ARTYSTYCZNY WIECZÓR WIGILIJNY

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
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Małych i wielkich cudów,
otwartych dłoni i dobrego słowa
życzymy Wam, Drodzy Czytelnicy,
w te piękne Święta Bożego Narodzenia.
Niech będą czasem wytchnienia i nadziei, refleksji
nad samym sobą i serdecznego ukłonu
w stronę bliźniego, który tak samo jak Wy,
czeka na Boga, przychodzącego na świat,
by nadać sens naszemu życiu - naszym
radościom i cierpieniu.
Dyrekcja i Pracownicy CKiS

 s. 10-11

W NUMERZE

Artysta jak anioł jest
do ludzi posłany
[rozmowa z ks. Wiesławem Niewęgłowskim]

 s. 12-13

Bóg się rodzi,
moc truchleje...
[śpiewnik z kolędami]

 s. 19

Moje niezapomniane
Boże Narodzenie
[świąteczne opowieści naszych gości]
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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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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
w imieniu władz samorządowych Miasta Siedlce,
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niech radość z przyjścia na Świat Zbawiciela
zagości w Państwa domach i rodzinach,
a betlejemskie światło rozjaśnia nasze serca pokojem i miłością.
Nowy Rok 2015 niech będzie czasem sukcesów osobistych i zawodowych,
a każdy jego dzień przynosi wszystkim pomyślność i szczęście pozwalające
z nadzieją patrzeć w przyszłość
WIERSZ STAROŚWIECKI
Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,

Przewodniczący
Rady Miasta

Prezydent
Miasta Siedlce

Henryk Niedziółka

Wojciech Kudelski

By wszystko się nam rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły

Znajdziesz nas:

Jak na choince barwnej świeczki.
Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska - cichych, ufnych Na zawsze wzięła w swoje ręce.
Ks. Jan Twardowski

4-6 Repertuar CKiS na grudzień
7 Co za miesiąc?
10-11 O aniołach rozmawiamy z
ks. Wiesławem Niewęgłowskim
12-13 Wydarzenia artystyczne miesiąca
14-15 Moje niezapomniane
Boże Narodzenie - sławni ludzie
wspominają święta
16 Święta ze smakiem - przepisy szefa
kuchni Brofaktury
17-18 Śpiewnik z kolędami dla całej
rodziny (książeczka do wycięcia)
19 Kobieta do zadań specjalnych wywiad z Anną Harke
20-21 Bazar kulturalny
22-24 Relacje

CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31
Punkt Informacji Kulturalnej CKiS nr 2,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74
Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2
Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Klub Rafa, ul. Rynkowa 24
Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2
UPH, Biblioteka Akademicka. ul. ks. Popiełuszki 9
Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1
Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Sklepy Baldwin/Pszczółka, ul. Browarna 2
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Langego 6
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Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
Sieć sklepów CARLOS
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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

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

2 GRUDNIA (wtorek)
SPEKTAKL

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
godz. 9:00, 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
obsada: tancerze i aktorzy Teatru Tańca Caro
Dance i Teatru Es oraz śpiewacy Chóru Miasta
Siedlce. W roli głównej Krzysztof Barabasz.
Produkcja: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce

6 GRUDNIA (sobota)

Magiczny spektakl dla Wszystkich, czyli „Opowieść
Wigilijna”. To wzruszająca historia przemiany skąpca
w człowieka hojnego i dobrego dla innych, na
podstawie znanego opowiadania Karola Dickensa,
nawiązującego do Wigilii Bożego Narodzenia.

4 GRUDNIA (czwartek)

MIKOŁAJKI W TEATRZE

JARMARK BAJEK
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Urszula Gotowicka
Choreografia: Zuza Kielak
Obsada: adepci Teatru Dziecięcego
„Dramma-Mia”
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna
Miasta Siedlce
Po „Tajemniczym Pokoju” Teatr Dziecięcy
Dramma-Mia przygotował widowisko złożone
z wierszy znakomitych poetów polskich,
m.in.: J. Brzechwy, A. Fredry, J. Kulmowej,
A. Frączek, J. Papuzińskiej, D. Wawiłow,
N. Usenko. 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.

POLSKIE TAŃCE NARODOWE

SPOTKANIA Z FOLKLOREM

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

5 GRUDNIA (piątek)
SPEKTAKL

INTRYGA
III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
PRYWATNYCH „SZTUKA PLUS KOMERCJA”
godz. 17:00, 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Jan Englert
Obsada: Joanna Koroniewska, Beata
Ścibakówna, Szymon Bobrowski, Tomasz
Stockinger i Zbigniew Zamachowski
Produkcja: Teatr Kamienica i Beta Art
Wielka miłość, zdrada, tajemnica, która nie może
wyjść na jaw oraz zagadkowe morderstwo.
Bogaty biznesmen stojący u progu bankructwa
postanawia sfingować własną śmierć, zgarnąć
pieniądze z polisy i zacząć nowe życie. Kto może
wystawić fałszywy akt zgonu? Lekarz, który ma
romans z żoną biznesmena. W zamian rekin
finansjery obiecuje usunąć się w cień, a pan doktor
będzie miał wolną drogę do poślubienia „wdowy”.
Żeby plan się powiódł, trzeba przygotować
misterną intrygę…

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.

6 GRUDNIA (sobota)
SPEKTAKL

JARMARK BAJEK
MIKOŁAJKI W TEATRZE

5 GRUDNIA (piątek)

KONCERT CHODOWIAKÓW
godz. 9:45
miejsce: : Zespół Oświatowy w Żelkowie-Kolonii
Koncert ZPiT ZS „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz dla
uczniów Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii.

