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Skąpiec | s. 4

Skrzypek na dachu | s. 5

Kolacja na cztery ręce | s. 6

Danuta W. | s. 7

ROZMOWY
TEATRALNE

Niepodległa Dzieciom i Młodzieży
 s. 10-11

Musimy żyć
godniej i piękniej
[z Tadeuszem Chudeckim]

 s. 12-13

Uwielbiam tworzyć
dla siedlczan
[z Mariuszem Orzełowskim]

 s. 5

 s. 19

Kiedy śpiewam,
świat przestaje istnieć
[z Pauliną Radzikowską]
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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

CO TO ZNACZY BYĆ PATRIOTĄ?
MARIUSZ
ORZEŁOWSKI

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

LISTOPAD Z KULTURĄ
Można powiedzieć, że zbliża się okres podsumowań. Czas biegnie nieubłaganie i za dwa
miesiące powitamy nowy 2015 rok. Jednakże przed nami jeszcze kilkanaście wydarzeń
artystycznych tego roku. Największe wydarzenie jesiennego sezonu, czyli OFTP „Sztuka
plus Komercja” pięknie sobie płynie... przy
aplauzie fantastycznej publiczności i znakomitych przedstawieniach teatralnych. Każde
z nich jest wyjątkowe. A siedlecka publiczność znakomita! Dziękuję.
W listopadzie na naszej scenie zagoszczą wyborne spektakle. Musical „Skrzypek na dachu”,
dobra komedia klasyczna „Kolacja na cztery
ręce” oraz wybitny spektakl „Danuta W.” Na scenie również zakoncertuje, dawno niewidziana
w Siedlcach, Hanna Banaszak. Jednakże cały
czas zapraszamy na „Skąpca” i na premierę
spektaklu w wykonaniu Teatru Dziecięcego
Dramma – Mia „Jarmark Bajek”.
Co więcej w listopadzie? 96. Rocznica Odzyskania Niepodległości. Po raz kolejny zapraszamy razem z „Żółkiewskim” na trzecią już
edycję Testu Historycznego. Dalej, Chór Miasta Siedlce weźmie udział w dwóch międzynarodowych konkursach chóralnych w Rybniku i Łodzi. „Chodowiacy” przygotowują się do
Barbórki, Formacja Taneczna Caro Dance do
Mistrzostw Świata w Mikołajkach, a bajka „O
piracie Buciorze...” zagości w Chełmie. To daje
sumę 49 wydarzeń artystycznych porannych
i wieczornych.
Szczegółowy program wszystkich wydarzeń
na kolejnych stronach SCENY 24.
Zapraszam również do naszych Punktów Informacji Kulturalnej przy ul. Bpa I. Świrskiego
31 oraz w Galerii Siedlce (I piętro), gdzie można zarezerwować i kupić bilet. Uczynić to też
można telefonicznie: 25 794 31 89.
Pozdrawiam i do zobaczenia w siedleckim teatrze.

ZDZISŁAWA ŚWIĘTOCHOWSKA

nauczycielka

Patriotyzm najczęściej kojarzony z walką w obronie ojczyzny,
we współczesnych czasach
nabiera innego znaczenia.
Często powtarzałam swoim
uczniom, że być patriotą, to
być dobrym uczniem, znać
literaturę i historię Polski,
mówić poprawną polszczyzną, aktywnie uczestniczyć
w życiu szkoły, pielęgnować
rodzinne i narodowe tradycje,
uczestniczyć w wydarzeniach
i uroczystościach na terenie
miasta, dobrze mówić o Polsce.
Miesiąc listopad to szczególny
czas, by swoją obecnością na
cmentarzach, podczas uroczystości miejskich z okazji Święta
Niepodległości zamanifestować
swój współczesny patriotyzm.

ŁUKASZ CZAPSKI

IZABELLA JASZCZUŁTKRASZEWSKA

tancerz

Być patriotą to znaczy kochać
swój kraj i akceptować go takim, jaki jest. Widzieć w nim
dobre strony, zamiast skupiać
się tylko na tych złych.
Myślę, że bycie patriotą wiąże się też z dbaniem
o wspólne dobro, tzn. spojrzeniem ponad zachcianki
swojego ego i wspieraniem
innych, na przykład ludzi ze
swojego środowiska. Patriota
czuje silną więź ze społeczeństwem oraz kulturą swojego
narodu.

śpiewaczka operowa, wykładowca
emisji głosu w Chórze Miasta Siedlce

Ojczyzna jest dobrem
wspólnym wszystkich
obywateli i jest też wielkim
obowiązkiem. Patriotyzm
oznacza umiłowanie tego,
co ojczyste. Jest to miłość,
którą każdego dnia trzeba
pielęgnować. Łacińskie
słowo pater – ojciec jest
punktem wyjścia rozumienia
patriotyzmu. To słowo
podkreśla również wymiar
religijny, jaki kryje się w
szacunku i czci należnym
rodzicom, a wywodzącym się
z IV przykazania: czcij ojca
swego i matkę swoją. Patria
- Ojczyzna w domyśle moja
rodzina. Patriotyzm to też
pytanie: Ja - czyli kto? mocny
czy byle jaki?

Znajdziesz nas:
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31
Punkt Informacji Kulturalnej CKiS nr 2,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74

4-7 Repertuar CKiS na listopad
8 Co za miesiąc?
10-11 Rozmowa z Tadeuszem Chudeckim
12-13 Mariusz Orzełowski o sztuce

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2
Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Klub Rafa, ul. Rynkowa 24
Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134

tworzenia kultury z górnej półki

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2

14-15 Wspominamy ludzi kultury, którzy

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4

		odeszli
18 Kultura po sąsiedzku
19 Studencki Indeks Kulturalny
		 rozmowa z Pauliną Radzikowską 		

UPH, Biblioteka Akademicka. ul. ks. Popiełuszki 9
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

20-21		 Bazar kulturalny

Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1

22-24 Relacje

Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2

Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Sklepy Baldwin/Pszczółka, ul. Browarna 2
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Langego 6
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Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
Sieć sklepów CARLOS

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 
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SKĄPIEC. Work in progress

wg sztuki Moliera

www.facebook.com/ckis.siedlce

R E P E R T U A R

www.ckis.siedlce.pl

S C E N A T E AT R A L N A
M I A S TA S I E D L C E

LISTOPAD 2014
aktualności teatralne w w w.ck is.siedlce.pl w w w.scena24.siedlce.pl

Obsada

Waldemar Obłoza
Sebastian Cybulski
Agata Sasinowska
Dorota Zielińska
Bartek Magdziarz
Maciej Czapski

Gościnnie występują:
Krzysztof Barabasz
Robert Protasewicz
Asystent reżysera: Maciej Czapski
Kostiumy: Katarzyna Lipińska
Kierownik produkcji: Anna Harke
Aranżacje : Konrad Wantrych

Scenariusz i reżyseria: Adam Biernacki

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

30 października 2014r.
godz. 19:00
spektakle 4, 13, 15, 16 listopada 2014 r. godz. 19:00
Rezerwacje i bilety: Punkt Informacji Kulturalnej CKiS, tel. 25 794 31 89, 08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31, Punkt Informacji Kulturalnej CKiS (PIK 2) Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74 (I pietro)
sponsor spektaklu

4 LISTOPADA (wtorek)

godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Opieka merytoryczna: Halina Tunkiewicz
Konkurs dedykowany zmarłemu 27 czerwca 2009 r.
śp. Andrzejowi Meżeryckiemu. Adresowany jest do
młodzieży szkół średnich (powyżej 15. roku życia)
i dorosłych. Prowadzony w dwóch kategoriach:
recytacja oraz poezja śpiewana.
godz. 14:00

ZA CO GINIEMY?
Spektakl Teatru Es
Reżyseria: Robert Protasewicz
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz

godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska

6 LISTOPADA (czwartek)

NABÓR DO STUDIA TEATRALNEGO
IM. J. WOSZCZEROWICZA
godz. 16:00
miejsce: Akademia Sztuk Piękna 7
ul. Pułaskiego 7
Zapraszamy uczniów gimnazjów, liceów i
studentów. Na przesłuchanie należy przynieść
swój ulubiony wiersz.

9 LISTOPADA (niedziela)
PREMIERA SPEKTAKLU

JARMARK BAJEK

-

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

godz. 9:00, 11:30, 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
„Skąpiec. Work in progress” to niezwykła
wariacja wokół klasycznej sztuki Moliera.
Trudna lektura zyskuje tu nowe oblicze.
Zostaje przybliżona współczesnemu
odbiorcy, pogłębiona i uniwersalnie
zinterpretowana. Kto powiedział, że teatr
musi być nudny? Spektakl „Skąpiec. Work
in progress” to historia o powstawaniu
przedstawienia na bazie sztuki Moliera.
Dylematy aktorów, kłopoty reżyserów
i scenografów, zawiłości interpretacyjne
i produkcyjne, gorsze i lepsze dni...
czyli to, co zwykle ukrywa się przed
widzem, przeplata się tu z perypetiami
Molierowskich bohaterów. Nasz spektakl
to w istocie „dwa w jednym”: podglądamy
teatralną „kuchnię” oraz pieczołowicie
interpretujemy „Skąpca”.
Głównym sponsorem spektaklu jest

4 LISTOPADA (wtorek)
SPEKTAKL

SKĄPIEC. WORK IN PROGRESS
godz. 9:00, 11:30, 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada: Waldemar Obłoza, Agata Sasinowska,
Dorota Zielińska, Bartek Magdziarz, Sebastian
Cybulski, Maciej Czapski
Gościnnie wystąpią: Robert Protasewicz,
Krzysztof Barabasz
Scenariusz i reżyseria: Adam Biernacki
Asystent reżysera: Maciej Czapski
Kostiumy: Katarzyna Lipińska
Aranżacje: Konrad Wantrych
Kierownik produkcji: Anna Harke
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

5,6,7 LISTOPADA

MAGIA TEATRU, BALLADYNA
BAŚNIE Z CZTERECH STRON ŚWIATA
godz. 8:30, 10:15, 11:50
miejsce: : Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle impresaryjne w wykonaniu
Wrocławskiego Teatru Edukacji ARTENES
w ramach cyklu Teatr Mądrego Widza.

Z I NN

w Teatrze
godz. 16:00, 18:00
I
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce E D Z I E
Reżyseria i choreografia: Urszula Gotowicka
Obsada: Urszula Gotowicka i adepci Teatru
Dziecięcego „Dramma-Mia”
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

N

SKĄPIEC.
WORK IN
PROGRESS

OD

A

R

ZADUSZKI

POKAZ TANECZNY
ADEPTÓW SZKOŁY TAŃCA DO CARO DANCE

www.ckis.siedlce.pl

A

ZADUSZKI
XXIV SPOTKANIA RECYTATORÓW
I ŚPIEWAJĄCYCH POEZJĘ.

5 LISTOPADA (środa)

L

3 LISTOPADA (poniedziałek)

Na oczach widzów mali aktorzy zamienią się w galerię
fantastycznych postaci. Ogromną niespodzianką
będzie dla milusińskich gigantyczny Smok
animowany przez pokaźną grupę dzieci. Magii
dopełni scenograficzna koncepcja i różnorodne
style teatralne (teatr lalkowy, teatr czarny, teatr
cieni, teatr przedmiotu, maska, multimedia) oraz
lalki zbudowane m.in. przez młodych twórców
z „Dramma - Mia” z twórczo wykorzystanych
odpadów. Wierszowane opowieści łączą prostą fabułę
z elementami zabawy, oswajają z umownością teatru,
z aktorskimi żartami i przebierankami.

