na
akrobatykę, malowałam...
Od kiedy zaczęłaś interesować się muzyką na poważnie?
Myślę, że od liceum. Wtedy dołączyłam
do zespołu Maćka Turkowskiego i zaczęłam
regularnie brać udział w konkursach i koncertach. Zrozumiałam też, że lepiej się czuję jako
solistka. Wraz z pójściem na studia dołączyłam
do chóru gospel w Sound’n’Grace, w którym śpiewam do dziś. Bardzo lubię śpiewać
w zespole, ponieważ mogę się wiele nauczyć.
Umiejętność zgrania się z resztą chóru, nie wybijanie się, zgranie rytmiczne, pamiętanie swoje
głosu... To wszystko bardzo się przydaje. Właśnie taka synchronizacja oraz samodyscyplina
bardzo przydały się w programie „The Voice of
Poland”. Szczególnie kiedy wszyscy wychodziliśmy razem na scenę i śpiewaliśmy. Duży wpływ
na mój rozwój muzyczny mieli moi rodzice
- tata na studiach grał jazz. W mojej najbliższej
rodzinie, każdy grał na jakimś instrumencie.
Od kiedy pamiętam, rodzice prowadzali mnie
na wszystkie siedleckie festiwale. Podsumowując, muzyka była w moim życiu od zawsze.
Myślałaś o wydaniu własnej płyty?
Oczywiście. Staram się tworzyć własne
kawałki, jednak jest to złożony proces. W programie śpiewałam covery, we własnym stylu,
ale były to znane i lubiane utwory. Autorskie
piosenki są czymś zupełnie innym. Nie mam
pewności, czy to, co chciałabym przekazać
innym ludziom, moje spojrzenie na świat,
moje melodie i teksty, do nich trafią. Mam
nadzieję, że nie zawiodę ludzi, którzy wierzyli
we mnie przez całe trwanie programu. Otuchy
dodają też pozytywne wiadomości w rodzaju:
„Jak śpiewałaś, to przypomniała mi się moja
pierwsza miłość”, „Przy wykonaniu piosenki
Grubsona wzruszam się i wierzę w dalsze
życie”. Dlatego warto śpiewać, komponować
i cały czas iść naprzód. 
rozmawiała Karolina Okuń
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bazar kulturalny
oczy szeroko otwarte

Wakacyjna lekkość Kina
JArosław skrobecki
filmowiec

Dostałem zadanie, jak co
miesiąc zresztą, zaproszenia Państwa do kina w okresie wakacyjnym. Wydawałoby się rzecz normalna i cykliczna, dziwić więc
się nie miałem powodu. Kiedy
jednak zabrałem się do tej prostej
z pozoru czynności, uderzyła
mnie jedna rzecz: otóż w wakacje
królują komedie nie zawsze
romantyczne i niekoniecznie mądre, kilka filmów sensacyjnych
z dreszczykiem oraz filmy dla
dzieci. W pierwszej chwili trochę
się zdenerwowałem, bo: „jak to
nie ma jakiegoś znakomitego
filmu, który chciałbym zobaczyć i który poruszyłby mnie do
żywego?” Za chwilę jednak zacząłem denerwować się na siebie.
Człowieku, są wakacje, kanikuła,

należy odpoczywać fizycznie
i psychicznie, a odmóżdżające
filmy czy inne rozrywki pozwolą na totalny restart twojego
systemu. Nagle okazało się, że
repertuar proponowany przez
dystrybutorów jest dość interesujący, a brak w nim kina artystycznego niezauważalny.
W czasie wakacyjnym naliczyłem ze dwadzieścia komedii
mniej czy więcej romantycznych,
dziesięć filmów dla dzieci, cztery
fantasy i kilka zupełnie różnych.
I jak tu wybrać coś interesującego, kiedy czas komedii romantycznych skończył się dla mnie
wraz ze zniknięciem z ekranów
„Czterech wesel i pogrzebu”
czy „Notting Hill”? Zadanie
nie będzie więc proste, ale nikt
nie mówił, że będzie łatwo. Do
rzeczy więc. Zachęcam Państwa

Przychodzi facet
do lekarza
reżyseria i scenariusz: Dany Boon
obsada: Alice Pol, Kad Merad,
Dany Boon

historia jednego obrazu

Danuta michalec
Historyk sztuki

Kwiaty
w wazonie

Jana Bohuszewicza
(1878-1935)
Koniec wiosny i początek lata to
pełnia kwitnienia łąk i ogrodów.
Zrywanie kwiatów i układanie ich w bukiety jest w tym czasie
czymś naturalnym i bardzo popularnym. Bukiety pachną i zdobią
wnętrza, ale warto przypomnieć,
że ich formy i kolory były często
inspiracją dla artystów.
W tym roku, w miesiącach
letnich, w Muzeum Regionalnym
w Siedlcach będzie można zobaczyć na kameralnej wystawie,
kwiaty malowane przez Jana Bohuszewicza (1878-1935).