-

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Urszula Gotowicka
Choreografia: Zuza Kielak
Obsada: adepci Teatru Dziecięcego
„Dramma-Mia”
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

GRUDZIEŃ 2014
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9-14 GRUDNIA

MISTRZOSTWA ŚWIATA
Udział tancerzy Caro Dance w Mistrzostwach
Świata w Mikołajkach - International Dance
Organization World Championship Jazz Dance,
Modern, Ballet/Pointe - Mikołajki 2014
w w w.facebook.com/ckis.siedlce

7 GRUDNIA (niedziela)
SPEKTAKL

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

MIKOŁAJKOWA RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: tancerze i aktorzy Teatru Tańca Caro
Dance i Teatru Es oraz śpiewacy Chóru Miasta
Siedlce. W roli głównej Krzysztof Barabasz.
Produkcja: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce

Najnowszy program Kabaretu Moralnego Niepokoju
„Jerzyk dzisiaj nie pije”. Spektakl (oficjalna premiera
listopad 2014) jest typowym dla warszawskiej grupy
zbiorem skeczy i piosenek, które tworzą panoramę
współczesnej Polski i Polaków. Bywa inteligentnie, bez
przerwy za to jest śmiesznie. Co więcej, spektakl jest na
tyle kulturalny (jedno nieładne słowo na prawie dwie
godziny programu), że można przyjść z dziećmi.

10 GRUDNIA (środa)
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godz. 17:00 i 20:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
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11 GRUDNIA (czwartek)

DZIE

12 GRUDNIA (piątek)
MUZYKA SMYKA

ŚLADAMI CELTÓW
I W KRAINIE ASTERIXA
8 GRUDNIA (poniedziałek)

KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU
GROCHU,
CHŁOPCY Z PLACU BRONI
godz. 8:40, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle impresaryjne dla dzieci i młodzieży
w wykonaniu Teatru Współczesnego z Krakowa.

9 i 10 GRUDNIA
SPEKTAKL

SKĄPIEC. WORK IN PROGRESS
TEATR MĄDREGO WIDZA
9 grudnia: godz. 9:00, 11:30
10 grudnia: godz. 9:00, 11:30 i 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada: Waldemar Obłoza, Agata Sasinowska,
Dorota Zielińska, Bartek Magdziarz, Sebastian
Cybulski, Maciej Czapski, Robert Protasewicz,
Krzysztof Barabasz
Scenariusz i reżyseria: Adam Biernacki
Produkcja: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce

godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wykonanie: Artyści Filharmonii Narodowej
Instrumenty: dudy galicyjskie, flety irlandzkie,
bodhrán, skrzypce, mandolina, gitara
klasyczna, instrumenty perkusyjne
Miłośnikom muzyki tradycyjnej proponujemy wyprawę
śladami Celtów. Razem z zespołem Stout udamy
się do Irlandii, Szkocji, Walii, Bretanii i hiszpańskiej
Galicji, a więc tych krajów, w których kultura celtycka
rozwinęła się najsilniej i przetrwała przez stulecia.
Prezentację oryginalnej muzyki, porywającej pięknem
melodii i żywiołowością rytmów uzupełni pokaz
charakterystycznych tańców i instrumentów.

12 GRUDNIA (piątek)

DIALOG WSPÓŁCZESNEJ
KOBIETY Z POETKAMI

godz. 17:00
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
Agnieszka Zdanowska, członkini Siedleckiej Grupy
Literackiej „Witraż” tegoroczna stypendystka
Prezydenta Miasta Siedlce zaprasza na autorski
dialog poetycki, który prowadzi z wierszami
Haliny Poświatowskiej i Marii Jasnorzewskiej –
Pawlikowskiej.

SKĄPIEC.
WORK IN
PROGRESS
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

|5

6 |

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce

13 GRUDNIA (sobota)
KONCERT

MARKA TORZEWSKIEGO
GALA ZAKOŃCZENIA III OGÓLNOPOLSKIEGO
FESTIWALU TEATRÓW PRYWATNYCH
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Koncert Marka Torzewskiego zatytułowany „L’Amore”
zawiera największe, nieśmiertelne jak ich temat
przeboje ze słonecznej Italii, śpiewane w Europie
i na świecie już od kilkudziesięciu lat. Po ariach
w największych teatrach operowych, hymnie Polski
wykonywanym przez popularnego śpiewaka na
stadionach i jego autorskim hymnie piłkarskim „Do
przodu Polsko” przyszedł czas na hołd złożony… miłości.

www.facebook.com/ckis.siedlce

15 GRUDNIA (poniedziałek)
WIECZÓR POETYCKI

www.ckis.siedlce.pl

18 i 19 GRUDNIA
SPEKTAKL

MAGDALENY ADAMIAK

DO TRZECH RAZY SZTUKA

godz. 18:00
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Wieczór poetycki Magdaleny Adamiak z SGL
„Witraż” zrealizowany w ramach Stypendium
Prezydenta Miasta Siedlce. W programie
prezentacja autorskich pocztówek poetyckofotograficznych „Tuli-Panie”.

Spektakl w wykonaniu adeptów Studia
Teatralnego im. J. Woszczerowicza.
Reżyseria: Maciej Czapski

16 GRUDNIA (wtorek)
SPEKTAKL

POŚNIK
TEATR MĄDREGO WIDZA
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Opieka merytoryczna: Wanda Księżopolska
Wykonanie: Teatr Obrzędowy z Trzcińca
Widowisko obrzędowe ukazujące zwyczaje,
wydarzenia ludowe, rytuały i wróżby praktykowane
w dniu wigilii Bożego Narodzenia. Program
uświetni pokaz gry na ligawkach. Widowisko
przeznaczone dla młodzieży szkolnej w ramach
autorskiego projektu CKiS „Czas na teatr”.

14 GRUDNIA (niedziela)
SPEKTAKL

...PIIIP!...
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
„...Piiip!...”, komediowy monodram łączący lalkową
animację z grą w planie żywym, przygotowany
został przez kobiety z Siedlec: Ilonę Misztal
(tekst) i Urszulę Gotowicką (cała reszta). Żadna
z nich nie jest co prawda wiedźmą, ale obydwie
wiedzą coś o trudzie szukania i osiągania
życiowych celów. Projekt i wykonanie lalki
– Cezary Sielicki. Opracowanie muzyczne –
Radosław Świderski. Monodram na lalkę i aktora
– teatr dla dorosłych zrealizowany w ramach
stypendium Prezydenta Miasta Siedlce.