LISTOPAD 2014
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12 LISTOPADA (środa)

KOPCIUSZEK

w w w.facebook.com/ckis.siedlce

10 LISTOPADA (poniedziałek)
MUSICAL

SKRZYPEK NA DACHU
III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
PRYWATNYCH „SZTUKA PLUS KOMERCJA”

godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Adepci Szkoły
Tańca do Caro Dance,
aktorzy Teatru Tańca Caro Dance
Widowisko słowno-taneczne na podstawie
baśni braci Grimm i Charles’a Perraulta
„Kopciuszek”. Spektakl ten to klasyczna,
mądra opowieść, skierowana głównie do
najmłodszych widzów, będąca propozycją
teatralną dla całej rodziny.

godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

10 LISTOPADA (poniedziałek)
12 LISTOPADA (środa)

III SIEDLECKI TEST HISTORYCZNY
11 LISTOPADA (wtorek)

96. ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
godz. 10:00
miejsce: Kościół Parafialny
pw. Św. Józefa w Siedlcach

Uroczysta Msza Święta, podczas której Chór
Miasta Siedlce pod dyrekcją Justyny KowyniRymanowskiej wykona dzieło „Msza Polska” Jana
Maklakiewicza. Izabella Jaszułt-Kraszewska
(sopran), Adam Szczepański (organy).

godz. 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława
Żółkiewskiego i Stowarzyszenie „Żółkiewszczacy”
zapraszają wszystkich chętnych (uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych oraz dorośli) do udziału w Siedleckim
Teście Historycznym, którego tematem będą „Wybitni
Hetmani I Rzeczypospolitej”. Regulamin dostępny jest na
stronie internetowej www.zolkiewski.siedlce.pl

13 LISTOPADA (czwartek)
SPEKTAKL

NIEPODLEGŁA DZIECIOM

SKĄPIEC. WORK IN PROGRESS

KOPCIUSZEK

godz. 9:00, 11.30, 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 14:00 i 16:00
Scenariusz, reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Adepci Szkoły Tańca do Caro Dance,
aktorzy Teatru Tańca Caro Dance

NIEPODLEGŁA MŁODZIEŻY
ROMEO I JULIA

godz. 19:00
Scenariusz, reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance

14 LISTOPADA (piątek)
SPEKTAKL

SKĄPIEC. WORK IN PROGRESS
TEATR MĄDREGO WIDZA
godz. 9:00, 11:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

SKRZYPEK
NA DACHU
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Zbigniew Czeski
Kierownictwo Muzyczne: Lucjan Jaworski
Scenografia: Anna Bobrowska-Ekiert
Choreografia: Henryk Rutkowski
Przygotowanie chóru:
Włodzimierz Fruziński
Produkcja: Teatr Muzyczny w Lublinie
Jeden z najsłynniejszych musicali, którego
fabułę oparto na prozie tworzącego w jidysz
pisarza Szolema Alejchema. Osadzony w realiach
carskiej Rosji sprzed wieku ukazuje codzienne
życie mieszkańców Anatewki – i Żydów, i gojów.
Głównymi postaciami są mleczarz Tewje, jego
żona Gołda i ich młode córki. Ale w „Skrzypku
na dachu”, jak zresztą już na początku mówi
sam mleczarz, są i inni. Piosenka „Gdybym był
bogaczem”, jedna z najbardziej rozpoznawalnych
na całym świecie, jest sztandarowym utworem
spektaklu. Nie mniej piękne i wzruszające są
„To świt, to noc”, „Kwiatku mój”, czy też finałowa
„Anatewka”. Premiera lubelskiego przedstawienia
„Skrzypka...” w reżyserii Zbigniewa Czeskiego
miała miejsce na scenie legendarnego Domu
Kultury Kolejarza. Ten sam (a jednak trochę
inny...), wciąż cieszący się wielką popularnością
wśród widzów będzie można oglądać na Scenie
Teatralnej Miasta Siedlce 10 Listopada 2014.
Czas trwania spektaklu: ok. 2 godziny 45 minut,
z jedną przerwą.

6 |
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14 LISTOPADA (piątek)
SPEKTAKL

DZIADEK DO
ORZECHÓW

KOLACJA NA CZTERY RĘCE
III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
PRYWATNYCH „SZTUKA PLUS KOMERCJA”
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada: Leszek Zduń, Przemysław Stippa
i Rafał Odrobina.
Reżyseria: Leszek Zduń
Produkcja: Studio Ars-Mica
Znakomita sztuka teatralna autorstwa
niemieckiego pisarza, publicysty, historyka
kultury i muzykologa, Paula Barza. Komedia
przedstawia zdarzenie fikcyjne – spotkanie
dwóch najwybitniejszych kompozytorów baroku:
Jana Sebastiana Bacha i Jerzego Fryderyka
Händla. W rzeczywistości muzycy nigdy się nie
spotkali… . W odróżnieniu od dotychczasowych
realizacji sztuki, wszystkie dzieła muzyczne
wykonywane są na żywo, a to za sprawą
powierzenia roli Schmidta pianiście.

www.ckis.siedlce.pl

18 LISTOPADA (wtorek)
SPEKTAKL

JARMARK BAJEK

TEATR SMYKA

godz. 9:00 i 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Urszula Gotowicka
Obsada: Urszula Gotowicka i adepci Teatru
Dziecięcego „Dramma-Mia”
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

19 LISTOPADA (środa)
SPOTKANIA Z FOLKLOREM

POLSKIE TAŃCE NARODOWE

w Teatrze
www.ckis.siedlce.pl

L

N

IE

godz. 9:00, 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Prowadzenie: Bożena Wojciuk
Obsada: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej
„Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz

Z I NN
A

OD

A

R

23 LISTOPADA (niedziela)

DZIE

DZIADEK DO
ORZECHÓW
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna
Miasta Siedlce
Znana baśń autorstwa E.T.A. Hoffmanna
z muzyką Piotra Czajkowskiego.
Ta ponadczasowa bajka, familijne
przedstawienie, związane z tradycją
bożonarodzeniową, porusza odwieczną
tematykę walki dobra ze złem. Magię
widowiska podkreśla przepiękna muzyka
klasyczna brzmiąca nowocześnie między
innymi porywający Walc Kwiatów – jeden
z najpiękniejszych walców na świecie,
Taniec żołnierzyków – ponadczasowy hit
oraz urok bożonarodzeniowej scenografii,
wszystko oprawione wspaniałym
wykonaniem artystów związanych
z Teatrem Tańca Caro Dance - Mistrzów
Świata, wielokrotnych finalistów
i laureatów programu „You Can Dance - Po
prostu tańcz!”.

15 i 16 LISTOPADA
SPEKTAKL

SKĄPIEC. WORK IN PROGRESS

Celem koncertu jest prezentacja pięciu polskich
tańców narodowych: poloneza, krakowiaka,
mazura, oberka, kujawiaka, a także ukazanie
ich charakterystycznych cech muzycznych,
tanecznych oraz strojów. W programie ponadto
konkursy i zabawy tematyczne dla dzieci.
Komentarz do widowiska, dostosowany do
wieku widzów, przygotowała Bożena Wojciuk.

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

17 LISTOPADA (poniedziałek)
SPEKTAKL

SKĄPIEC. WORK IN PROGRESS
TEATR MĄDREGO WIDZA
godz. 9:00, 11:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada: Waldemar Obłoza, Agata Sasinowska,
Dorota Zielińska, Bartek Magdziarz, Sebastian
Cybulski, Maciej Czapski
Gościnnie wystąpią: Robert Protasewicz,
Krzysztof Barabasz
Scenariusz i reżyseria: Adam Biernacki
Asystent reżysera: Maciej Czapski
Kostiumy: Katarzyna Lipińska
Aranżacje: Konrad Wantrych
Kierownik produkcji: Anna Harke
produkcja: Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

20 LISTOPADA (czwartek)
SPEKTAKL

JARMARK BAJEK

TEATR SMYKA

godz. 9:00 i 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Urszula Gotowicka
Obsada: Urszula Gotowicka i adepci Teatru
Dziecięcego „Dramma-Mia”
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
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21 LISTOPADA (piątek)
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26 LISTOPADA (środa)

MUZYKA SMYKA

KONCERT

SPOTKAJMY SIĘ W MAŁEJ
TEN SAM ŚWIAT
ZIEMIAŃSKIEJ oraz RYMY I RYTMY godz. 9:00

godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
godz. 10:15 i 11:15
miejsce: Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach
Wykonanie: Artyści Filharmonii Narodowej
Instrumenty: klarnet, gitara
Słowem i dźwiękiem pragniemy przybliżyć słuchaczom
lata międzywojenne XX wieku. Wiersze i utwory
instrumentalne, powstałe w duchu twórczej swobody,
ukażą bogactwo stylów charakterystyczne dla tego czasu.

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Organizacja: Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztat
Terapii Zajęciowej w Siedlcach oraz CKiS
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
XIV Koncert Integracyjny dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej.

27 LISTOPADA (czwartek)
SPEKTAKL

DZIADEK DO ORZECHÓW

22 LISTOPADA (sobota)

TEATR MĄDREGO WIDZA

RECITAL

HANNY BANASZAK

MISTRZOWIE SCENY

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Hanna Banaszak z jednakową perfekcją i uczuciem
śpiewa Przyborę, Koftę, Młynarskiego, Preisnera,
Stabat Mater czy Dzieci Sancheza... To artystka
wszechstronna, potrafi śpiewać wszystko - od jazzu,
przez piosenkę poetycką, kabaretową do klasyki.

godz. 9:00, 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance

28 LISTOPADA (piątek)
SPEKTAKL

JARMARK BAJEK
TEATR SMYKA

godz. 9:00, 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

29 LISTOPADA (sobota)

29 LISTOPADA (sobota)
SPEKTAKL

DANUTA W.

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
PRYWATNYCH „SZTUKA PLUS KOMERCJA”
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Janusz Zaorski
Adaptacja i wykonanie: Krystyna Janda
Produkcja: Teatr Polonia

23 LISTOPADA (niedziela)
SPEKTAKL

DZIADEK DO ORZECHÓW

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance

godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria:
Janusz Zaorski
Adaptacja i wykonanie:
Krystyna Janda
Produkcja:
Teatr Polonia

24 LISTOPADA (poniedziałek)

JESIENNE STROFY
WITRAŻA

foto: Agata Preyss

godz. 17:00
miejsce: Foyer Scena Teatralna Miasta Siedlce
opieka merytoryczna: Krzysztof Tomaszewski,
Barbara Maksymiuk
Wieczór podsumowujący pracę twórczą kilkunastu
członków Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”.

DANUTA W.

30 LISTOPADA (niedziela)
SPEKTAKL

DZIADEK DO ORZECHÓW
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance

Spektakl DANUTA W. powstał na
kanwie książki Danuty Wałęsy Marzenia
i tajemnice, opracowanej przez
Piotra Adamowicza, wydanej przez
Wydawnictwo Literackie z Krakowa.
W odważnej i przejmującej autobiografii
autorka opowiada o sobie, swojej
rodzinie i burzliwej historii Polski
ostatnich dekad. Mówi - jak zawsze
naturalna i silna - zarówno o chwilach
wspaniałych, jak i o cenie, którą przyszło
za nie zapłacić. Opowiada światu swoją
wersję wydarzeń.
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GRUDZIEŃ 2014

5 GRUDNIA (piątek)
godz. 17:00, 20:00

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

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
TEATRÓW PRYWATNYCH „SZTUKA
PLUS KOMERCJA”

MISTRZOWIE SCENY

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

INTRYGA

Kabaret Moralnego
Niepokoju w programie

Reżyseria: Jan Englert

JERZYK DZISIAJ NIE PIJE

Obsada: Joanna Koroniewska,
Beata Ścibakówna, Szymon Bobrowski,
Tomasz Stockinger
i Zbigniew Zamachowski
Produkcja: Teatr Kamienica i Beta Art

Najnowszy program Kabaretu Moralnego Niepokoju, w skład którego wchodzi
znana m.in. z serialu „Złotopolscy” czy
„Przyjaciółki” Magdalena Stużyńska.

6 GRUDNIA (sobota)
godz. 16:00

13 GRUDNIA (sobota)
godz. 19:00

MIKOŁAJKI W TEATRZE
JARMARK BAJEK

Gala Zakończenia
III OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU
TEATRÓW PRYWATNYCH
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

Koncert Marka Torzewskiego

7 GRUDNIA (niedziela)
godz. 16:00

21 GRUDNIA (niedziela)

Mikołajkowa Rodzinna
Niedziela w Tatrze

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

w Teatrze
www.ckis.siedlce.pl
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SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

Reżyseria i choreografia:
Urszula Gotowicka
Obsada: Urszula Gotowicka
i adepci Teatru Dziecięcego
„Dramma-Mia”

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

OD

www.ckis.siedlce.pl

reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
obsada: tancerze i aktorzy Teatru Tańca
Caro Dance i Teatru Es oraz śpiewacy
Chóru Miasta Siedlce.
Magiczny spektakl dla Wszystkich,
czyli „Opowieść Wigilijna” to wzruszająca
historia przemiany skąpca w człowieka
hojnego i dobrego.