Artysta urodził się w Osowcu
koło Mławy. Studia artystyczne
odbył w Warszawie u Józefa Rapackiego – bardzo popularnego
ówcześnie pejzażysty. Rapacki był
tylko kilka lat starszy od Jana Bohuszewicza, ale całkiem możliwe,
że połączyło obu panów zagrożenie
zdrowia gruźlicą. W biografii Bohuszewicza pojawia się informacja,
że wziął czynny udział w rewolucji

1905 roku i tuż po niej wyjechał do
Zakopanego, gdzie już wcześniej
leczył się także Rapacki. Ostatecznie jednak Bohuszewicz – z powodu słabego zdrowia – wyjechał do
Włoch i osiadł na stałe w okolicach
Genui. Ożenił się z malarką Józefą
Brylińską i zapewne razem odbywali podróże artystyczne do Wenecji i sąsiednich rejonów, takich jak:
Piemont, Liguria i Chioggia. Po

do wejścia do kina gdzieś między
plażą a wieczorną dyskoteką,
na film pt.: „Przychodzi facet do lekarza”. To francuski
tytuł z Dannym Boonem w roli
głównej i przez niego wyreżyserowany, doskonale wpisujący się
w letni wypoczynek, ba – nawet
go potęgujący. Danny Boon to
gwiazda pierwszej wielkości:
aktor, reżyser pisarz, scenarzysta i jednocześnie komik,
artysta, którego filmy we Francji
gromadzą ogromną publiczność,
często większą niż hollywoodzkie
superprodukcje.
Mamy więc film „Przychodzi Facet do lekarza” - tytuł
z pozoru wiele lub wszystko
mówiący, to jednak pozory
i nie dajmy się im zwieść; to
nie będzie film o tematyce serii
dowcipów o lekarzu i pacjenodzyskaniu przez Polskę niepodległości malarz zaczął przysyłać
swoje obrazy na wystawy w kraju.
Wystawiał je najczęściej w stolicy.
Był członkiem rzeczywistym Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
w Warszawie. W 1922 roku pokazał 59 swoich prac także w Paryżu.
Po śmierci malarza obrazy opisane
na odwrocie w trzech językach: po
polsku, włosku i francusku trafiły
do Muzeum Narodowego w Warszawie. W 1988 roku MNW przekazało w darze 172 kompozycje do
muzeum w Siedlcach.
Twórczość Jana Bohuszewicza
to głównie barwne, malowane farbami olejnymi na tekturze, pogodne w kolorycie, pejzaże włoskie.
Często są to widoki portów z łodziami lub nawet same łodzie kołyszące się na wodzie oraz zabytkowa
architektura miejska. Mamy także
w swoich zbiorach górskie pejzaże z wijącymi się drogami obrośniętymi platanami czy smukłymi
cyprysami. Ale inspirowały go też
kwiaty zdobiące okna, parapety
i inne malownicze zaułki miejskie.
Chętnie malował ukwiecone łąki.
Jest też w zbiorze prac tego artysty
duża grupa obrazów, których głównym tematem są bukiety kwiatów
w różnorodnych wazonach.
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tach. Jest to opowieść mądra,
dowcipna, gdzie autor nie boi
się autoironii, ośmiesza swojego bohatera na każdym kroku
i bawi się razem z publicznością. Bohaterem jest zdrowy jak
ryba 40-letni Romain Faubert.
Problem w tym, że nie chce w to
zdrowie uwierzyć. Gorzej – jest
przekonany, że jego organizm
jest kłębowiskiem bakterii,
wirusów i wszelkiego rodzaju
chorób. Byłby to jego prywatny
kłopot, gdyby nie fakt, że swoją
manią rujnuje życie jedynego
przyjaciela – doktora Zvenki.
Poczciwy medyk codziennie
musi wybijać z głowy Romaina
kolejne urojone schorzenia,
a ich chora relacja wykracza
daleko poza lekarski gabinet.
Romain potrafi nawiedzić swego
lekarza bez uprzedzenia w trakcie zabiegu, podczas rodzinnej uroczystości czy w domu
w środku nocy. Jednym słowem
zabawa przednia.
Ale, ale. My, dorośli oglądamy
znakomitą bezpretensjonalną
komedię, a co w tym czasie robią