15 GRUDNIA (poniedziałek)

16 GRUDNIA (wtorek)
PROMOCJA KSIĄŻKI

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

21 GRUDNIA (niedziela)
KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

ARTYSTYCZNY
WIECZÓR WIGILIJNY
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu
Orkiestry Wojskowej w Siedlcach, Chóru
Miasta Siedlce i solistów Teatru Es.
Dyrygenci: Justyna Kowynia-Rymanowska,
Mariusz Orzełowski i Dariusz Kaczmarski

Promocja książki Haliny Grochowskiej
pt. „Pokłon”. Oprawę artystyczną wydarzenia
zapewnią poeci Siedleckiej Grupy
Literackiej „Witraż”.

17 GRUDNIA (środa)
SPEKTAKL

BAŚNIE Z CZTERECH STRON ŚWIATA,
MAGIA TEATRU, BALLADYNA

TEATR SMYKA

godz. 8:30, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

SPEKTAKL

ZIMOWA FRYWOLITKA

TEATR SMYKA

godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Napisał: Wojciech Banaś
Muzyka: Aleksander Musiałowski
Chobołt z Kłobukiem spędzą Święta razem, bo są
rodziną i już się pilnie do nich przygotowują. Frywolitka
bardzo chciałaby wrócić do swoich rodziców na Święta,
ale nie wie, jak. Miś Polarny Bez Imienia też tęskni za
tatą i mamą i nie pomoże Frywolitce, bo nie zna drogi
powrotnej. Czy Frywolitka wróci do swoich rodziców?
Czy tata Mróz będzie mógł namalować, jak co roku,
nieskończoną ilość jej portretów, które będą ozdobą
stawów, jezior, ale też świątecznej choinki?

Spektakle impresaryjne w wykonaniu
Wrocławskiego Teatru Edukacji ARTENES.

18 i 19 grudnia
SPEKTAKL

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

TEATR MĄDREGO WIDZA

godz. 9:00, 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria i choreografia: Iwona Maria
Orzełowska
obsada: tancerze i aktorzy Teatru Tańca Caro
Dance i Teatru Es oraz śpiewacy Chóru Miasta
Siedlce.
W roli głównej Krzysztof Barabasz.

31 GRUDNIA (środa)

SYLWESTER NA PLACU 2014/2015
godz. 23:00 - 1:00
miejsce: Plac Gen. Wł. Sikorskiego

GRUDZIEŃ 2014
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CO ZA MIESIĄC

STYCZEŃ 2015

6 STYCZNIA (wtorek)

14 STYCZNIA (środa)
godz. 10:00

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Ogólnopolski Turniej Sztuki
Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej

W wtorek, 6 stycznia 2015 roku po
raz kolejny ulicami Siedlec przejdzie
Orszak Trzech Króli. Tego dnia barwne
korowody odbędą się w 120 polskich
miastach. W wydarzeniu wezmą udział
artyści Sceny Teatralnej Miasta Siedlce:
Teatr Es i Chór Miasta Siedlce.

KAROL DICKENS

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

KAMIEŃ WIARY
– eliminacje miejskie
Turniej jest imprezą o charakterze konkursowym dla młodzieży szkół średnich
i dorosłych, otwartą dla publiczności.
Odbywa się w dwóch kategoriach:
recytacji i poezji śpiewanej.
Szczegółowe informacje na www.ckis.siedle.pl

11 STYCZNIA (niedziela)
godz. 16:00

18 STYCZNIA (niedziela)
godz. 10:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

KOLĘDNICY

Reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
obsada: tancerze i aktorzy Teatru Tańca
Caro Dance i Teatru Es oraz śpiewacy
Chóru Miasta Siedlce
Siedlce. W roli głównej
Krzysztof Barabasz.
Produkcja: CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce
PREMIER A WZNOWIENIE
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7 grudnia, godz. 16:00

XXXI edycja „Kolędników” – czyli prezentacji
tradycyjnego, ludowego kolędowania i widowisk bożonarodzeniowych. Na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce wystąpią grupy
kolędnicze i teatry obrzędowe z terenu południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza.
Jest to najstarszy na tym obszarze pokaz
tradycji bożonarodzeniowych, organizowany
przez CKiS od 1985 roku.

CHOREOGRAFIA i REŻYSERIA

IWONA MARIA ORZEŁOWSKA

19 31 stycznia
Otwarte zajęcia artystyczne z udziałem instruktorów
Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
W programie m.in.: otwarte zajęcia teatralne, taneczne,
wokalne, literackie i plastyczne.
Szczegółowy program w styczniowym wydaniu
biuletynu „Scena 24” oraz na stronie www.ckis.siedlce.pl
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Bóg
stworzył Adama,
a my go ubieramy!
Rozmowa z Hanną i Włodzimierzem Żaboklickimi, właścicielami firm
„Adam” i „Adamen’s” - ekskluzywnej mody męskiej
 Skąd wzięła się nazwa firmy, istniejącej na
polskim rynku już od 20 lat?
- Od pierwszego człowieka na ziemi, którego trzeba było ubrać, bo chodził golutki
(śmiech). Kiedy otwieraliśmy naszą działalność, moda męska w Polsce dopiero raczkowała. Brakowało dobrze skrojonych i wykończonych ubrań dla panów, szczególnie garniturów,
po które ustawiały się długie kolejki. Impulsem do założenia firmy była więc fascynacja
kolekcją ubrań męskich, jak i podaż rynku.
Moda klasyczna należy do naszych największych pasji. To właśnie z niej zrodził się pomysł
utworzenia unikalnego miejsca, w którym
mężczyźni znajdą wszystko, czego potrzebują,
by świetnie się ubrać na każdą okazję - ceremonialną, biznesową i weekendową.
 Od niedawna istnieje Państwa druga marka
– Adamen’s, ekskluzywna moda męska…
- Tak, to w pewnym sensie „dziecko” Adama. Oferta Adamen’sa skierowana jest do sklepów funkcjonujących na zasadzie franczyzy,
przeznaczona także dla europejskiej klienteli (ekskluzywna moda męska rodem z firmy
„Adam” cieszy się dużą popularnością szczególnie wśród Niemców i Słowaków). Muszę przyznać, że obcokrajowcom nasze ubrania bardzo
się podobają. Cenią je przede wszystkim za
modny krój, świetne wykończenie i doskonałą
jakość tkanin (nasze ubrania służą panom przez
wiele lat), ale przede wszystkim za dobrą cenę.
Za garnitur, który w naszej sieci czy sklepie
kosztuje przykładowo 500 zł, obywatel Niemiec
musi zapłacić czterokrotnie więcej.
 Do jakiego Klienta skierowana jest Państwa oferta?
- Mogę śmiało powiedzieć, że łączymy pokolenia. Ubieramy chłopców do Pierwszej Komunii
Świętej, do Bierzmowania, młodych mężczyzn
na studniówki, śluby (w ofercie mamy specjalną
kolekcję ślubną), ewenty czy inne okazjonalne
spotkania. Mamy także kolekcję przeznaczoną
dla „puszystych” panów – nawet do rozmiaru 7
XL. Cieszy nas że przychodzą do nas ze swoimi
Sklepy firmy Adam, ekskluzywna moda męska,
znajdują się:
Siedlce
 ul. Wojska Polskiego 32 c
 ul. Katedralna 3
 Dom Handlowy Millenium (I piętro)
 Dom Handlowy „Atlas”, ul. Morska (I piętro)
Mińsk Mazowiecki
 ul. Boczna 2