9 i 10 GRUDNIA
godz. 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SKĄPIEC.
Work in Progress
Obsada: Waldemar Obłoza,
Agata Sasinowska, Dorota Zielińska,
Bartek Magdziarz, Sebastian Cybulski,
Maciej Czapski
Gościnnie wystąpią: Robert Protasewicz, Krzysztof Barabasz
Scenariusz i reżyseria: Adam Biernacki

L’AMORE

Koncert zawiera największe, nieśmiertelne
jak ich temat przeboje ze słonecznej Italii,
śpiewane w Europie i na świecie już od
kilkudziesięciu lat.

godz. 16:00

KONCERT ŚWIĄTECZNY
Dyrygenci:
Justyna Kowynia-Rymanowska,
Mariusz Orzełowski
i Dariusz Kaczmarski
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu
Chóru Miasta Siedlce i Orkiestry Wojskowej w Siedlcach

31 GRUDNIA (środa)
godz. 23:00 - 1:00

PLAC GEN. WŁ. SIKORSKIEGO

Sylwester na PLACU
więcej w grudniowym numerze
miesięcznika Scena24
oraz na stronie
www.ckis.siedlce.pl
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GWIAZDA MIESIĄCA
ROZMOWA Z

Musimy żyć
godniej i lepiej
Gdzie spędził pan tegoroczne wakacje?
- Całe moje życie to wakacje (śmiech).
Mam to szczęście, że podróżowanie stało się
moim drugim zawodem, więc jestem w nieustannej podróży. Tego lata byłem m.in. we
Włoszech, które znam jak własną kieszeń,
bo stamtąd pochodziła moja pierwsza żona,
śp. Luiza i mieszkaliśmy tam siedem lat. Niedawno wróciłem z Japonii, a potem przygotowywałem się do ślubu, więc miałem bardzo
szczęśliwe wakacje. Minionego lata pracowałem także nad moim programem telewizyjnym, który niebawem zostanie wyemitowany,
a nosi on tytuł „Zwariowane podróże z Chudeckim”. Jak pani widzi, jestem w ciągłym ruchu. Kiedy stoję albo siedzę to tak jakbym nie
żył. (śmiech)
Jest pan autorem wielu przewodników
turystycznych, zna pan osiem języków. Kiedy
narodził się Tadeusz Chudecki globtroter?
O, już dawno temu, jeszcze w szkole
średniej. Z tamtych czasów pamiętam moją
pierwszą podróż do Berlina i - choć nie miałem tam daleko, bo mieszkałem w Szczecinie
– to przygotowywałem się do niej jak do podbiegunowej wyprawy. Towarzyszył mi taki
stres, że nie spałem tydzień przed wyjazdem.
Dzisiaj podróżowanie jest łatwe, lekkie i przyjemne. Trzeba tylko chcieć ruszyć się z domu.
Przewodniki, które piszę (w przygotowaniu
mam kolejne o Ameryce Środkowej), też mają
do tego zachęcać. Opisuję w nich swoje doświadczenia, spotkania, przygody, by przybliżyć Czytelnikowi dany kraj i próbować razem
z nim go zrozumieć. Temu też będzie służył
mój autorski program telewizyjny.
Czym jest dla pana podróż?
Przede wszystkim jest podróżą wgłąb
siebie, może dlatego wciąż gdzieś wyruszam,
by lepiej siebie poznać i zrozumieć. To także

poznawanie innych kultur, tradycji, języków.
Każda podróż jest inna i każda ma inny odcień, smak i kolor.
Podróżując staję się najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi. Pod koniec życia chciałbym
powiedzieć, że znam „ten” świat, na tyle dobrze, że mogę go opuścić, by poznawać „tamten” – to pańskie słowa. Co pana najbardziej
boli na „tym” świecie? Podróżując widzi pan
nie tylko piękno, ale i brzydotę, i cierpienie...
Podróż jest zdobywaniem doświadczenia.
Dzięki podróżom moje życie stało się fascynujące – dla mnie podróż rozpoczyna się w domu,
kiedy ją planuję, kiedy czytam przewodniki, studiuję mapy. Jak już jestem na miejscu,
przewodniki nie są mi potrzebne. Spotykam
się z ludźmi, rozmawiam z nimi, zwiedzam,
smakuję regionalną kuchnię. A najpiękniejsze jest to, kiedy wracam do domu, kładę się
w wygodnym łóżku i wspominam miejsca,
w których byłem. Oczywiście nie da się poznać
całego świata. Byłem w ponad stu krajach i nie
mogę powiedzieć, że je wszystkie znam. Podróżowanie jest też działalnością na rzecz pokoju.
Poprzez poznawanie innych kultur i religii,
uczymy się rozumieć innych ludzi. Przełamujemy bariery i stereotypy. Podczas moich podróży spotykam setki ludzi. Kiedy widzę skrajną biedę, jak w Indiach, gdzie tysiące starców
i dzieci leży na ulicy pośród śmieci i szczurów,
zaczynam doceniać to, co mam – dom, pracę,
wolność. Może po to się podróżuje, by nabrać
dystansu do wielu spraw i by zmienić hierarchię wartości.
Jak sam pan o sobie mówi, uprawia pan
„inteligentne podróżowanie”. Proszę wyjaśnić
naszym Czytelnikom, na czym ono polega?
Mogę śmiało powiedzieć, że mam patent
na podróżowanie. Opisałem go w moich przewodnikach: „Wspaniałe podróże na każdą kie-

fot. Cyprian Kucharuk

Tadeuszem Chudeckim, aktorem
i podróżnikiem, autorem przewodników
turystycznych i twórcą programu
„Zwariowane podróże z Chudeckim”

szeń” czy „Dalej w drogę. Łatwe i tanie podróżowanie po Europie i okolicach”. W książkach
tych przekonuję, że świat można zwiedzić za
naprawdę niewielkie pieniądze, trzymając się
oczywiście kilku zasad. Jedną z nich jest wyszukiwanie tanich połączeń z dużym wyprzedzeniem, śledzenie promocji itp. Niedawno
kupiłem bilet do Mediolanu za 50 zł, a jeszcze
kilka lat temu podróżowałem po Europie za 1
euro. Podczas gdy moi koledzy przepuszczają
setki złotych na papierosy, ja te same pieniądze
wydaję na podróże. To kwestia wyboru.
Podczas podróży na pewno przeżywa pan
niecodzienne przygody, spotyka nietuzinkowych ludzi. Które z tych spotkań zapadło
panu w pamięć a może odmieniło pana życie?
Takich spotkań są tysiące. Na pewno podróżą, która odmieniła moje życie i uczyniła je
szczęśliwym była podróż do Włoch, gdzie poznałem moją żonę Luizę. Mogę śmiało powiedzieć, że Italia to moja druga ojczyzna. Mam
tam mnóstwo przyjaciół, tam studiuje mój syn.
Przywołuję z pamięci spotkania z ludźmi, którzy gdzieś na krańcu świata zapraszają mnie do
swojego domu, dzielą się tym, co mają, a mają
niewiele i traktują jak członka rodziny. Kiedy
byłem niedawno w Kazachstanie, długą drogę jechałem z miejscowym kierowcą, muzułmaninem. On się mnie pytał, dlaczego ludzie
różnych religii tak się nienawidzą, wszczynają
wojny, zabijają. On nie ma nic przeciwko chrześcijanom i nie godzi się na taki świat. Mam też
piękne spotkania ze zwierzętami, jak to w Tajlandii, gdzie poznałem niezwykłą słonicę. Przy
pomocy trąby malowała przepiękne obrazy. To
są zachwyty, które zostają w sercu na zawsze.
Rozmawiamy o podróżach, ale przede
wszystkim jest pan aktorem. Co zadecydowało o tym, że wybrał pan ten zawód?
Myślę, że spowodował to szczęśliwy
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przypadek, że trafiłem do Wyższej Państwowej Szkoły Teatralnej w Warszawie, a tuż po
studiach do Teatru Ateneum. Bardzo kocham swój zawód, bo pomaga mi we wszystkim – otwiera nowe horyzonty, zbliża do
ludzi, przełamuje bariery. W tym zawodzie
dosyć szybko się człowiek uczy i przystosowuje do nowych warunków. To jest także bardzo pomocne w podróżowaniu, więc
obie te profesje się uzupełniają. W dzieciństwie i młodości czytałem bardzo dużo książek, wielu z nich uczyłem się na pamięć. To
także przydało mi się na scenie. Zresztą dziś
też lubię uczyć się na pamięć całych fragmentów książek, które mnie z jakichś powodów zainteresują.
Powiedział pan kiedyś, że bliższe są
panu role komediowe niż dramatyczne.
Z czego to wynika?
Wynika to z poczucia humoru
i z moich warunków zewnętrznych – jestem
kurduplem, więc nie mogę grać amanta
(śmiech). Kiedy byłem w szkole teatralnej,
lubiłem grać Kordiana, a Łapicki mi wtedy
mówił, to nie dla ciebie i pchał mnie w objęcia Fredry, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Chętnie wcielam się w postaci komediowe, bo uważam, że współczesny widz
potrzebuje wytchnienia i rozrywki. Na co
dzień ma tyle problemów, od których chce
choć na chwilę uciec. Daję ludziom uśmiech
i ten uśmiech do mnie powraca.

przypadła na czas wielkich przemian ustrojowych i ekonomicznych, także przemian
w zarządzaniu kulturą, teatrem. Powrót na
scenę był bardzo trudny. Czułem, że znajdu-

Czym jest dla pana
podróż?
Przede wszystkim jest
podróżą wgłąb siebie,
może dlatego wciąż
gdzieś wyruszam, by
lepiej siebie poznać
i zrozumieć. To także
poznawanie innych
kultur, tradycji, języków.
Każda podróż jest inna
i każda ma inny odcień,
smak i kolor.
ję się poza burtą. Ale dosyć szybko pojawiła się propozycja zagrania w serialu „M jak
miłość”, potem zaczął się o mnie upominać
teatr. Poprzez to, że piszę książki podróżnicze, zdobyłem drugi zawód, który też daje
mi ogromną satysfakcję i radość.

Nagrał pan też dla telewizji Kraków
bajki dla dzieci o polskich świętych...
Tak, to była piękna przygoda. Postanowiłem nagrać te bajki, by przybliżyć
najmłodszym biografie wielkich ludzi –
Jana Pawła II, św. Jadwigi czy Ojca Kolbego.
Dziś nie ma zbyt wielu autorytetów, do których można się odwoływać, więc taka lekcja
hagiografii, opowiedziana w sposób ciekawy
i przystępny, może przynieść dobre owoce.

Czego pana nauczyło doświadczenie
„emigracji”?
Każda podróż jest cenna, bo niesie nowe
doświadczenie. Czy ta za chlebem, czy
w celach turystycznych. Tak było w moim
przypadku. Po studiach wygrałem konkurs
British Counsil i wyjechałem do Londynu
do Szkoły Szekspirowskiej. Pierwszy kontakt był bardzo traumatyczny. Prawie że
chciałem się rzucić do Tamizy z tej rozpaczy (śmiech). Okazało się bowiem, że język
Szekspira bardzo odbiega od współczesnej
angielszczyzny, więc musiałem się bardzo
dużo nauczyć. I udało się. Grałem na scenie
w języku Szekspira. W Berlinie z kolei musiałem się przestawić na niemiecki i było to
kolejne, choć trudne, to cenne doświadczenie. Budowało mnie nie tylko jako aktora,
ale przede wszystkim jako człowieka.
Życie nie oszczędziło panu zmartwień.
W jednym z wywiadów powiedział pan, że
kocha pan życie samo w sobie, kocha pan
nawet cierpienie...
Każdy broni się przed cierpieniem, ale
kiedy ono przychodzi, staram się czerpać
z niego nadzieję. Cierpienie uczy pokory
i wobec samego siebie i wobec życia. Kiedy
umierają szczególnie ludzie młodzi, jak np.
Ania Przybylska, którą znałem i podziwiałem, pytamy się Boga: dlaczego? Myślę, że
w obliczu takich dramatów mamy obowiązek żyć godniej i lepiej. Cudza śmierć dotyka
także nas. I czegoś od nas wymaga.
Wierzy pan w opiekę zmarłych?
Absolutnie tak. Nie tyle w opiekę, co w ich
obecność. Często śni mi się moja pierwsza
żona, zawsze bardzo jasno i pogodnie i choć
nic do mnie nie mówi, wstaję rano z nadzieją i energią do życia. Kiedy sobie nie daję
z czymś rady, ona mi podpowiada rozwiązanie. To jest dowód na to, że o mnie pamięta.
Publicznie przyznaje się pan do swojej
wiary. Bierze pan udział w pielgrzymkach
na Jasną Górę. Jak wiara wpływa na pana
życie i codzienne wybory?
Jestem dumny i szczęśliwy z tego powodu, że jestem wierzący, choć nie lubię epatować tym tematem. Na pewno wiara daje
mi siłę i nadzieję. Nie wiem, jak bym sobie
poradził bez wiary podczas choroby mojej
żony i wtedy, kiedy odeszła. Oczywiście wiara zobowiązuje. Znam wielu ludzi niewierzących, którzy są porządnymi ludźmi i odwrotnie, takich, którzy chodzą do kościoła,
a na co dzień są nikczemni.

fot. Cyprian Kucharuk

Rola przesympatycznego Henia z „M
jak Miłość” trochę pana zaszufladkowała. Jak pan się broni przed takimi szufladkami?
To prawda. Postać Henia – dobrodusznego, trochę naiwnego safanduły, choć bardzo lubiana przez widzów, mnie osobiście
trochę znużyła. Poczułem, że zostałem zapędzony w kozi róg. Scenarzyści nie mieli
już pomysłu na tę postać, więc dyskretnie
opuściłem serial, czego nie żałuję. Ale na
pewno dzięki tej roli zdobyłem popularność
i gdziekolwiek jestem, ludzie z sympatią do
mnie podchodzą.
Prawie dziesięć lat nie było Pana w Polsce. Jaki był pana powrót na scenę?
Jak już wspomniałem, przez siedem lat
mieszkałem z żoną i synem we Włoszech. Jakiś czas spędziłem też w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Moja nieobecność w kraju
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Gdzie planuje pan kolejną podróż?
Jest wiele miejsc, do których się wybieram, ale najbliższą podróż odbędę do Republiki Zielonego Przylądka, skąd pochodzi
moja ukochana Cesaria Evora.
Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk
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fot. Jarosław Grudziński