REKLAMA

nasze pociechy? Siedzą w sali
obok oczywiście, zajadając „zdrowe chipsy”, popijając je je naturalnymi sokami i ... oglądają film,
rzecz jasna inny, przeznaczony
dla nich. Np. film pt: ”Tarzan.
Król Dżungli”. To znana historia
podana w nowej animacji. Wykreowane komputerowo widoki
olśniewają, główny bohater jest
niezwykle realistyczny i piękny,

a w tle oczywiście nieśmiertelna
walka dobra ze złem, gdzie dobro
zwycięża po emocjonującej walce,
no i obowiązkowa w tej historii
przyjaźń, a może coś więcej?
A tak na marginesie, chcecie
coś nowego? Proszę bardzo! Zapewne w tym samym kinie w innej sali obok, lub na wcześniejszym seansie czekał będzie ich
ulubiony Dusty, bohater filmu
„Samoloty 2”. To sequel dobrze
znanego wakacyjnego przeboju
sprzed roku (co za konsekwencja
producentów!), przeżywający
nowe emocjonujące przygody,
o których Wasze pociechy opowiadały będą kolegom z wypiekami na twarzy jeszcze długo po
powrocie z wakacji.
Nawiązując do początku tego
tekstu – filmów artystycznych
z pewnością nie zabraknie. Dobrym czasem, by o nich Państwu
przypomnieć, będzie wrzesień,
a już w październiku ruszy
lawina tytułów artystycznych,
kandydujących do tej czy innej
prestiżowej nagrody z Oscarami
włącznie.
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do poczytania-

Między
książkami
Gabrielle Zevin

(Wydawnictwo W.A.B., 2014)

Urokliwa opowieść o właścicielu
przytulnej, ale kiepsko prosperującej
księgarenki, który próbuje poskładać życie na nowo po śmierci żony.
Odnalezienie porzuconej między
książkami dwuletniej dziewczynki-sieroty i spotkanie z energiczną
przedstawicielką małego wydawnictwa wywróci jego świat do góry nogami. Pogodna opowieść o tym, że
zawsze jest czas na nowy początek.

(Z opisu wydawcy)
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Dzień Dziecka w Teatrze

łatwo wpadająca w „uszko” muzyka, stworzyły przyjazny i ciepły klimat przedstawienia.
Serialowe mruczanki Misia Uszatka – „Pora na
dobranoc” oraz „Jestem sobie mały miś” – były
również świetną okazją dla dorosłych widzów,
by przenieść się do cudownych czasów własnego dzieciństwa.
Sponsorem spektaklu była firma Drosed S.A.

Siedlce teatralnym
centrum Mazowsza
fot. Cyprian Kucharuk

- przewodniczący komisji. W kategorii
Teatrów Dziecięcych I nagroda przyznana została Teatrowi „A co!” z Troszyna
za spektakl „Brak sensu, aniołek, żyrafa
i stołek” w reżyserii Elżbiety Pieńkowskiej,
zaś w kategorii teatrów młodzieżowych
zwyciężył Teatr „Rękawiczka” z Garwolina ze spektaklem „Ot-cienie miłości wg
Fredry”, wyreżyserowany przez Izabelę
Rękawek. Grand Prix Festiwalu przyznano
Teatrowi „Nówka” z Piaseczna za spektakl
„Blee” (reżyseria: Małgorzata Mardas).
Zwieńczeniem przedpołudniowych zmagań
teatrów dziecięcych i młodzieżowych były
wieczorne pokazy w ramach VII Festiwalu Teatrów Ulicznych „Pod niebem”, do
udziału w którym zaproszone zostały m.in.
Lwowski Teatr Woskresinnia z Ukrainy czy
Teatr Usta Usta z Poznania.