synami panowie, którzy z tej samej okazji także
się u nas ubierali. A do wyboru mamy szeroki
wachlarz męskich ubrań, z jednej strony podążających za trendami, z drugiej utrzymanych w ryzach tradycyjnego krawiectwa, a więc: garnitury,
marynarki, spodnie, koszule, kurtki, płaszcze.
Kolekcję uzupełniają modne dodatki – krawaty,
muchy, poszetki, spinki i szelki.
 W dobie ogromnej konkurencji na rynku
odzieżowym trzeba wręcz walczyć o Klienta. Jak Wam się to udaje?
- Największy nacisk kładziemy na profesjonalną obsługę. Salony „Adama”, ekskluzywnej
mody męskiej, obsługują certyfikowani Doradcy Wizerunku. Chcemy, aby Klienci czuli
się u nas wyjątkowo, dlatego oferujemy spotkania indywidualne, aby mogli oni zmienić swój
wygląd i poznać najważniejsze zasady dress
codu. Chcemy, aby szafa naszego Klienta była
klasyczna, ale każdy mężczyzna musi posiadać
tzw. must have. Podążamy za nowymi trendami,
które dopełniają wizerunku danego mężczyzny,
subtelnie podkreślając jego osobowość i charakter. Klient przede wszystkim musi się czuć w naszych ubraniach dobrze i wygodnie.
 Jakie działania marketingowe podejmujecie, by poszerzać krąg odbiorców Państwa
towarów?
- Stale śledzimy rynek mody w Europie
i na świecie. Jesteśmy na najważniejszych targach mody zarówno w Polsce, jak i za granicą. Organizujemy targi ślubne, wielokrotnie
byliśmy gospodarzami pokazów mody. Nie
stoimy w miejscu. Co roku otwieramy jeden
sklep, a obecnie w całej Polsce jest ich ponad
80. Szyją dla nas najlepsze marki, jak chociażby Eldorado czy Vistula. To budzi zaufanie
Klientów, którzy zauważają nasze starania.
 To Państwa firma szyła stroje dla siedleckich chórzystów?
- Tak i wciąż docierają do nas sygnały, że
ta kolekcja bardzo się podoba. W planach
mamy kolejne…
 Jeden z najsłynniejszych kreatorów mody
Karl Lagerfeld mawiał, że nie można uciec
przed modą, bowiem nawet, jeżeli moda wychodzi z mody, to jest to przecież moda.
Co to znaczy, według Państwa, modnie ubrany mężczyzna?
- Modny mężczyzna musi być przede
wszystkim ubrany w modnie skrojony garnitur
(sylwetka slim) w odpowiednim kolorze. Mary-

narki z naszej nowej kolekcji, oprócz kolorów
bazowych, opierają się przede wszystkim na
błękicie, turkusie, barwie pomarańczowej i śliwkowej oraz koralu. Dzianiny, spodnie i akcesoria o tej samej gamie kolorystycznej są jednym
z mocniejszych akcentów najnowszej wiosennej
kolekcji. Nowością jest seledyn i odblaskowy
pomarańczowy. Obu jaskrawych kolorów użyto
dyskretnie i znaleźć je można głównie w wykończeniach: na metkach, przy guzikach czy
na filcu pod kołnierzem marynarki. Dobrze
ubrany mężczyzna powinien mieć w swojej garderobie także marynarkę sportową. Specjalnie
sprana zyskuje lekkość i zachowuje klasyczny
krój. Kolejnym trendem sezonu są marynarki
z dzianiny. Ich ofertę uzupełniają swetry z dodatkiem kaszmiru oraz jedwabiu.
 Czyli na święta prezenty doskonałe?
- Jak najbardziej. Zapraszamy panów
i panie, które najlepiej potrafią ubrać mężczyznę. Bo wbrew pozorom szata naprawdę
zdobi mężczyznę.
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ŚWIĄTECZNY WYWIAD
ks. dr Wiesławem Niewęgłowskim
pisarzem, wykładowcą, duszpasterzem
seniorem środowisk twórczych