WYWIAD MIESIĄCA

ROZMOWA Z

Mariuszem Orzełowskim,

Uwielbiam
tworzyć
dla siedlczan

dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce,
którą to instytucją Pan kieruje, wyróżnia się
na kulturalnej mapie Siedlec dzięki bogatej
ofercie, kierowanej do każdego odbiorcy. Jak
udaje się Panu pogodzić komercję ze sztuką?
Scena Teatralna Miasta Siedlce jest samorządową
instytucją kultury, dotowaną z podatków mieszkańców, dlatego jest teatrem całej społeczności miasta
Siedlce. To dla nas jest ogromnym zobowiązaniem
i wyzwaniem artystycznym oraz organizacyjnym.
Do nas Widz ma przyjść po emocje i wytchnienie...
Dlatego musimy nadążać za tempem dzisiejszych
czasów i być niezwykle kreatywni po to, żeby
spełniać marzenia siedlczan o prawdziwym teatrze.
Dzisiaj Widza nie da się oszukać bylejakością i to
właśnie On jest dla nas najważniejszy, gdyż decyduje o tym, czy ponownie będzie gościem naszego
teatru. Obecnie, w znacznej mierze, wydarzeniami
artystycznymi rządzą względy ekonomiczne. Byłoby wręcz idealnie, żeby przychód z wystawienia
wydarzenia artystycznego pokrył jego koszty produkcji, a następnie, żeby to wydarzenie pracowało
na dochód instytucji. Dlatego, przystępując do
produkcji przedsięwzięcia, trzeba patrzeć na jego
atrakcyjność artystyczną przez pryzmat późniejszego rachunku ekonomicznego. Stawiamy sobie
pytanie, ile razy trzeba go zagrać, żeby przychód
z tej sprzedaży pokrył koszty produkcji, i ile razy
trzeba go sprzedać, żeby osiągnąć oczekiwany
dochód. Sprzedaż produktu artystycznego rządzi
się podobnymi prawami jak sprzedaż innych
produktów. Dlatego, połączenie jakości z wynikiem
komercyjnym, czyli liczbami, powinno iść w parze.
Siedlce słyną w Polsce z wielu kulturalnych
przedsięwzięć, przecząc stereotypowi, że małe
miasto to małe ambicje. Co, według Pana,

decyduje o powodzeniu tychże działań?
Trzeba kochać! Kochać swoje miasto, ludzi
tu mieszkających, pracować z ludźmi i dla ludzi.
Trzeba kochać każdy skrawek tego miasta, każdą
malutką uliczkę, przecudownie wyśpiewać dla
tego miasta każdą najmniejszą nutkę… Trzeba
mieć marzenia. Siedlce są miastem obdarowanym
takimi fantastycznymi ludźmi. Ludźmi ambitnymi,
utalentowanymi, kochającymi swoje pasje, swoją
pracę. Pragnącymi stałego rozwoju oraz swoją osobowością, pomysłami promieniującymi na innych.
To jest najskuteczniejszą receptą na powodzenie
tych działań. Tych ludzi charakteryzuje również to,
że stale budują przysłowiowe mosty a nie mury.
Jest Pan muzykiem i przez wiele lat dyrygował Pan Chórem Miasta Siedlce. Wcześniej
był nauczycielem muzyki w siedleckiej
szkole muzycznej oraz dyrygentem chórów
tej szkoły. Jak te doświadczenia wpłynęły na
obecną Pana rolę – menedżera kultury i szefa
największej instytucji kulturalnej w mieście?
To była i jest ogromna szkoła życia. Artystycznego, menadżerskiego i społecznego. Do tego
trzeba dodać cztery fantastyczne lata w roli szefa
biura Prezydenta Miasta Siedlce, które m.in.
nauczyły mnie myślenia administracyjnego.
To już prawie ćwierć wieku życia zawodowego,
w którym każdy dzień, ba! każda minuta jest
inna. To ogromna odpowiedzialność. Uwielbiam
pracować z ludźmi i dla ludzi. Przekazywać im
swoje talenty, pasje, motywować i zapalać do
działania, szczególnie do kreatywnego myślenia.
Nie lubię bylejakości, niechlujstwa, braku zaangażowania. Zawsze, na każdym etapie mojej kariery
zawodowej stawiałem sobie i innym wysoką
poprzeczkę. Doświadczenie zawodowe nauczyło
mnie również, że trzeba formułować zawsze

konkretne zasady współpracy. Bo to daje zdrowe
relacje zawodowe i międzyludzkie. Mam naturę
poszukiwacza, podróżnika, nie lubię rutyny i chodzenia „wydeptanymi” ścieżkami. I chyba te cechy
koloryzują moją dotychczasową pracę.
Co jest dla Pana największym powodem
do dumy?
Prywatnie? Największym powodem do
dumy jest moja rodzina: żona i dwóch synów.
Zawodowo? Trudno mi to ocenić. Gdybym
odpowiedział na to pytanie, to zabrzmiałoby
to prawie jak „wypaliłem się”, zrobiłem swoje
i mogę odejść, lub czekam na ordery. Mam 45 lat
i mam nadzieję, że Bóg da mi zdrowie i siły oraz,
że jeszcze niejedno w życiu zawodowym osiągnę.
Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Sztuka
plus Komercja” wyróżnia się spośród dziesiątek innych, organizowanych w CKiS,
co o tym decyduje?
Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2012
roku. Jest to jedyny tego rodzaju festiwal w Polsce.
Wówczas siedlczan opanował „szał” na teatr.
W naszym teatrze gościły tłumy. Podobnie było
podczas drugiej edycji. Jestem przekonany, że
między innymi poprzez ten festiwal rozkochaliśmy Widza w prawdziwym teatrze. To rozkochanie jest stale obecne. Tak jest i teraz. Bogata
oferta programowa, przyczynia się do tego, że
naszymi Widzami są nie tylko mieszkańcy miasta,
ale całego regionu. Zresztą taki mamy kierunek
promocji i sprzedaży, czyli „do siedleckiego teatru
NAJBLIŻEJ”. I to osiągnęliśmy również dzięki
festiwalowi. Ale z każdą edycją festiwal musi być
coraz lepszy. Dlatego tegoroczny jest wyjątkowy
pod względem artystycznym. A propozycje są
skierowane zarówno do młodego, jak i do doro-
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słego Widza. Staramy się, żeby ten trzymiesięczny
festiwal był świętem teatralnym dla Wszystkich:
Wdzów, aktorów i dla nas - organizatorów.
Jak artyści, goszczący w murach siedleckiego teatru, odbierają to miejsce
i siedlecką publiczność?
Są zachwyceni. O powodzeniu siedleckiej Sceny
Teatralnej może świadczyć m.in. to, że w polskim
środowisku aktorskim nasz teatr jest podawany
jako przykład sukcesu. Sukcesu artystycznego,
organizacyjnego i fantastycznej publiczności.
To rozkochanie, o którym wspomniałem wcześniej,
przekłada się na wyjątkową atmosferę. Wielość
ofert, propozycji, telefonów najlepszych polskich
teatrów składanych do nas, też świadczy o dobrej
atmosferze wokół Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.
CKiS jest autorem wielu imprez dla dzieci
w różnym wieku. Dlaczego młody Widz jest
dla Pana tak ważny?
To przyszłość. To my, dorośli budujemy psychikę
młodych, tworzymy Ich kręgosłup moralny, etyczny, historyczny oraz nadrzędnych wartości. Jak
nasze dzieci mają kilka godzin, tygodni, miesięcy
całujemy w paluszki u stópek, rączek, powtarzamy
Im często - kocham Cię. W przedszkolu i szkole
podstawowej cieszymy się z każdego Ich postępu,
i jakże często właśnie wtedy to One mówią do nas:
mamusiu, tatusiu, dziadku, babciu- kocham Cię.
Jakże wtedy One są aktywne! Chcą być wszędzie:
w szkole, w kościele, na zajęciach pozalekcyjnych, uczestniczą w różnego rodzaju aktywności
kulturalnej, sportowej... i ...właśnie tę aktywność
trzeba wykorzystać do budowania Ich pozytywnej
i dobrej postawy życiowej. Wiemy, jak ważnym
elementem w wychowaniu młodego człowieka jest
sztuka. Niejednokrotnie „zbawiennym”! Dlatego
bardzo wyraźnie w naszych działaniach ofertę
kierujemy do młodego człowieka. W programie
tym stawiamy również na promocję najwyższej
wartości społecznej, jaką jest Rodzina.
Szefuje Pan CKiS od przeszło trzech lat. Jak
z perspektywy czasu ocenia Pan ten okres?
Niebawem minie 45 miesięcy mojego dyrektorowania tą instytucją. Wiem, że wielu myślało, że
jak „Orzeł” zostanie dyrektorem to zrobi czystkę,

a z CKiSu zrobi filharmonię lub kościół. Tak się
nie stało. Zrezygnowałem z osobistych ambicji
artystycznych, po to, żeby być dobrym i sprawiedliwie zarządzającym dyrektorem. Zrezygnowałem
sam z siebie. Firma, jej dobro i rozwój, stały się dla
mnie priorytetem. Wiedziałem, co mnie czeka oraz
jakie stawiam sobie i innym cele. I to realizuję. To
wymagało przebudowy struktury tej instytucji.
Każdy dzień stawiał przede mną nowe wyzwania.
Przebudowywałem również mentalność pracowników. Były sytuacje, że niekiedy wysyłałem do nich
smsy o 3.50 nad ranem. Dzisiaj tworzymy znakomitą załogę. Chciałem, żeby dla nas, przede wszystkim
widzowie byli najważniejsi i duch artyzmu panujący
w całej przestrzeni teatru. Ponadto do już uznanych
wizytówek artystycznych naszego miasta, z mojej
inicjatywy doszły nowe, tj. Studio Teatralne
im. J. Woszczerowicza, Orkiestra Symfoniczna
Miasta Siedlce czy Teatr Dziecięcy Dramma – Mia.
Jestem dumny z wielu projektów, które udało się
wdrożyć m.in. z Rodzinnej Niedzieli w Teatrze czy
projektu edukacyjno–artystycznego dla dzieci i młodzieży Kultura – Dobry Wzór. Drzwi teatru prawie
się nie zamykają, a oferta jest przebogata. Jednakże
największą dumą są premiery i spektakle, których
twórcami są artyści związani z CKiS. Uważam, że
są to perełki artystyczne. Jest jednakże jeszcze inna
rola tych działań. Edukacja i wychowanie poprzez
sztukę. To najcenniejsza wartość naszej pracy.
Czasami, kiedy przychodzi kryzys, pytam
się – po co to wszystko? Ale kiedy widzę tłumy
w teatrze, radość dzieci, dorosłych, odpowiadam sobie i mówię innym: ...było warto.
Dzisiaj, już żaden z siedlczan nie ma wątpliwości, gdzie jest siedlecki teatr.
Marzenie o teatrze spełniło się. O czym marzy
teraz Mariusz Orzełowski?
Mam marzenia, ale o nich staram się nie
mówić głośno. Zaś Woody Allen kiedyś
przypomniał światu hebrajską maksymę: „Jeśli
chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o twoich planach na przyszłość”. I to jest odpowiedź
na to pytanie.
Czuje się Pan spełniony?
Chyba takiego stanu nigdy nie osiągnę.


WYDARZENIA ARTYSTYCZNE - statystyki

Rozmawiała Monika Mikołajczuk

W okresie od stycznia 2011r. do 31 października 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:
 635 spektakli teatralnych; w tym 29 spektakli premierowych
 213 spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
 50 autorskich wieczorów poetyckich
 135 konkursów, prezentacji, widowisk, przeglądów i festiwali
 207 koncertów
 36 programów stypendialnych
 23 wystawy i wernisaże
 82 spotkania, konferencje i sympozja
 102 koncerty CKiS poza Siedlcami (w tym 19 tournée zagranicznych)
RAZEM: 1512 wydarzeń artystycznych i społecznych
+ 345 audycji radiowych i telewizyjnych
Razem 1857 wydarzeń artystycznych i społecznych oraz audycji radiowych i telewizyjnych.
Około 611 tysięcy widzów (nie licząc słuchaczy audycji radiowych i telewizyjnych).
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Nagrody i wyróżnienia
dla CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce
w latach 2011-2014
(w niżej przedstawionym zestawieniu nie przedstawiono setek indywidualnych nagród i wyróżnień
dla artystów i grup artysycznych CKiS)

2011 - Nagroda POLISH TOURFILM
ACADEMY za wysoki poziom i kreatywność
muzyczną w promowaniu miasta Siedlce
2012 - I Nagroda w kategorii „działalność
kulturalna” w prestiżowym konkursie „Mazowiecka Firma Roku 2012” oraz tytuł Złotego
Orła Mazowieckiego Biznesu i Mazowieckiej
Firmy Roku 2012.
2012 - Nagroda im. Ludomira Benedyktowicza
2012 - Złoty Mikrofon dla Przyjaciela Katolickiego Radia Podlasie
2013 - Nagroda Specjalna Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług
dla Polskiej Kultury Muzycznej
2013 - Nagroda Specjalna od Zarządu VIII
FilmATFilm, ArteTourismFestival za profesjonalizm w konsekwentnym prowadzeniu
młodzieży miasta Siedlce w świecie kultury
2013 - Nagroda dla spektaklu „Opowieść
wigilijna” - Kulturalne Wydarzenie Roku 2013
w plebiscycie „Top Regionu 2013”
2014 - Srebrna Odznaka Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej za pracę na rzecz społeczności miasta Siedlce
2014 - Certyfikat Europejski Rejestr Renomowanych Eurorenoma
2014 - Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej dla Punktu Informacji
Kulturalnej CKiS
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ARTYŚCI, NASI PRZYJACIELE - NIE ZAPOMNIMY

Andrzej Meżerycki | (1953-2009)

Wieloletni dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, animator kultury, aktor, reżyser, poeta, pomysłodawca wielu przedsięwzięć, które na stałe wpisały się w kulturalny pejzaż miasta. Już w czasie studiów na
siedleckiej uczelni włączył się w życie kulturalne Siedlec będąc inicjatorem utworzenia Studenckiego Ośrodka
Działań Kulturalnych „LIMES”. W 1976 roku Andrzej Meżerycki założył słynny Teatr ES, który funkcjonuje do
dnia dzisiejszego. Jego „dziećmi” są też: Siedleckie Dni Teatru, Festiwal Standardów Jazzowych, Międzynarodowy Festiwal Pieśni Tańca i Folkloru, Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Człowiek - Dobro - Piękno”, Ogólnopolski
Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej „Kamień Wiary” i wiele innych.