fot. Nadzieja Niewolewska

W dniach 7 - 8 czerwca, na Scenie
Teatralnej Miasta Siedlce, miał miejsce finał
XIV Mazowieckiego Festiwalu Teatrów
Amatorskich, organizowanego przez
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
w Warszawie, Centrum Kultury i Sztuki im.
A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta
Siedlce oraz Miejski Ośrodek Kultury
w Siedlcach. W tych dniach na siedleckiej
scenie wystąpiły najlepsze teatry dziecięce
i młodzieżowe z całego Mazowsza, prezentując małe i większe formy teatralne, teatry
dźwięku, światła i ruchu. Teatralne zmagania uczestników poddane zostały ocenie jurorów, którzy pracowali w składzie: Maciej
Czapski, Bogusława Jantos i Leszek Zduń

fot. Cyprian Kucharuk

Historię małego Misia z klapniętym
uszkiem, czyli spektakl „Miś Uszatek”, obejrzeli
nasi najmłodsi widzowie z okazji przypadającego 1 czerwca Międzynarodowego Dnia
Dziecka. Tego dnia widownia Sceny Teatralnej Miasta Siedlce wypełniła się po ostatnie
miejsce. Kolorowa scenografia i kostiumy,
nieskomplikowany język literacki oraz prosta,

„Chodowiacy” na Jarmarku Sabinowskim

fot. Archiwum zespołu

W dniach od 11 do 15 czerwca Zespół Pieśni
i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A.
Siwkiewicz odbył podróż artystyczną do Sabinova
(Słowacja). W zaprzyjaźnionym z Siedlcami mieście, jak co roku, odbywał się Jarmark Sabinowski,
do udziału w którym zaproszeni zostali siedleccy
artyści. Ponadto „Chodowiacy” koncertowali
podczas gali wręczenia nagród zasłużonym dla
Sabinowa, w Starej Lubowni i Levoczy. Współpraca Siedlec i Sabinova ma swoją 27-letnią
historię i zapoczątkowana została właśnie od
wymiany kulturalnej zespołów folklorystycznych
„Sabinovcan” i „Chodowiacy”.

Wolę żyć czyli Teatr Es o narkomanii

fot. Cyprian Kucharuk

Ponad 3,5 tysiąca Widzów obejrzało najnowszy spektakl Teatru ES „Wolę żyć” w reżyserii
Waldemara Koperkiewicza, który swoją premierę
miał 29 maja na deskach Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce. Sztuka powstała na motywach wstrząsają-

cej książki Barbary Rosiek „Pamiętnik narkomanki”. Celem spektaklu jest uświadomienie młodym
ludziom szkodliwości zażywania narkotyków oraz
pokazanie, jak wiele mogą stracić, popadając w ten
nałóg. Innym aspektem jest uwrażliwianie nauczy-

cieli i pedagogów na problem narkomanii, który
nie omija żadnej szkoły, pokazanie, że młodzi
ludzie potrzebują dialogu, a często spotykają się
z obojętnością wychowawców, którzy udają, że ten
problem ich nie dotyczy. Na deski teatralne sztuka
powróci tuż po wakacjach. Spektakl sfinansowano
ze środków na rozwiązywanie problemów alkoholowych w Siedlcach.

28 |

Scena 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

relacje

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Prywatnych po raz trzeci na
Podczas III już edycji Festiwalu wystawionych zostanie aż
17 spektakli w czterech kategoriach, którymi są: „Sztuka plus
Komercja”, „Uczty teatralne”,
„Mistrzowie Sceny” oraz „Festiwal dzieciom i młodzieży”. Całość, w dniu 28 września, zainauguruje spektakl „Małżeński Rajd
Dakar” z Katarzyną Pakosińską
i Mirosławem Zbrojewiczem
w rolach głównych. W ramach
konkursu festiwalowego publiczność oceni osiem spektakli
(zgromadzonych w kategorii
„Sztuka plus Komercja” oraz
„Uczty teatralne”), wśród których m.in. „Danuta W.” warszaw-

skiego Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, musical
„Skrzypek na dachu” Teatru Muzycznego z Lublina, produkcja
warszawskiego Teatru 6. Piętro,
spektakl „Bóg mordu”
w obsadzie z Anną Dereszowską, Cezarym Pazurą, Jolantą Fraszyńską
i Michałem Żebrowskim. Wśród spektakli
konkursowych znajdzie
się też premierowa sztuka Studia Teatralnego im.
J. Woszczerowicza „Skąpiec” w reżyserii Macieja
Czapskiego z Waldemarem Obłozą w roli głów-

nej. Ponadto ocenie Widzów
poddana zostanie produkcja
warszawskiego Teatru Kamienica, sztuka pt. „Intryga” w obsadzie z Joanną Koroniewską,

fot. M. Mazurkiewicz

III Ogólnopolski Festiwal Teatrów Prywatnych „Sztuka plus
Komercja” to wydarzenie, któremu
poświęcona została konferencja
prasowa, zorganizowana w środę
18 czerwca we Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. W spotkaniu
z przedstawicielami lokalnych mediów wzięli udział: Mariusz Orzełowski – dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych
„Sztuka plus Komercja”, Wojciech
Słupski - zastępca dyrektora OFTP
„Sztuka plus Komercja”, Waldemar Koperkiewicz – dyrektor
artystyczny festiwalu oraz Waldemar Obłoza - tegoroczny patron
artystyczny Festiwalu.