ROZMOWA Z

Artysta jak
anioł jest
do ludzi
posłany
„Aniołowie żyją dzisiaj. Ludzie znowu
wierzą w ich istnienie” – pisze ksiądz
we wstępie do jednej ze swoich książek,
znakomitej zresztą publikacji „Anioły”,
która ukazała się nakładem Rosikon
Press. Czym należałoby tłumaczyć, według księdza, odrodzenie wiary w anioły
we współczesnym świecie?
- W XIX i XX wieku wygasła świadomość
o aniołach wśród chrześcijan. Niektórzy modlili
się do nich w dzieciństwie, ale potem przestali.
Zapomnieli o anielskiej rzeczywistości wokół
nich. Teraz to się trochę zmienia. Aniołowie
powracają w powszechnej świadomości Europy
i chrześcijan na świecie. Pamiętam, kiedy byłem
w Rzymie w latach 70. i poszedłem do jednej
z najbardziej renomowanych księgarni nieopodal Watykanu, by poszukać książek o aniołach,
znalazłem tyko jedną pozycję, poświęconą temu
tematowi. Kiedy 20 lat później wróciłem do
tej samej księgarni, odkryłem już 30 tytułów,
a w latach 90. było ich ponad 100. To czytelne
świadectwo tego, że temat aniołów powraca, że
jest żywy i coraz bardziej nośny. W wydawnictwach polskich jest podobnie. Kiedy pisałem
książkę o aniołach, była to wtedy u nas jedna
z pierwszych anielskich pozycji. Teraz na rynku
księgarskim pojawia się ich coraz więcej. Aniołowie żyją dzisiaj wśród nas. Są znowu obecne
w religii, kulturze, sztuce, literaturze, plastyce.
Coraz częściej przywoływani są w kościele,
by wspomnieć chociażby modlitwę na Anioł
Pański. Dawniej, zwłaszcza
na wsiach, rano,
w południe i na wieczór
dzwoniły dzwony, by
pozdrowić Matkę Bożą
i Anioła Gabriela. Stąd
zrodził się ten piękny
tekst: „Na Anioł Pański
biją dzwony/, niech będzie
Maria pozdrowiona/, niech
będzie Chrystus pozdrowiony.../ Na Anioł Pański
biją dzwony, w niebiosach

kędyś głos ich
kona...”.
Kim są anioły
i jaka panuje
wśród nich
hierarchia?
- Hierarchia
aniołów jest
związana z ich formą
przesłania,
ponieważ każdy z dziewięciu chórów anielskich
ma swoją misję. Jedni adorują Boga, inni służą
mu, jeszcze inni są pośrednikami między niebem
i ziemią. To świat duchów. Anioły mają wolną
wolę i rozum, otaczają Boga w modlitwie i świę-

tości. Część aniołów jest posłana do ludzi - to
wysłańcy Boży. Pierwszym chórem anielskim są
serafini, którzy przede wszystkim są przyjaciółmi
Boga, płoną z miłości do niego, są prawie ogniem.
Po serafinach następują cherubini i kolejne grupy.
Archanioły i anioły tworzą trzecią grupę chórów,
które też mają swoją misję. Jeśli chodzi o anioły,
to przede wszystkim mówimy o aniołach stróżach
– posłańcach Boga. Anioł stróż to opieka, troska,
dobro, natchnienie. Zaprasza nas do wspólnego

„Anioł mój dobry,
Co zawsze jest ze mną,
Choć mu godzina każda
Nieprzyjemną”
(C.K.Norwid)

życia i do modlitwy. Myślę, że anioł
stróż to przede wszystkim nosiciel
nadziei. On ciągle ma w świadomości, że
człowiek, którym się opiekuje, albo jest
blisko niego, albo będzie blisko.
W przywoływanej tu książce cytuje ksiądz, za ks. Alfonsem Skowronkiem,
fragment pięknej legendy: „… zatroskany
o duszę anioł kroczy za człowiekiem i dopiero
w godzinie jego śmierci nieoczekiwanie zbliża
się z przodu. Dopiero wtedy staje przed nim
twarzą w twarz”. Co człowiek zawdzięcza
aniołom?
- To bardzo ładna wizja poetycka, ale myślę,
że aniołowie ogarniają nas ze wszystkich stron
swoją miłością, a ta miłość jest zawsze i od
środka, i z zewnątrz. Człowiek zawdzięcza im
bardzo wiele. Anioł to towarzysz w drodze
życia. Jest bezustannie przy człowieku, niezależnie od tego, czy człowiek o nim pamięta czy
nie, czy zwraca się do niego, czy też nie. Anioł
stróż nie opuszcza nas ani na chwilę, w związku z tym jego obecność jest zaproszeniem do
kontaktu z nim, do dzielenia się z nim naszym
życiem. Anioł chce, abyśmy wygrali życie, ale
człowiek poprzez różne swoje wybory, często
niedojrzale czy złe powoduje, że anioł nie ma
takiej mocy, aby człowieka dalej prowadzić,
aby mu pomóc, aby człowiek rósł w człowieku.
Czy człowiek czuje, kiedy anioł go opuszcza?
Tak, ale to się rzadko zdarza. Właściwie anioł nigdy nas nie opuszcza, ale
powoduje, że nie mamy poczucia jego
obecności.
Anioły są obecne w kulturze
i sztuce od zarania dziejów, ale
ich przedstawienia zmieniały
się w ciągu wieków. Które z tych
artystycznych wizerunków są księdzu najbliższe? Które są źródłem
fascynacji, natchnienia i kontem-
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placji
piękna?
- Myślę, że
jednym z najwybitniejszych przedstawień anioła w historii
jest malarstwo Fra Angelico.
To był człowiek wielkiej
wrażliwości i głębi religijnej.
Był i jest na tyle ważny, że kiedy
wybierałem patronów poszczególnych
środowisk twórczych to jako patrona historyków sztuki obrałem
właśnie Fra Angelico.
Współczesna kultura
i sztuka również obfituje w wiele ciekawych ujęć
„anielskiego” tematu. Głos
artystów o aniołach jest widoczny.
Powstaje sporo ciekawych filmów,
inscenizacji, utworów literackich. Kilka
lat temu zwróciłam się do ponad 30 poetów
polskich, by przysłali mi wiersze o aniołach,
bo chciałem zrobić antologię im poświęconą. Sam
byłem zaskoczony odzewem, bo prawie wszyscy mieli gotowe teksty o aniołach i nadesłali je.
Z nich zrodził się tom poezji „Powrót do aniołów”,
który pokazuje, że rzeczywistość aniołów bywa
w sercu i w duszy współczesnych artystów.