Alicja Siwkiewicz | (1932-1998)
Pedagog, reżyser, założycielka Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”. Z wykształcenia pedagog, Jej współpracownicy podkreślają, że potrafiła łączyć zawodową ambicję z życiowym podejściem do każdego człowieka. Każdy mógł liczyć na jej pomoc. Z zespołem „Chodowiacy” odbyła wiele tournee po Polsce i Europie. Artyści występowali we Francji, na Białorusi, Ukrainie, w Serbii, na Węgrzech, w Turcji, we Włoszech,
w Bułgarii, na Słowacji, w Niemczech, w Rosji i w Macedonii. Pięć razy koncertowali przed Jego Świątobliwością
Janem Pawłem II w Watykanie i Castell Gandolfo. W 1998 roku zespołowi nadano imię jego założycielki.

Konstanty Ryszard Domagała | (1923-2012)

Wychowawca wielu pokoleń siedleckich muzyków, pedagog, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach w latach 1960-1984, Honorowy Obywatel Miasta Siedlce. Wychowany był w kulcie muzyki. W 1954 r. kończy studia w Konserwatorium Warszawskim. W tym samym roku zakłada w Siedlcach Miejskie Społeczne Ognisko Muzyczne i zostaje jego dyrektorem. Współzałożyciel, wraz z polonistką Ireną Gawryjołek oraz tancerką,
choreografem Józefą Buczyńską „Ziutą” (Wołosz), Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie”. Często uczestniczył w jury
konkursów dziecięcych i młodzieżowych. Przez kilka lat był akompaniatorem chóru w Kościele św. Stanisława,
opracował wiele pieśni dla chóru.

Marian Gardziński | (1939-2010)

Artysta rzeźbiarz i malarz, pedagog i społecznik, przez długie lata związany z Akademią Podlaską, gdzie
wykładał rzeźbę i malarstwo. Ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych w pracowni profesora Franciszka Strynkiewicza. Rzeźbił w kamieniu i w drewnie, znane są także jego wysublimowane dzieła odlane w brązie.
Tworzył zarówno monumentalne dzieła, jak chociażby rzeźba Jana Pawła II w Siedlcach czy stojący na kopcu
w Okrzei pomnik Henryka Sienkiewicza, jak i te „lapidarne”, (medale portretowe). Wręczana od 1996 roku
przez Prezydenta Miasta Siedlce statuetka „Aleksandria” także została zaprojektowana przez Mariana Gardzińskiego. Równolegle z rzeźbą artysta uprawiał malarstwo.

Ks. Alfred Hoffman | (1923 -1994)

Salezjanin, organista w siedleckiej katedrze, dyrygent chórów kościelnych, duszpasterz i nauczyciel wielu
pokoleń organistów. 29 marca 1955 roku skierowany został do pracy w Siedlcach i praktycznie do końca życia
posługiwał jako organista katedry. Uczniowie i wychowankowie księdza wspominają Go jako wielkiego miłośnika polskiej kultury. Po śmierci 2 lipca 1994 roku władze zakonu salezjanów przychyliły się do próśb siedlczan,
wyrażając zgodę na pozostanie śp. Ks. Alfreda Hoffmana w Siedlcach już na zawsze. Ks. Hoffman został pochowany na Cmentarzu Centralnym w alei zasłużonych. Uchwałą RM Siedlce nadano nazwę rondu na skrzyżowaniu ulicy Cmentarnej, Piaskowej, 10 Lutego i przedłużeniu ulicy Rynkowej - Rondo ks. Alfreda Hoffmana

Irmina
Maksymiuk

Irena
Karczewska

Pierwszy choreograf w Zespole
Pieśni i Tańca „Chodowiacy”

Szefowa
świetlicy
w Chodowie, współzałożycielka „Chodowiaków”. Wieloletnia członkini tego zespołu.

(1901-1985)

(1937-1997)

Małgorzata Gudejko-Masalska | (1958-2012)

Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Aktorka, poetka, z przyjemnością też śpiewała poezję
i piosenki z własnymi tekstami. Największą radość, jak pisała o sobie, dawało jej tworzenie opowiadań, wierszy
i piosenek dla dzieci. Od grudnia 2011 roku aktorka Studia Teatralnego im. Jacka Woszczerowicza. Najbardziej
zapamiętamy ją ze zjawiskowej roli tytułowej Pani Dulskiej w spektaklu „Moralność Pani Dulskiej”, którego
premiera odbyła się na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce w 2012 roku, trzy miesiące przed jej śmiercią.
Aktorka zginęła w wypadku samochodowym 31 lipca 2012 roku.
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WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE...

hr. Renata Ostrowska | (1920-2000)

Córka Krystyna Ostrowskiego (największego właściciela ziemskiego na Podlasiu, dyplomaty, członka Rządu Londyńskiego na emigracji) i Wandy z Krafftów, wybitnej malarki. Podczas wojny, kiedy do Korczewa wkroczyli Niemcy, a potem sowieci, rodzina Ostrowskich opuściła Polskę, a hr. Renata, zanim dołączyła do rodziny
w Wielkiej Brytanii, pracowała w Szpitalu Maltańskim w Warszawie. W Londynie była dziennikarką BBC, prowadziła autorską audycję. Wspólnie z siostrą Beatą założyły też kawiarnię. W latach 90. powróciły do zdewastowanego pałacu w Korczewie, by przywrócić mu dawny blask i osiąść tu na stałe. Hr. Renata Ostrowska zmarła po
długiej chorobie, w swoim ukochanym pałacu, w piękny październikowy dzień 2000 roku.

Ziuta Buczyńska | (1910-2002)

Wybitna tancerka, działaczka na rzecz kultury, Honorowa Obywatelka Miasta Siedlce, jedna z ulic miasta
nosi jej imię. W roku 1933 na l Międzynarodowym Konkursie Tańca Artystycznego w Warszawie otrzymała
nagrodę ufundowaną przez Towarzystwo Sztuk Pięknych w Warszawie za najlepiej wykonane tańce ludowe.
W roku 1934 - na II Międzynarodowym Konkursie Tańca Artystycznego w Wiedniu zdobyła pierwszą nagrodę.
Występowała wielokrotnie na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie. W czasie wojny trafiła do obozu przejściowego w Pruszkowie. Po kilku miesiącach wróciła do matki do Siedlec. Była współzałożycielką Zespołu Pieśni
i Tańca PODLASIE, którego choreografem była przez wiele pierwszych lat jego istnienia.

Władysława Grabowska | (1937-2014)

Siedlecka malarka, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Uprawiała również rysunek i tkaninę. Specjalizowała się także w dziedzinie reklamy. Przez kilka lat pracowała
w Pomaturalnej Szkole Reklamy w Mińsku Mazowieckim, a potem w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej
w Siedlcach. W 1979 roku otrzymała nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. O źródłach swoich malarskich fascynacji mówiła: „Moja twórczość opiera się na obserwacji
przyrody. Z nabożną czcią i pokorą czerpię pomysły z tej wielkiej księgi. W obrazach staram się przekazać nastrój i spokój przyjazny człowiekowi”. Artystka zmarła w kwietniu tego roku w Siedlcach.

Adam Woźnica | (1947-2014)
Siedlecki artysta, uprawiający malarstwo, rysunek i rzeźbę, czerpiący z tradycji kultury ludowej i rękodzieła. Szczególną popularność przyniosły mu obrazy malowane na szkle, znajdujące się w zbiorach
wielu muzeów. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. W 1986 roku Ministerstwo Kultury
i Sztuki przyznało mu uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka. Laureat licznych nagród.
Propagator sztuki i społecznik. Autor plakatu promującego zespół „Chodowiacy”.

Zbigniew Myrcha | (1930 -1996)
Kierownik Kapeli w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”. Zanim trafił do zespołu, przez wiele lat grał w „Mazowszu”. Pracownicy Centrum Kultury i Sztuki wspominają go jako człowieka niezwykle ciepłego, otwartego na innych, chętnie niosącego pomoc, znakomicie dogadującego się
z młodym pokoleniem członków zespołu.

Irena Paszkiewicz | (1924-2012)
Wspólnie z Alicją Siwkiewicz tworzyła Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”,
w którym przez wiele lat pracowała. Była autorką wielu piosenek, znajdujących się w repertuarze
zespołu. Także przez znaczną część swojego życia śpiewała w chórze katedralnym, zdobywając szlify
pod okiem ks. Alfreda Hoffmana. Mało kto wie, że Irena Paszkiewicz była autorką słów i muzyki do
pieśni „Siedlecki walczyk”(znanej także jako „Moje Siedlce”), uznawanej za hymn miasta.

Włodzimierz Kamiński | (1945-2004) Zenon Tołwiński | (1951-2004)
Choreograf w ZPiT ZS „Chodowiacy”. Współpracownicy wspominają go jako człowieka pełnego humoru i optymizmu, potrafiącego w każdej trudnej sytuacji znaleźć jasne strony. Jego uśmiech i humor krzepił,
dodając otuchy w niełatwych czasach PRL-u, w których
przyszło mu tworzyć.

Człowiek o niezwykłym talencie, który w dobie
deficytów, wielkoformatową i niebanalną propagandę
dziergał ręcznie. Malarz surrealista i pejzażysta. Scenarzysta i autor opraw plastycznych wszystkich ważnych
wydarzeń Siedlec w latach: 70, 80 ,90. Indywidualista,
ale zawsze przyjacielski i otwarty na innych.
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EDUKACJA ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Molier uczy i bawi

Na deskach Siedleckiej Sceny Teatralnej 30 października zobaczymy znakomity spektakl rodzimego teatru „Skąpiec” wg
Moliera - dzieło klasyki światowej, które mimo upływu wieków nie straciło nic ze swojej aktualności. Zachęca młodzież
by skonfrontowała szkolną lekturę z przedstawieniem scenicznym, które bawiąc uczy, ośmieszając uwrażliwia. Piętnując ludzkie wady,
które są stare jak świat, zmusza do odpowiedzi na pytanie: kim jestem i jakimi wartościami kieruję się w swoim życiu?