Marlena Uziębło vel Dietrich
w niemieckiej telewizji
na deskach Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce odbył się specjalny koncert The Blue Angel
z piosenkami Marleny Dietrich.
Reportaż poświęcony Marlenie Uziębło dostępny jest już
od 3 lipca 2014 na videoblogu
programu telewizyjnego „Warschauer Notizen” (Warszawskie

Notatki) pod linkiem
w w w.tagess chau.de,
a w połowie sierpnia
2014 zostanie wyemitowany w niemieckiej
telewizji
publicznej
ARD1 dla naszych sąsiadów w Niemczech.

fot. N. Niewolewska

Bohaterką programu zagranicznej stacji telewizyjnej była
siedlecka wokalistka Marlena
Uziębło. Ekipa niemieckiej telewizji publicznej ARD 1 pojawiła się w dniach 13 i 14 czerwca
2014 w Siedlcach, aby zrealizować reportaż filmowy o polskiej
Marlenie Dietrich. Z tej okazji

Siedlce taneczną stolicą Polski
z Warszawy, Konina, Rzeszowa,
Łodzi, Wodzisławia Śląskiego
czy Płocka. Wśród najlepszych
znaleźli się tancerze z Siedlec
po raz kolejny potwierdzając, że
nasze miasto to kuźnia tanecznych talentów. Tancerze Caro
Dance pracujący pod okiem
Iwony Marii Orzełowskiej stawali aż 41 razy na podium (17 x
Mistrzostwo Polski, 11 x Wice-

mistrzostwo Polski, 13 x II Wicemistrzostwo Polski) zdobywając tym samym aż 46 nominacji
na Mistrzostwa Europy i Świata.
Na podium 6-krotnie stawali też
tancerze Formacji Tańca Nowoczesnego Luz.
Organizatorami tegorocznych Mistrzostw IDO byli:
Centrum Kultury i Sztuki im.
A. Meżeryckiego Scena Teatral-

na Miasta Siedlce, Stowarzyszenie Taneczne Caro Dance, zaś
współorganizatorami
Polska
Federacja Tańca, Polski Związek
Tańca Freestyle, sekretariat Narodowy IDO w Polsce. Patronat
honorowy nad wydarzeniem
objął Marszałek Województwa
Mazowieckiego – Adam Struzik oraz Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski.

fot. M. Mazurkiewicz

fot. C. Kucharuk

W dniach 20-22 czerwca na
deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce odbywały się Krajowe Mistrzostwa International
Dance Organization Modern,
Ballet/Pointe, Tap Dance będące zarazem eliminacjami do
Mistrzostw Europy i Świata.
W ciągu trzech dni na siedleckiej scenie wystąpiło blisko 1300
tancerzy z całej Polski, m.in.

lipiec-sierpień 2014

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

| 29

Artyści wczoraj i dziś

fot. C. Kucharuk

fot. archiwum prywatne

***
jeszcze nas nie było
gdzie strumień
sitowie
motyle

fot. archiwum prywatne

Urodzony w Koronowie n. Brdą. Laureat konkursów poetyckich
m. in. im. Kraszewskiego, Romualda II Mikoszewskiego, Mazowsze-Kurpie-Podlasie, Człowiek-Dobro-Piękno, O liść dębu,
Tobie Ojcze /Kraków/ i wielu innych. Nagradzany: Zasłużony
Działacz Kultury, Medal „Za odwagę w myśleniu i działaniu”,
nagroda im. Ludomira Benedyktowicza, „Aleksandria” i inne.
Opublikował sześć tomików autorskich. Udział w Antologii
Poezji Polskiej wydanej z okazji Millenium oraz licznych antologiach i almanachach poezji. Poeta, animator SGL „Witraż”.