Natchnienie i wyobraźnia, owszem,
to warunki konieczne, ale myślę, że
artysta powinien mieć świadomość przesłania. Bo artysta nie
jest człowiekiem dla samego
siebie, ani to co tworzy,
nie jest tylko dla niego.
Artysta jak anioł jest do
ludzi posłany.
Pochodzi ksiądz ze Zbuczyna nieopodal
Siedlec. Zaś w samych Siedlcach kończył ksiądz liceum im. Bolesława Prusa.
Proszę powiedzieć naszym Czytelnikom,
w jakim stopniu szkoła wpłynęła na księdza życiowe wybory?
Liceum im. Bolesława Prusa, kiedy do niego
chodziłem, było starą szkołą z przedwojennymi
profesorami, którzy mieli świadomość ciągłości tradycji i historii. Pochodzili oni głównie
z ośrodka wileńskiego i cząstka tamtej myśli
zaistniała w Siedlcach. Próbowali łączyć dawne
z nowym, ale zawsze zwracali uwagę na to, co
jest pamięcią narodu. Ta ciągłość tradycji, którą

W kulturze masowej anioł to często gadżet, sprowadzony do tandetnego, powtarzalnego przedmiotu, wyprodukowanego
w Chinach. Jakże daleko mu do niebieskiego posłańca z obrazów Fra Angelico czy
dostojnych aniołów z ikony Rublowa…
Czy jest coś złego w tym procesie komercjalizacji „przybyszów z wieczności”?
- Anioł zabawka? – pytam. Czy tandeta,
czy głos zrodzony z szacunku i miłości wobec
tego świata duchów? Na to pytanie musi sobie
odpowiedzieć każdy człowiek. Tak jak ze
sztuką - nie otaczamy się kiepskimi obrazami
czy nie podziwiamy podróbek. Jeśli prezentacja aniołów wynika z komercji, a nie przeżyć
duchowych to jest to nieporozumienie.
W latach 1978-2012 pełnił ksiądz funkcję
krajowego Duszpasterza Środowisk
Twórczych (obecnie jest duszpasterzem
seniorem), zna ksiądz doskonale
potrzeby tego środowiska.
Jak ksiądz sądzi, jakiego
anioła potrzebuje dziś polska
kultura?
– Przede wszystkim wielu współczesnych artystów
nie umie udźwignąć
samych siebie. Wielu
z nich potrzebna
jest pomoc, nie
tylko życiowa, ale
pomoc w odczytaniu rzeczywistości.

ja przejąłem, była kontynuowana na moich
studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – w czasach komuny enklawie niezależnej duchowo i intelektualnie. Myślę więc, że
te doświadczenia z siedleckiego liceum oraz
lubelskich studiów nadały mi pewien kształt duchowości i postrzegania intelektualnego świata.
Zanim ukończył ksiądz Metropolitarne
Seminarium Duchowne studiował ksiądz
filologię polską, teatrologię i teorię filmu.
W jakim stopniu wiedza o kulturze
i sztuce może ubogacić wiarę?
- „Cóż wiesz o pięknie? – pytał Cyprian
Norwid – kształtem jest miłości”. Bóg jest
pięknem serc i to piękno prowadzi do głębin
człowieka. W związku z tym wiedza o kulturze
i sztuce w wielu wypadkach była i jest nosicielem
wiary. Jak dowodzi historia sztuki, artyści lepiej
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i klarowniej potrafili wyjaśniać pewne tajemnice
wiary niż teologowie. Wielokrotnie byli ludźmi
wielkiej wiedzy albo wielkiej wiary, jak chociażby
przywoływany już w naszej rozmowie renesansowy malarz i dominikanin Fra Angelico, który
był prorokiem obrazu anioła. Piękno jest zawsze
związane z miłością i nie można w imię piękna
manifestować nienawiści i zła, bo albo piękno
jest w jakimś wymiarze dobrem, albo w ogóle
nie jest pięknem.
Dlatego autorzy
tych wszystkich
prezentacji
quasi nowoczesnych, niejednokrotnie
zatruwających
wyobraźnię, nie
są artystami tylko
szkodnikami.
Co ksiądz czuje, kiedy wraca w rodzinne
strony?
- To, co dawne, nabiera nowych odniesień.
Dlatego w tej starej miejscowości, jaką jest
Zbuczyn, mającej przeszło 500 lat, dostrzegam
ciągle nowe działania, nowe propozycje. Podobnie w nieodległych Siedlcach, na których
odciska się znamię współczesnego czasu.
Szczególnie dużo dzieje się w kulturze, chociażby w Centrum Kultury i Sztuki – ośrodku
hojnym w pomysłach i różnorodności. To ważne, że są takie miejsca, które emanują i promieniują, proponując mądrość albo radość.
Dlatego gratuluję tym, Pani również, którzy
zasiewają ten podlaski zagon dobrą kulturą.
Jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia,
spędzane przez księdza w wielopokoleniowym rodzinnym domu?
- Święta ożywiają, odnawiają, wnoszą miłość,
naszą miłość, która rodzi się na ołtarzu i w sercu.
W moim domu mieszka w święta kilkanaście
osób. Duży dom pozwala na przyjęcie wszystkich.
To szczególne zgromadzenie dzieci, które co parę
lat przybywają do rodziny, i które są naszą radością. Każdy pragnie choć przez chwilę mieć przy
sobie tego malucha. Dlatego myślę, że małe dziecko w domu to prawdziwe nowe Boże Narodzenie.
Czego życzyłby ksiądz naszym Czytelnikom w przededniu Wigilii i u progu
nowego roku?
- Życzę pokoju w domu, w pracy, w ojczyźnie.
Życzę Rodakom i sobie, aby w Polsce byli wszyscy
jedni z drugimi, a nie jedni przeciw drugim.
Niech ten pokój obejmuje życie osobiste, rodzinne, społeczne. Pokój ten mogą przynieść nie tylko
święta, ale także aniołowie – ich figurki wieszamy
na choinkach, stawiamy na stole. Odkryjmy, że
aniołowie w naszym życiu są nie tylko w święta,
ale i każdego dnia. Pozwólmy aniołom, aby mieszkali z nami i uczestniczyli w naszym życiu.