JADWIGA SKUP

KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY ARTYSTYCZNEJ I ORGANIZACJI WIDOWNI CKIS

Ale nie o prostą dydaktykę tu chodzi,
bo ta narzuca się sama. Komedia Moliera to
plejada charakterystycznych postaci, nakreślonych przez autora ze znawstwem ludzkiej
natury, przez to sugestywna i arcyzabawna,
bo nic tak nie śmieszy jak obnażanie cudzych
przywar. Ich uosobieniem jest tytułowy Harpagon – z greki chciwiec i sknera, którego
skąpstwo nabiera hiperbolicznych rozmiarów. Nikt i nic nie jest w stanie zastąpić mu
pieniędzy, których strzeże dniem i nocą,
traktując niemalże z nabożną czcią. Wszystko w jego życiu obraca się wokół nich. Przez
swoje skąpstwo, z którego słynie w całej okolicy, nie jest w stanie jasno myśleć i przewidywać. Harpagon żyje w ciągłym strachu przed
utratą majątku, widząc wszędzie i we wszyst-

kich zagrożenie dla jego skarbów. Oglądając ten spektakl widzimy, jak Harpagon pomnażając pieniądze za cenę honoru, miłości
najbliższych i szacunku współmieszkańców
stopniowo traci szacunek do samego siebie.
Ale kiedy już by się wydawało, że moralność
i dobro zwycięży, on ulega pokusie egoizmu,
brnąc w swoim niedorzecznym skąpstwie coraz dalej i głębiej… Brnąc samotnie, bo nie
ma nikogo wokół, kto obdarzyłby go innym
uczuciem niż pogarda. Nawet jego rodzone
dzieci. Morał jest oczywisty i choć „Skąpiec”
grywany jest na polskich i światowych scenach nieprzerwanie od dziesięcioleci, wciąż
na nowo zachwyca, bawi, zmusza do refleksji.
Podkreśla to znawca Moliera i jego tłumacz
Tadeusz Boy-Żeleński:

„Zadaniem komedii przedmolierowskiej
jest bawić; bawić mniej lub więcej wybrednie,
ale zawsze tylko bawić. Molier sprawi, iż, nie
przestając bawić, komedia stanie się głębokim
studium duszy ludzkiej. Stopniowo tradycyjne marionetki, których ślad jeszcze widzimy
w pierwszych jego komediach, zmieniają się
w ludzi, w nieśmiertelne typy, żyjące jakby
stokrotnie spotęgowanym życiem ludzkim,
skupiające, niby soczewką poruszające ludźmi
namiętności.(Tadeusz Boy-Żeleński, Szkice
o literaturze francuskiej, t. 1, s.218-219)”
I na tym głównie polega kunszt francuskiego komediopisarza – uczynieniu z prostej prawdy o człowieku i jego słabości dzieła uniwersalnego. Możecie zapytać, co w tym odkrywczego?
Przecież ludzie zawsze tacy byli. Owszem, byli, są
i będą. Może wśród widzów, oglądających „Skąpca”, też się znajdzie taki Harpagonik, dla którego
celem w życiu są wyłącznie pieniądze i cel ten

REKLAMA

symfonia tradycji i smaku
a takie miejsce Siedlce czekały od lat.
W odnowionych wnętrzach zabytkowej Hali Targowej powstała Brofaktura – browar
restauracyjny, czerpiący z najlepszych wzorców
europejskiej i światowej gastronomii oraz architektury i dizajnu. „Piwna” kuchnia i na miejscu
warzony najstarszy trunek to z pewnością novum
na lokalnym rynku i – jak zapewnia właściciel –
propozycja na każdą kieszeń.
Brofaktura to kolejne „dziecko” właściciela sieci sklepów spożywczych Topaz, Zbigniewa Paczóskiego, który w 2013 roku odkupił zabytkowy
obiekt od Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.
Wcześniej przez kilka miesięcy go dzierżawił. Zdewastowana Hala Targowa wymagała gruntownego
liftingu, przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi
konserwatora zabytków. Remont został wykonany
w błyskawicznym tempie, nie uchybiając zabytkowemu charakterowi obiektu. Zaczęto pod parteru,

stworzyć miejsce z charakterem. Właśnie miejsce, nie restaurację, gdzie ludzie będą się ze sobą
spotykać i spożywać posiłek, który jest przecież
integralną częścią relacji międzyludzkich. Goście
mają do dyspozycji różne strefy w zależności od
tego, czy ma to być bardziej intymne spotkanie czy
większa, towarzyska impreza – podkreślił. W podobnym tonie zaproszonych na otwarcie Brofaktury dziennikarzy witali menedżerowie restauracji
Eliza i Radosław Lemieszek: - Brofaktura ma być
przede wszystkim miejscem spotkań ludzi, którzy
są zakręceni na punkcie smaku. Oprócz doskonałych dań i piwa chcemy ugościć państwa także
wydarzeniami kulturalnymi, które tu będą się odbywać, m.in. koncertami, wystawami malarstwa
i fotografii czy recitalami. Łączymy pokolenia, łączymy smaki – to nasze hasło – spuentowała swoje
wystąpienie menedżerka restauracji.
Nie byłoby Brofaktury i jej specyficznego klimatu gdyby nie znakomita kuchnia, otwarta na
gości, dokonująca się na ich oczach. Załoga zosta-

fot. C. Kucharuk, J. Grudziński

N

gdzie w 2013 roku inwestor ulokował jeden ze
swoich firmowych sklepów Topaz, a „góra” cierpliwie czekała na swój czas. I nie czekała długo.
– Brofaktura to dzieło rzeszy ludzi, bez których
to miejsce nigdy by nie powstało – mówił na inauguracyjnym otwarciu obiektu, 21 października,
Zbigniew Paczóski. – Chcieliśmy, by z jednej strony Brofaktura oddawała klimat przedwojennych
Siedlec, z drugiej zaś pachniała nowoczesnymi
rozwiązaniami, pomysłową architekturą wnętrz
i wzornictwem. Moim marzeniem jest, by służyła nie tylko mieszkańcom Siedlec, ale i turystom,
gościom, przybyszom z Polski i ze świata, którzy
tu właśnie, w sercu miasta, wkraczają w magiczną
bramę krainy Bugu. I tu mogą poczuć wyjątkowy
smak, którego długo nie zapomną.
Autorem architektury wnętrz jest warszawski architekt Dariusz Gocławski z firmy „A+D”.
– Znam ten region bardzo dobrze, bo stąd pochodzę. Projektując wnętrze Brofaktury brałem
pod uwagę oczekiwania różnej klienteli i chciałem
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ARTYŚCI WCZORAJ I DZIŚ

Iwona Maria Orzełowska

choreograf, reżyser, kierownik artystyczny Formacji Tanecznej i Teatru Tańca CARO DANCE

1984

1986

1990

1994

2004

2014

fot. J. Grudziński

fot. archiwum prywatne

ła starannie dobrana przez jej szefa, także wyłonionego w drodze konkursu, Jarosława Roszaka,
który przyjechał do Siedlec z Gdańska. – Nasza
kuchnia jest naturalna. Wszystkie dania będą powstawać tu i teraz – zapewniał, pochylając się nad
zapaszystymi krewetkami, które prosto z patelni
serwował gościom. – Za chwilę poczujecie Państwo wyjątkowy smak dań z grila, „napędzanego”
węglem drzewnym, sprowadzanym z Argentyny.
Generalnie kuchnia w Brofakturze będzie”podporządkowana” piwu, na bazie którego będziemy przygotowywać większość potraw, choć nie
zabraknie kuchni regionalnej i dań śródziemnomorskich. Wszystko dla naszych gości – deklarował pan Jarosław.
I na koniec o głównej atrakcji nowo powstałego miejsca – lokalnym browarze, czyli manufakturze piwa (stąd nazwa Brofaktura), który
jest pierwszym prywatnym browarem w Siedlcach. Dziennie będzie produkował około 200
litrów złocistego trunku. Ich przymioty zachwalali dwaj młodzi piwowarzy Bartłomiej Imieliński i Bogdan Szpona, którzy barwnie opowiadali
o procesie warzenia.
Do dyspozycji gości jest również bardzo bogato zaopatrzony Koktajlbar. Załoga browaru
restauracyjnego liczy przeszło 50 osób, głównie
z Siedlec i regionu. Za salę i obsługę odpowiada
Rafał Hamera. Autorami dizajnu są młodzi artyści
z grupy Zajarani.pl
- Hala Targowa znów odżyła. Musiało minąć
105 lat, by magia tego miejsca powróciła... - podsumował otwarcie Brofaktury Mariusz Orzełowski,
dyrektor CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, prowadzący całą uroczystość.

1981

fot. archiwum prywatne

uświęca
środki…
Nie brakuje
przecież takich
ludzi wokół nas.
Ale też nie od dziś wiemy, że zło ma potężną
siłę rażenia. Przez egoizm Harpagona cierpi
wielu ludzi, którzy tracą wiarę w dobro. Warto się w tej sztuce przejrzeć, by odpowiedzieć
sobie na pytanie, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Czy idziemy na skróty, wyrzekając się
ideałów, czy cierpliwie zdobywamy szczyt, nie
strącając po drodze naszych współbraci... Choć
to o wiele trudniejsze zadanie.

1973
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KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
Inauguracja roku akademickiego
w siedleckich uczelniach

12 października Dzień Papieski

(w tym twórców ludowych z regionu) mieliśmy
okazję poznać tradycje wypieku chleba, podejrzeć sztukę wycinankarską w wykonaniu Janiny Krupy z Kątów i zobaczyć wystawę „Oskar
Kolberg i obraz etnograficzny regionu siedleckiego”. Wernisaż połączony był z degustacją wypieków Piekarni Ratuszowej Radzikowscy sc.

W ramach obchodów Dnia Papieskiego
w Siedlcach odbyło się wiele uroczystości, po-

Po raz 46 w murach uczelni 1 października zabrzmiało Gaudeamus inaugurujące nowy rok akademicki w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym
w Siedlcach. Inaugurację poprzedziła
Msza św. w katedrze siedleckiej, której
przewodniczył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda. W homilii mówił o zależności wiary i rozumu w procesie poznawania świata. „Dziś wiemy, że wiara i rozum
nie wykluczają się wzajemnie, ale się uzupełniają, są sobie nawzajem potrzebne”.
Tradycyjnie w trakcie uroczystości odbyła
się immatrykulacja studentów I roku.
Studenci złożyli uroczyste ślubowanie
i po raz pierwszy nałożyli studenckie
czapki. Podczas inauguracji nowego roku
akademickiego pracownicy Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego odebrali
z rąk Wiceminister Bożeny Żelazowskiej
Zastępcy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i JM
Rektor prof. dr hab. Tamary Zacharuk
Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę.

fot. A. Wróblewski

„Stare a nowe” – wystawa malarstwa Antoniego Wróblewskiego

7 listopada, godz. 19.00, Galeria Kultura
Tytuł najnowszej wystawy siedleckiego artysty mówi sam za siebie. Zobaczymy na niej
najstarsze prace malarza zestawione ze świeżymi płótnami, nad którymi pracował przez kilka
minionych miesięcy. Co je łączy a co odróżnia?

„Na ludowo – naukowo”

17 października Biblioteka Główna UPH
w Siedlcach
W ramach XVI Festiwalu Nauki i Sztuki
w Siedlcach w Bibliotece Głównej odbył się blok
etnograficzny pod hasłem „Na ludowo-naukowo!”, wpisujący się w obchody Roku Oskara
Kolberga „Kolberg 2014”. Podczas kilku spotkań, prowadzonych przez pracowników naukowych tejże uczelni oraz zaproszonych gości

Jakim językiem tym razem przemówi do nas Antoni Wróblewski?

fot. Collegium Mazovia

Nowy rok akademicki, już po raz XVI,
zainaugurowała druga pod względem liczby
studentów uczelnia w Siedlcach Collegium
Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, której rektorem jest dr Bożena Piechowicz.

święconych życiu i nauczaniu Jana Pawła II,
m.in. „Świętymi bądźcie” – widowisko poetycko- muzyczne w ZS nr 2 czy koncert piosenek
do słów Karola Wojtyły z muzyką Waldemara
Koperkiewicza w kościele św. Jadwigi w Mokobodach. Prezydent, w asyście zaproszonych
gościł, złożył kwiaty pod pomnikiem Jana
Pawła II. Z kolei 16 października, w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, odbył
się XII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy
Karola Wojtyły „Słowo – dar i tajemnica”.

fot. A. Wróblewski

fot. Arch. UPH

fot. M. Przeździak

fot. M. Przeździak

„Reymontówka”, Chlewiska

3 listopada Międzynarodowy Plener Malarski „Sztuka bez granic”
Przez dwa tygodnie artyści z Polski
i ze świata będą gościć na międzynarodowym plenerze malarskim, utrwalając na
płótnie piękno mazowiecko-podlaskiego
pejzażu, a plon ich prac będzie można
zobaczyć na wystawie poplenerowej
w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”.

fot. M. Przeździak

fot. M. Przeździak

fot. M. Przeździak

Także Siedlecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku, założony przed 10 laty, miał swój
Gaudeamus. Słuchacze i zaproszeni goście
wysłuchali Chóru Uniwersyteckiego III Wieku
pod dyrekcją Krzysztofa Boruty z towarzyszeniem Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”.