1960

1972

na brzegu jeziora
zajętego liczeniem fal
i raków
w różanej świątyni dzikich
kwiatów
dla której mensą
głaz omszały
muzyką organów pohukiwania
sowy
kruchtą dolina
na ścieżkach
po których błądząc
dźwigałem moje dzieciństwo
nieporadne zauroczenia
pierwsze wersy
dla nikogo
a przecież piękne
w tym mieście
na tych ulicach
na schodach kamienic
które przystankami nadziei
bywały
lub czekaniem
na rozwiane słonecznie
warkocze malw
jeszcze nas tam nie było
a zdążyć musimy
byś poznała
dlaczego taki ze mnie pielgrzym
i tak nieobliczalny
poeta…

1975

fot. archiwum prywatne

„Dług i Łykend” - klasyczna komedia z zaskakującymi zwrotami akcji, w znakomitej obsadzie aktorskiej, we wtorek 16 czerwca dwukrotnie zagościła na deskach Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce. Bohaterami sztuki są dwie pary,
które się kochają i nienawidzą zarazem: prawnik i psychoterapeutka oraz nieudolny scenarzysta i właścicielka sklepu. Czwórka ta spędza
weekend w domku letniskowym, zagubionym
gdzieś w lasach wschodniej Polski. To, co wydarzyło się podczas tych kilku dni, i jak ich życie
wywróciło się do góry nogami przed wypełnioną po brzegi siedlecką publicznością zagrali
Maja Berełkowska, Katarzyna Walter, Marek
Siudym i Piotr Cyrwus.

1959

2014

fot. J. Grudziński

Mroczne zakątki
dusz bohaterów
spektaklu Dług i Łykend

1956

fot. archiwum prywatne

fot. M. Mazurkiewicz

Beatą Ścibakówną, Szymonem Bobrowskim, Tomaszem Stockingerem i Zbigniewem Zamachowskim, jak również spektakl
Agencji Artystycznej Certus „Złodziej” z Rafałem Królikowskim, Leszkiem Lichotą,
Izabelą Kuną, Cezarym Żakiem i Renatą Dancewicz czy
sztuka „Kolacja na
cztery ręce”, w której wystąpią Leszek
Zduń, Przemysław
Stippa i Rafał Odrobina. Szczegółowy
repertuar festiwalu
dostępny na stronie
www.festiwalteatrowprywatnych.pl

Krzysztof Tomaszewski

fot. archiwum prywatne
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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.

Scena Teatralna Miasta Siedlce
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Spektakle konkursowe
28 września (niedziela), godz. 16:00 Inauguracja Festiwalu

MAŁŻEŃSKI RAJD DAKAR

13 października (poniedziałek), godz. 17:00 i 20:00

ZŁODZIEJ

20 października (poniedziałek), godz. 19:00

BÓG MORDU

30 października (czwartek), godz. 19:00

SKĄPIEC premiera

10 listopada (poniedziałek), godz. 18:00

SKRZYPEK NA DACHU musical

14 listopada (piątek), godz. 19:00

Kolacja na cztery ręce

29 listopada (sobota), godz. 18:00

DANUTA W.

5 grudnia (piątek), godz.17:00 i 20:00

INTRYGA

wydarzenia towarzyszĄce

mistrzowie sceny

Festiwal dzieciom i Młodzieży

gospodarz festiwalu prezentuje

25 października (sobota), godz. 19:00

5 października (niedziela), godz. 16:00

29 września (poniedziałek), godz. 19:00

recital Alicji Majewskiej

i Włodzimierza Korcza

Kopciuszek premiera

wolę żyć!

19 października (niedziela), godz. 16:00

7 października (wtorek), godz. 19:00

9 listopada (niedziela), godz. 16:00

15 października (środa), godz. 19:00

22 listopada (sobota), godz. 19:00

Romeo i Julia premiera za co giniemy?

11 grudnia (czwartek), godz. 17:00 i 20:30

Jarmark bajek premiera We are

recital Hanny

Banaszak

30 listopada (niedziela), godz. 19:00
Kabaret Moralnego 23 listopada (niedziela), godz. 16:00
Dziadek do Orzechów comfy zone
Niepokoju

w najnowszym programie „Pogoda na suma”

7 grudnia (niedziela), godz. 16:00

13 grudnia (sobota), godz. 19:00

koncert Marka

Torzewskiego

Gala
zakończenia
Festiwalu

Opowieść wigilijna

acje tel.
Rezerw

1 89

25 794 3

w w w. f e s t i w a l t e a t r o w p r y w a t n y c h . p l
honorowy
patronat
prezydent
miasta siedlce

sponsor główny
FESTIWALU

organizator

sponsorzy strategiczni FESTIWALU

współorganizator

partNER
organizatora

partnerzy medialni
B

foto: Agata Preyss

www.apis.biz.pl
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