Dziękuję bardzo za rozmowę Monika Mikołajczuk

Ilustracje pochodzą z albumu „Anioły”
wydawnictwa Rosikon Press
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WYDARZENIE ARTYSTYCZNE MIESIĄCA

„Skąpiec” w nowej odsłonie na deskach
Jeszcze przed premierą spektakl „Skąpiec. Work in progress” wg Moliera budził sporo emocji.
Zadawano sobie pytania, czy oświeceniowa sztuka, będąca w kanonie szkolnych lektur, wystawiana
niezliczoną ilość razy na polskich scenach, może czymś zaskoczyć. Okazało się, że tak. I to bardzo pozytywnie.

Nie ma cenniejszych podziękowań dla aktorów i twórców spektaklu niż owacje na stojąco
i uśmiech widzów. Tak było tym razem. Po premierze spektaklu „Skąpiec. Work in progress”, która miała miejsce 30 października na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce, brawa długo nie milkły.
– Wszystko mnie zachwyciło. I gra aktorów, i pomysł scenariusza i oprawa sceniczna – powiedziała
po premierze młoda siedlczanka Milena Żegunia.

– Nie spodziewałam się, że ta sztuka może być zrealizowana w tak przewrotny sposób, co nadało jej
ducha współczesności. Dzięki temu widz ma możliwość zajrzenia do kuchni aktorskiej, śledzenia
procesu powstawania sztuki tu i teraz – dodała.
Przygotowania do premiera „Skąpca” trwały
od czerwca. Aktorzy, dzięki uprzejmości prof.
Jana Machulskiego i Haliny Machulskiej, odbywali próby w warszawskiej Szkole Aktorskiej Ma-

chulskich. W tym czasie w Siedlcach pracowała
ekipa techniczna i realizatorzy tego wyjątkowego
artystycznego przedsięwzięcia. Kostiumy to m.in.
zasługa Katarzyny Lipińskiej ze studia „Goth i ka”.
– Formuła sztuki – na pół molierowska, na pół
improwizacyjna doskonale się sprawdziła, dzięki
czemu każdy spektakl jest inny – wyjaśnia Anna
Harke, kierownik produkcji. – Atutem jest bardzo
ciekawy pomysł reżysera Adama Biernackiego, by

„Skrzypek na dachu”
porwał siedlecką publiczność
Jesienny wieczór 10 listopada na długo pozostanie w pamięci siedleckiej publiczności. W ramach Uczt Teatralnych III
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych Sztuka plus
Komercja obejrzeliśmy musical „Skrzypek na dachu”
w wykonaniu Teatru Muzycznego z Lublina. Prawie
trzygodzinna uczta muzyczna i teatralna przeniosła
nas w inny świat, którego już dawno nie ma.
Została tylko muzyka…
Najsłynniejszy musical świata Jerry’ego Bocka, którego prapremiera odbyła się na Brodwayu w 1964 roku, zawitał do Siedlec za sprawą artystów Teatru Muzycznego w Lublinie.
– Obejrzałem wszystkie realizacje „Skrzypka
na dachu”, jakie odbywają się na polskich scenach i wybrałem dla Państwa właśnie ten, naszego bliskiego sąsiada - Teatru Muzycznego
w Lublinie. Myślę, że zauroczy Państwa tak jak
mnie zauroczył i zachęci do głębokiego przeżywania sztuki – powiedział Mariusz Orzełowski, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Scena
Teatralna Miasta Siedlce, witający siedlecką
publiczność na kolejnym przedstawieniu w ramach spektakli konkursowych III Ogólnopol-

skiego Festiwalu Teatrów Prywatnych „Sztuka
plus Komercja”.
Kiedy w 1971 roku amerykański reżyser Norman Jewison podjął się ekranizacji najsłynniejszego musicalu opartego na prozie Szolema Alejchema, za którą zresztą otrzymał cztery Oscary
i pięć nominacji, nie spodziewał się, że jego dzieło
wywoła taki oddźwięk w świecie sztuki i stanie się
impulsem do kolejnych twórczych reinterpretacji
pierwowzoru. Wielu z nas, oglądających „Skrzypka na dachu” w wykonaniu lubelskich artystów
miało w pamięci tamtą właśnie ekranizację, z jej
sztandarowym przebojem „Gdybym był bogaczem”. I choć niełatwo uwolnić się od pamięci,
która utrwala pod powiekami niezapomniane
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do XXI, dzięki czemu widz ma wrażenie przebywania w dwóch epokach jednocześnie, ale przekaz
języka teatru pozostaje niezakłócony – dodaje.
W spektaklu występują aktorzy, którzy doskonale się znają, bo pracowali już wspólnie przy innych
realizacjach, przygotowywanych przez Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza. - Niektórzy są
przyjaciółmi, więc w takiej atmosferze dużo łatwiej
jest tworzyć teatr. Na planie panowała fantastyczna

Niezwykłą kreację w spektaklu stworzył Waldemar Obłoza (znany siedleckiej publiczności
m.in. z roli w „Iwonie, księżniczce Burgunda”) ,
wcielający się w postać Harpagona – sknery i dusigrosza, który całe swoje życie i życie najbliższych
podporządkowuje żądzy pieniądza. Warszawski
aktor zdaje się, że zadomowił się już w Siedlcach,
do których zawsze powraca z radością, a gra na
siedleckiej Scenie Teatralnej to, jak wielokrotnie

sceny i dźwięki, tego spektaklu nie trzeba porównywać, bo jest sam w sobie wyjątkowy. Warto
przypomnieć, że musical ten jest grany na scenie
Teatru Muzycznego w Lublinie nieprzerwanie od
20 lat (w listopadzie wystawiony był już po raz
300-setny!). W Siedlcach mieliśmy więc okazję
niejako świętować wspólnie z artystami ten chlubny i niespotykany w dzisiejszych czasach jubileusz.
Po raz pierwszy na siedleckiej scenie obejrzeliśmy spektakl muzyczny zrealizowany z tak dużym rozmachem. Przed publicznością wystąpiło
ponad 60 artystów – aktorów i muzyków, którzy
na żywo „ilustrowali” historię Tewiego Mleczarza
i jego rodziny z ubogiej Anatewki gdzieś na rubieżach carskiej Rosji. Za każdym razem musical ten
budzi duże emocje i zapewnia komplet widzów.
– Nie spodziewałam się, że ten spektakl tak