Szukamy Nikifora 2014

Jeszcze do 10 listopada można przesyłać zgłoszenia do Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej
„Szukamy Nikifora 2014” organizowanego przez
firmę Arche oraz Fundację Leny Grochowskiej.
Celem konkursu jest prezentacja prac o najwyższym poziomie artystycznym z zakresu sztuki
nieprofesjonalnej oraz promocja twórców amatorów. Regulamin dostępny na stronie www.galerialenygrochowskiej.pl
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MIĘDZY WIERSZAMI

Pauliną Radzikowską, studentką UPH,
finalistką Miss Siedleckich Uczelni 2012 i chórzystką
ROZMOWA Z

PAULINA PECIAK

Kiedy śpiewam,

świat przestaje istnieć
Swego czasu brała Pani udział w konkursie piękności. Jaki to miało wpływ
na Pani życie - Pani wybory i codzienność?
Udział w konkursie przyniósł mi więcej
korzyści niż mogłam przypuszczać. Występ przed tak dużą publicznością spowodował, że zyskałam dużo więcej pewności
siebie. Również dzięki niemu nawiązałam
współpracę z firmą z branży odzieżowej,
dla której pracuję jako fotomodelka.
Bardzo się cieszę, ponieważ w ten sposób
spełniam swoje marzenia.
Jaki jest Pani ideał piękna?
Piękno ma dla mnie wielowymiarowe
znaczenie. Tak naprawdę nieistotne jest
to, co widzimy. Sztuką jest dostrzec to,
co niewidoczne dla oka. Wielokrotnie
spotykamy osoby lub rzeczy złudnie
piękne. Moim zdaniem powinniśmy
patrzeć głębiej. Ideał piękna? Myślę, że
nie istnieje, bo każdy z nas jest piękny na
swój sposób.
Studiuje Pani logistykę na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym.
Czym podyktowany był wybór takiego
a nie innego kierunku studiów i jakie
ma Pani plany z nim związane?
Logistyka jest zawsze na czasie. Nasze
uczestnictwo w Unii Europejskiej, otwarcie granic, wszystko to sprawia, że firmy

z tej branży prężnie rozwijają się, przez
co jest zapotrzebowanie na ludzi z takim
wykształceniem. Jeżeli nawet nie uda mi
się znaleźć pracy w wyuczonym zawodzie,
jestem pewna, że interesujące przedmioty
na tym kierunku będą przydatne w moim
dalszym życiu.
Co chciałaby Pani zmienić w Polsce, by
Pani pokoleniu żyło się lepiej?
Musimy zacząć od podstaw, czyli oddzielić grubą kreską przeszłość, która jest
jeszcze mocno zakorzeniona w teraźniejszym systemie. Do tego zbyt opiekuńcze
państwo za bardzo ingeruje w życie ludzi,
przez co w rezultacie ogranicza je na
różnych płaszczyznach. Uciążliwa jest
również biurokracja, której jest za wiele.
My młodzi powinniśmy walczyć o lepszą
przyszłość dla następnych pokoleń, bo na
zmiany dla nas, chyba jest już za późno.
Jakie ma Pani hobby czy pasje, dzięki
którym może się Pani w pełni realizować?
Mam wiele pasji, ale główną rolę odgrywa tutaj śpiew. Dlatego też należę do
chóru. Jest on dla mnie odskocznią od
codzienności i zmartwień. Gdy wkraczam
w ten cudowny muzyczny świat, nic nie
ma znaczenia. Śpiew od pokoleń towarzyszył mojej rodzinie, mam nadzieję, że tak
już zostanie. (MM)

Należy do SGL „Witraż” od 2003 roku. Aktywnie
i twórczo uczestniczyła we wszystkich wydarzeniach poetyckich, prezentacjach i wydawnictwach. Publikowała wiersze w almanachach
poezji. Zdobywała laury w konkursach literackich.
Przygotowuje materiał do autorskiego tomiku
poezji, który ukaże się w 2015 roku.

***
na wyciągnięcie ręki
na odległość szeptu
na noce samotne i złe
na poranków leniwą bezsenność
mnie już nie masz
i kiedy znów skarcić mnie zechcesz
za pocałunki zbyt czułe
pieszczoty zbyt delikatne
splecenia dłoni
nieprzypadkowe
lecz zamierzone
i tęskne bliskości
mnie już nie będzie
i choć szepniesz
jak zawsze spóźnione
przepraszam
choć ramienia nadstawisz
bym głowę złożyć na nim mogła
choć będziesz krzyczał i złorzeczył
aniołowi naszemu
że zdarzyć się miłości pozwolił
nie wrócę
zaśnij więc
snem spokojnym i cichym
oczy zamknij
by łez nieszczerych wylewać nie musiały
policzek przytul do zimnej poduszki
zaśnij
a kiedy zbudzisz się
niepewny
czy sen to czy jawa
kochaj dalej
na wyciągnięcie ręki
na odległość szeptu
kochaj
bez wzajemności
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

Co nas uwiera,
czyli niewygodna prawda

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Kiedy w pełni sezonu na
ekranach naszych kin pojawiają się
znaczące dzieła uznanych reżyserów,
trudno jest zdecydować się, które
z tych dzieł polecić innym. Idealnym
byłoby móc napisać o kilku filmach,
ale codziennością dziennikarską jest
umiejętność rezygnowania. Często
z wielkim bólem trzeba eliminować kolejne elementy, by dokonać
wyboru. Tym razem uciekam nieco
mękom i opisuję dwa dzieła dwóch
różnych reżyserów. Oto one:
FILM PIERWSZY
Wyjątkowo nie na miejscu
wydaje się w obecnej sytuacji
w Europie opowiadanie czy nawet
zachwycanie się czymkolwiek, co
rosyjskie. Dotyczy to również sztuki. Z zasady jest ona apolityczna,
jednak trudno o niezaangażowanie,

kiedy zupełnie niedaleko giną
niewinni ludzie, a jedną ze stron
konfliktu jest niegdysiejsze mocarstwo śniące sen o dawno minionej
potędze. Spróbuję jednak opowiedzieć Państwu o filmie rosyjskim,
który odbierać można w sposób
dwojaki: jako oddzielną kreację
artystyczną, zupełnie nie związaną
z jakąkolwiek sytuacją polityczną
albo też dzieło zaangażowane, rozliczające się z rzeczywistością, nawet
tą najbardziej wstydliwą. A jakiż to
film wymaga takiego specjalnego
wstępu? To, drodzy Czytelnicy,
„Lewiatan”, ostatnie dzieło mistrza
wielkiego ekranu Andrieja Zwiagincewa.
Reżyser więc znany i uznany,
niegdyś często porównywany do
Tarkowskiego, obecnie pewnie

kroczący swoją własną drogą
artystyczną, ba, sam będący wzorem dla wielu młodych twórców
z całego świata. W „Lewiatanie”
Zwiagincew pokazuje nam świat
niezwykle brudny, zakłamany,
świat, w którym to ten silniejszy,
lepiej ustosunkowany ma rację,
a przemoc i naginanie prawa odbywa się za pełnym przyzwoleniem
społecznym. W jednej z recenzji
tego filmu znalazłem takie oto
stwierdzenie: „Główna teza rosyjskiego reżysera brzmi: największą
bestią jest człowiek. Zwłaszcza gdy
uzna, że wraz z pieniędzmi i władzą
przysługują mu boskie prerogatywy”. Mam nieodparte wrażenie,
jakbym skądś to znał, jakbym już
to słyszał i widział, i to nie tylko
w kinie! Cóż, to smutny, niezwykle

mocny film, w którym wszystko
wydaje się realne i tak bliskie, jakby
wydarzyło się przed chwilą, tuż
obok. Trzeba zresztą przyznać, że
film doskonale wpisuje się także
w obecną sytuację wewnętrzną Rosji; opisuje przecież „putinowską”
rzeczywistość tamtejszej prowincji.
FILM DRUGI
Nie mogłem pominąć tu
nowszego dzieła Jerzego Sthura,
filmu pt. „Obywatel”.
Jerzy Sthur - kultowy aktor, pedagog i wreszcie znakomity reżyser

cza. W 1891 roku zdobył I nagrodę
w rzeźbiarskim konkursie Zachęty
oraz stypendium umożliwiające
mu wyjazd do Paryża, gdzie przebywał 5 lat. By móc swobodnie
wybierać kolejne pracownie rzeźbiarskie, gdzie chciał zdobywać
doświadczenia artystyczne, zatrudniał się do ciężkich fizycznych
prac między innymi przy budowie
kanałów. Utrzymywał tam kontakty z polskim środowiskiem literacko-artystycznym. Podobno właśnie
przebywający ówcześnie w Paryżu
Stanisław Wyspiański zachęcał go
do malowania. Laszczka zamieszkał nawet w paryskim mieszkaniu
Wyspiańskiego, gdy ten musiał

wrócić do Polski w 1894 roku. Ale
spotykali się jeszcze w Krakowie,
gdy w 1899 roku Konstanty Laszczka przybył tam na zaproszenie Juliana Fałata, który modernizował
Akademię Sztuk Pięknych. Od tego
czasu rzeźbiarz był związany z Krakowem i funkcjonującą na ASP
katedrą rzeźby. Nie zapomniał jednak nigdy o rodzinnych stronach,
a jego twórczość bardzo często była
inspirowana folklorem. Przyjeżdżał
także w rodzinne strony, a do szkoły w Dobrem, gdzie pobierał pierwsze nauki, podarował wiele swoich
obrazów. W zbiorach siedleckiego
muzeum oprócz obrazu jest jeszcze 11 prac tego artysty.

LEWIATAN
Reżysria: A. Zwiagincew
Scenariusz: Oleg Negin, Andriej Zwiagincew
Zdjęcia: Mikhail Krichman

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU

DANUTA MICHALEC
HISTORYK SZTUKI

Martwa natura

Konstanty Laszczka (1865-1956)

W 1987 roku, w jednym
z salonów krakowskiej „Desy”, do
zbiorów Muzeum Regionalnego
w Siedlcach, został kupiony obraz
opisany długim tytułem: „Martwa
natura – herbaciane róże i owoce
południowe”. Na obrazie można zobaczyć duży dzban z herbacianymi
różami a obok niego szklaną salaterkę z owocami. Leżą one również
wokół dzbana. Wbrew opisowi tytułowemu są na obrazie także owoce znane w naszej strefie klimatycznej. Obok winogron i pomarańczy
możemy podziwiać dorodne jabłka
i gruszki. Widoczna jest także purpurowa draperia, która wzbogaca
ciemne, niebieskie tło. Z lewej,
u dołu, widnieje sygnatura artysty:
„K. Laszczka”. Obraz namalował
rzeźbiarz – Konstanty Laszczka
(1865-1956). Warto wiedzieć, że
w twórczości tego artysty obecna

była także ceramika. Znamy jego
grafiki i karykatury rysowane do
jednego z pism satyrycznych. Był
też pedagogiem, który uczył rysunku w szkołach średnich w Warszawie, a następnie w krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych kształcił
kolejne pokolenia bardziej nam
współczesnych rzeźbiarzy. Konstanty Laszczka urodził się w Makówcu Dużym koło Mińska Mazowieckiego w rodzinie chłopskiej.
Do dwudziestego roku życia pracował na wsi. Dopiero dzięki pomocy
ziemianina - Jana Ostrowskiego,
który dostrzegł zdolności rzeźbiarskie młodzieńca, dostał się do szkoły rzeźby Jana Kryńskiego w Warszawie. Dalszą karierę zawdzięczał
już tylko swojemu talentowi, konsekwencji w działaniu i ciężkiej
pracy. W Warszawie skorzystał
jeszcze z nauk Ludwika Pyrowi-
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powraca po dłuższej przerwie do
filmu. Powraca po czterech ciężkich, naznaczonych chorobą, latach
jako reżyser, ale również jako aktor
i scenarzysta. I jest to powrót mocny. Według twórcy jego najnowsze
dzieło to „bolesna komedia”, gdzie
jest śmiech i zaduma, ale przede
wszystkim przyglądanie się z dystansem na czas miniony. Sam tak
mówi o swoim najnowszym dziele:
„Chciałem jakoś podsumować
siebie, moje pokolenie”.
Bohaterem „Obywatela” jest
Jan Bratek, w tej roli Jerzy i Maciej
Sthurowie. Tytułowy Obywatel
mimochodem i na pewno wbrew
swojej woli staje się uczestnikiem
najważniejszych wydarzeń powojennej Polski. Można oczywiście
zarzucić reżyserowi, że to już
wszystko było, że to skrzyżowanie
Obywatela Piszczyka z Historiami Miłosnymi, jednak tak nie
jest, a film zobaczyć trzeba, bo to
doskonałe kino dla myślących,
pełne wycofanego humoru, historii
najnowszej, ale przede wszystkim
to my sami i nasza historia widziana oczami artysty i przedstawiona

w nieco krzywym zwierciadle.
Obydwaj wspominani tu reżyserzy
pokazują otaczającą nas rzeczywistość bez zbędnego koloryzowania czy oczerniania. A jest
ona wszędzie taka sama i to bez
znaczenia, po której stronie granicy
się dzieje i w jakim zakątku świata.
I żadna wojna, żaden watażka czy
przywódca jakiegoś kraju nie jest
w stanie zamknąć ust twórcom.
Oni zawsze pokażą całą prawdę.

autorska galeria
H A L I N A B U D Z I S Z E WS K A
Artystka ukończyła
Państwowe Liceum
Sztuk Plastycznych
w Zamościu i Wydział Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
Obecnie jest kustoszem w dziale sztuki
Muzeum Regionalnego w Siedlcach, gdzie
w dużym stopniu zajmuje się sztuką współczesną.
Uczestniczyła w wielu
plenerach malarskich
o różnym zasięgu.
Prezentowała swoje
prace na wystawach
zbiorowych w Polsce
oraz w Grecji, Kanadzie,
Macedonii, Niemczech,
Francji, Rosji i Słowacji.
Maluje nastrojowe pejzaże nasycone urodą
Podlasia, ale jej
ulubione motywy to
ogrody i bukiety.

OBYWATEL
Scenariusz i reżyseria: Jerzy Sthur
Zdjęcia: Paweł Edelman
Muzyka: Adrian Konarski
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DO POCZYTANIA-

Czasy
second-hand

SWIETŁANA ALEKSIJEWICZ

Nie sposób go z nikim pomylić,
choć jest podobny i zarazem niepodobny do reszty ludzkości. Ma
własny słownik i doskonale wie, co
jest dobre, a co złe. Paszport radziecki przechowuje jako najcenniejszy
skarb. Homo sovieticus.
Nie umarł wraz z upadkiem imperium, za to musiał stawić czoła nowej rzeczywistości, gdy wbrew przewidywaniom Marksa po socjalizmie
nastąpił kapitalizm, ojczyznę zastąpił
supermarket, a władzę przejęli handlarze i cinkciarze. Wiecznie żywy,
chętnie opowiada o swoich bohaterach i męczennikach, o nadziejach
i rozczarowaniach, o złości, frustracji i zderzeniu z rzeczywistością. To
z tych opowieści, domowych i osobistych składa się nowa niezwykła
książka wybitnej białoruskiej autorki, wymienianej w gronie kandyda-

tów do Nagrody Nobla. Swietłana
Aleksijewicz po raz kolejny oddaje
hołd zwykłemu człowiekowi, którego losy przeplatają się z Historią.
Książka Aleksijewicz została
uznana za najlepszą książkę 2013
roku we Francji, a jej autorka otrzymała francuską nagrodę Médicis
w kategorii esej.


(Z opisu Wydawcy)
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RELACJE

Bajkowo na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce

P

ski. Autorem scenariusza, reżyserem i choreografem spektaklu
jest Iwona Maria Orzełowska.
Piękną baśń o spełnianiu marzeń,
w dniu premiery, obejrzało ponad

800 Widzów, którzy do naszego
Teatru przybyli nie tylko z Siedlec,
ale i całego regionu. - Dzieci były
zachwycone, przepiękna scenografia, piękne stroje, jesteśmy pod

wielkim wrażeniem! – powiedziała mama kilkuletniej Kasi. - Jest to
nasza kolejna Rodzinna Niedziela
w Teatrze, która stała się już naszym rytuałem i na stałe wpisała do naszego życia rodzinnego.
Moje córeczki już od przedwakacyjnych zapowiedzi „Kopciuszka”
z niecierpliwością czekały na tę
realizację i są dziś bardzo szczęśliwe, że w końcu mogły ją zobaczyć
- dodała mama dwóch dziewczynek, która z rodziną od początku
uczestniczy w cyklu Rodzinna
Niedziela w Teatrze.

nawiającego się zespołu Teatru Es.
Wielkie słowa uznania dla dyrekcji
Centrum Kultury i Sztuki, dla pana
dyrektora Mariusza Orzełowskiego,
dla pana Waldemara Koperkiewicza

i dla całego zespołu, który potrafi
wszystko tak świetnie przygotować
– powiedział po zakończeniu spektaklu Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski.

fot. C. Kucharuk

aździernikowa odsłona cyklu „Rodzinna Niedziela
w Teatrze” to kolejna premiera
na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. Specjalnie dla naszych
najmłodszych Widzów Tancerze
Teatru Tańca Caro Dance oraz
Szkoły Tańca do Caro Dance pod
okiem Iwony Marii Orzełowskiej
przygotowali spektakl „Kopciuszek” na podstawie baśni braci
Grimm i Charles’a Perraulta.
Rolę tytułowego Kopciuszka zagrała Zosia Denisiuk, w postać
Księcia wcielił się Michał Woiń-

Premiera Teatru Es „Za co giniemy?”
fleksji. Trzeba podziwiać talent tych
artystów – amatorów, a także umiejętność przygotowania co roku od-

fot. C. Kucharuk

a co giniemy?” to tytuł najnowszego spektaklu Teatru
Es na podstawie twórczości pisarza
Tomasza Gluzińskiego, którego
premiera miała miejsce 7 października na deskach Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce. Sztukę wyreżyserował Robert Protasewicz, a autorem
piosenek, które w spektaklu podane
zostały w formie musicalowej, jest
Waldemar Koperkiewicz. Premierowa odsłona spektaklu zgromadziła wielu sympatyków twórczości
Teatru Es. - Jest to naprawdę wzruszająca sztuka, która pobudza do re-

Koncert „Przebój za przebojem” w Warszawie
W czwartek, 9 października, w Sali
Domu Kultury „Kościuszkowiec”
w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 71. rocznicy powstania 1. Warszawskiej Brygady
Pancernej im. Tadeusza Kościuszki
w Warszawie oraz 20. rocznicy bitwy pod Lenino, dorocznego święta jednostki. Wydarzenie uświetnił
Koncert „Przebój za przebojem”
w wykonaniu Orkiestry Wojsko-

wej w Siedlcach pod dyrekcją por.
Dariusza Kaczmarskiego oraz
Solistów Teatru Es: Natalii Ko-

perkiewicz, Gabrieli Kardacz,
Roberta Protasewicza, Marcina
Sójki oraz Ewy Siembidy. Koncert
poprowadził Mariusz Orzełowski.

fot. N. Niewolewska

Z
”
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„Złodziej” w teatrze, czyli cała prawda o ludzkiej naturze

S

fot. C. Kucharuk

pektakl „Złodziej” w reżyserii Cezarego Żaka to już drugi spektakl
konkursowy w ramach trwającego od września III Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów
Prywatnych „Sztuka plus Komercja”. Komedia jednego z najpopularniejszych autorów brytyjskich Erica Chappella tydzień po
ogólnopolskiej premierze w Częstochowie,
dwukrotnie przy pełnej publiczności zagrana została na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. W sztuce wystąpili znakomici
aktorzy: Izabela Kuna, Renata Dancewicz,
Rafał Królikowski i Leszek Lichota. Rolę
sympatycznego złodzieja brawurowo zagrał
Cezary Żak. Zgodnie z tradycją Festiwalu
po zakończeniu spektaklu aktorzy spotkali się z widzami we foyer Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce. Była to świetna okazja do
rozmowy i pamiątkowych fotografii.

„Słowo - Dar i Tajemnica”

fot. K. Rosa

W czwartek, 16 października, w ramach obchodów
Dnia Papieskiego, na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce odbył się XII Konkurs Recytatorski Poezji
i Prozy Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II „Słowo Dar i Tajemnica”. Po wysłuchaniu 39 recytatorów
z całego regionu pierwsze miejsce w kategorii szkół
gimnazjalnych komisja artystyczna przyznała Natalii Wąsowskiej z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Mordach. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
pierwsze miejsce ex aequo zdobyli: Paulina Godlewska z ZSP nr 3 w Siedlcach oraz Bartosz Osik
z II LO im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach.

„Romeo i Julia” - o miłości językiem tańca
niedzielę, 19 października na deskach
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce odbyła się premiera spektaklu „Romeo i Julia”
w reżyserii i choreografii Iwony Marii Orzełowskiej na podstawie sztuki Williama Szekspira.
Tę fascynującą historię o miłości magicznym
językiem tańca opowiedzieli aktorzy i tancerze
Teatru Tańca Caro Dance. „Romeo i Julia” to

najbardziej znana tragedia miłosna świata i jedna z najczęściej wystawianych sztuk Szekspira.
Romantyczna historia dwójki kochanków z Werony, pochodzących ze skłóconych ze sobą rodów Montecchich i Capulettich, niezmiennie zachwyca odbiorców i inspiruje kolejnych twórców
z różnych dziedzin sztuki. - To było niezwykłe
i ogromne wyzwanie pracować nad Prokofievem mając na uwadze, że grają i tańczą to bardzo młodzi ludzie. Jestem niezwykle szczęśliwa,
że moi kochani tancerze podołali temu zadaniu

- podkreśla Iwona Maria Orzełowska, reżyser i
choreograf przedstawienia. Spektakl zgromadził
ponad 400-osobową publiczność, która w dniu
premiery wypełniła widownię Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce po ostatnie miejsce. Rolę Julii zagrała Aleksandra Borkowska, w postać Romea
wcielił się Bartosz Osik.

fot. J. Grudziński
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fot. C. Kucharuk

Owacje na stojąco po spektaklu „Bóg mordu” Teatru 6.piętro

wiony został na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce. Tego
dnia dwukrotnie przed wypełnioną po brzegi widownią wystąpili:
Jolanta Fraszyńska, Anna Dereszowska, Cezary Pazura i Michał Żebrowski. Spektakl w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej
najkrócej określić można jako

Mistrzowie Sceny
czyli Alicja Majewska
i Włodzimierz Korcz

Majewskiej, który w sobotę
25 października odbył się na
naszej scenie. Artystka wspólnie z kompozytorem i pianistą Włodzimierzem Korczem
na deskach Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce zaprezentowała
repertuar z najnowszej płyty
„Piosenki, z których się żyje”
czyli największe przeboje, które
towarzyszyły jej przez niemal
40 lat pracy na scenie.

„Odkryjemy miłość nieznaną”,
„Jeszcze się tam żagiel bieli”,
„Być kobietą” – te i wiele innych utworów Widzowie mogli usłyszeć w koncercie Alicji

Dariusz Różański i Chór PG4

I miejsce zdobył Chór Gimnazjum
nr 2 w Rydze (Łotwa), II miejsce ex
aequo przyznano Chórowi Dziew-

widzów do momentu, w którym
bohaterom opadną maski tolerancji i przyzwoitości, a swoje prawdziwe oblicze pokaże tytułowy
„bóg mordu”. Sztukę, na podstawie tekstu której Roman Polański
nakręcił swój głośny film „Rzeź”,
siedlecka publiczność nagrodziła
owacjami na stojąco.

częcemu Publicznego Gimnazjum
Nr 4 im. Kard. Wyszyńskiego
w Siedlcach oraz Chórowi “Kancona” z Petersburga(Rosja). III miejsce

przypadło Chórowi „Harmonia”
z Gatchiny (Rosja). Uczestników
Festiwalu oceniało międzynarodowe jury w składzie prof. Romuald
Twardowski (Polska), Agnes Gerenday (Węgry), prof. Bernhard
Gfrerer (Austria), Carmen Moreno
(Hiszpania) i Marcin Cmiel (Polska). Ogłoszenie wyników odbyło
się 26 października w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie.
 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

fot. archiwum

Miło nam poinformować, że Chór
Dziewczęcy Publicznego Gimnazjum
Nr 4 im. Kard. Wyszyńskiego w Siedlcach pod dyrekcją Dariusza Różańskiego zdobył II miejsce w kategorii
„Chóry dziecięce” na X Warszawskim
Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Varsovia Cantat”, który
w dniach 24-26 października odbywał się w Warszawie. W tegorocznej
jubileuszowej edycji Festiwalu wzięło
udział 27 zespołów z 12 krajów.

„słodko-gorzką bombę emocjonalną”. Wszystko rozpoczyna się
od rozsądnej, wyważonej rozmowy dwóch par małżeńskich, które
spotkały się, by spisać oświadczenie o bójce swoich dzieci w parku.
Jest niezwykle kurtuazyjnie i zabawnie, ale każde kolejne wypowiadane ze sceny słowo przybliża

fot. C. Kucharuk

Mieszanka błyskotliwego tekstu
i brawurowej gry aktorskiej czyli
spektakl „Bóg mordu” warszawskiego Teatru 6.piętro to kolejna
propozycja konkursowa w ramach III Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych „Sztuka
plus Komercja”, który w poniedziałek, 20 października, wysta-

W piątek, 17 października na deskach Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce odbył się finał Przeglądu
Twórczości Literackiej Gimnazjów, czyli uczniowskiego dorobku poetyckiego, który przebiegał pod opieką merytoryczną
Krzysztofa Tomaszewskiego i
Barbary Maksymiuk. Siedlecka

Grupa Literacka „Witraż” zaproponowała nauczycielom - animatorom uczniowskich środowisk
twórczych, prowadzącym działalność poetycką w Publicznych
Gimnazjach,
zaprezentowanie
dorobku twórczego uczniów. Od
stycznia do czerwca 2014 roku we
Foyer Sceny Teatralnej Miasta Sie-

dlce autorską twórczość
prezentowała młodzież
gimnazjalna. Podczas finałowego spotkania, na
siedleckiej scenie, ogłoszone zostały wyniki
Przeglądu oraz przypomniane fragmenty najlepszych prezentacji.

fot. M. Błaszczyk

Uczniowski brulion poetycki

REKLAMA

NOVEKINO SIEDLCE
PoLECA
w Listopadzie

OBYWATEL

Dzień
dobry,
kocham
cię!

Igrzyska
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Interstellar
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i
c
e
i
z
d
dla

Bella
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PREMIERA

Siedmiu
Krasnoludków
ratuje śpiącą
Królewnę
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Zapraszamy
na cykle filmowe

OCZAMI KOBIET
ŚRODY, godz. 19.00

wielka
SZÓSTKA

CZWARTKI, godz. 19.00

WTORKI, godz. 19.00

PRZED KAŻDYM FILMEM
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PREMIERA

PONIEDZIAŁKI,
godz. 12.00
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więcej informacji na:

www.novekino.pl
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PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

CENTRUM

MPK

MUZYCZNE

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
oraz
Punkt Informacji Kulturalnej CKiS nr 2,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74
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 drugą i czwartą sobotę od godziny 21.40 do 23.00;

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