podkreśla, więcej niż teatr. – Bardzo lubię tu występować i grać dla siedleckiej publiczności – powiedział odtwórca roli „Skąpca” tuż po premierze.
– Ta rola sprawiła mi dużą frajdę, choć czasu na
przygotowania do niej nie było za wiele. Ale mam
nadzieję, że zapadłem w pamięć widzów – dodał.
Maciej Czapski, odtwórca roli reżysera
w spektaklu: - Praca, która miała być łatwa, lekka
i przyjemna stała się bardzo dużym wyzwaniem.
Kwestia przejścia od prywatności do kreacji, od
klasyki do współczesności pełniła tutaj kluczową rolę. Kolejnym wyzwaniem było pokazanie
siebie jako osoby prywatnej, co w świecie aktorów jest największym koszmarem - gdzie jestem
ja, a gdzie zaczyna się aktor. Nie wiedziałem, że
podołam improwizacji, ale cieszę się, że spektakl
jest odbierany jako wyjątkowy i wdzięczny. Mam
też potężną satysfakcję, że mogliśmy wpuścić
widza za kulisy teatru, na nasze próby, podczas
których tak naprawdę tworzy się teatr. To krew
i ciało teatru. Dzięki temu pomysłowi Molier stał
się atrakcyjny, bo sam w sobie nie stanowił dla
nas wyzwania. Dopiero połączenie klasyki z nowatorską formą dało takie wspaniałe rezultaty.
„Skąpiec. Work in progress” podbił serca
widzów. Miejmy nadzieję, że spektakl ten
zagości w innych miastach Polski i zaczaruje publiczność, złaknioną sztuki na najwyż(mm)
szym poziomie.
mnie poruszy – mówiła Beata Radzikowska, która obejrzała „Skrzypka na dachu” w towarzystwie
mamy i siostry. – Mimo że trwał on prawie trzy
godziny, nie było ani chwili na nudę. Prosta, ale
symboliczna scenografia, dobre dialogi, piękna muzyka i taniec, ilustrujące żydowski folklor
i obyczaje, to wszystko składa się na niepowtarzalne dzieło, mądre i zabawne, o głębokim przekazie humanistycznym – dodała. – Nie brakuje
w nim humoru i zabawy oraz czystej radości
życia, mimo że rodzinę mleczarza Tewiego przytłacza bieda i widmo wygnania z rodzinnej wsi.
Co i rusz podobne opinie słychać było w kuluarach. Dyrektor CKiS zapowiedział kolejną
ucztę muzyczną wielkiego formatu w następnym roku. Co to będzie? Na razie nie zdradził…
(mm)

fot. Cyprian Kucharuk

atmosfera, było dużo śmiechu. Bardzo się cieszę, że
mogłam pracować nad tym spektaklem – przyznaje Anna Harke.

fot. Cyprian Kucharuk

pokazać kulisy teatru, których na co dzień publiczność nie widzi. Reżyserowi udało się w zaskakująco płynny i ciekawy sposób przejść z wieku XVII
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NASI GOŚCIE WSPOMINAJĄ ŚWIĘTA

Moje niezapomniane Boże Narodzenie
Teresa Warsztocka-Donde

fot. Michał Godlewski

urodzona na Podlasiu, mieszkająca we Włoszech
impresario światowej sławy malarza i kopisty Daniele Donde
Zawsze będę tęsknić za Wigilią i świętami spędzanymi w rodzinnym domu, w Skrzeszewie nad
Bugiem. Pamiętam nastrój oczekiwania na Boże Narodzenie – ogromną radość, że wydarzy się coś
cudownego. W przededniu Wigilii tata przynosił dużą żywą choinkę do domu, którą ubierało się na
następnego dnia. Mama znosiła ze strychu pudełko ze szklanymi bombkami, tymi samymi, które dzisiaj
wieszam na mojej choince we włoskim domu. To mój prawdziwy skarb. W domu czuło się odświętną
atmosferę. Lampy naftowe jaśniały magicznym światłem. Pamiętam skrzypiący pod butami śnieg, kie
kiedy szliśmy o północy na Pasterkę. Było cudownie. I tak jest dzisiaj, kiedy spędzam w rodzinnym domu
święta, tu, na Podlasiu, w otoczeniu rodziców i rodzeństwa. Ale przeważnie Wigilia odbywa się w moim
włoskim domu w Cremonie. Staram się zachować polskie tradycje, które zostały bardzo dobrze przyjęte
przez rodzinę męża, jak np. śpiewanie kolęd, sianko pod obrusem czy składanie sobie życzeń. Wprowa
Wprowadziłam także zwyczaj spożywania ryb na Wigilię, bo tam jest zupełnie nieznana. Zdarzało mi się, z po
powodu moich zawodowych obowiązków i licznych wystaw męża, spędzać Wigilie w hotelach, ale zawsze
miałam przy sobie opłatek, maleńką stajenkę i aniołka, które mi przypominały o polskich świętach. Kie
Kiedy przyjeżdżam na kilka dni do kraju przed Bożym Narodzeniem, zawsze kupuję karpia i przyrządzam
go z mamą i siostrami, by poczuć smak polskich świąt, zanim opuszczę rodzinne progi...

Mirosław Andrzejewski

Wigilia to szczególny czas. Spotykamy się w gronie rodzinnym, łamiemy opłatkiem, składamy życzenia,
obdarowujemy prezentami, a o północy idziemy do kościoła na Pasterkę. Tak w moim domu było zawsze...
poza jednym wyjątkiem w 1981 roku. Miałem wtedy 19 lat. W pamiętną noc z 12 na 13 grudnia wyciągnięli
mnie z domu funkcjonariusze MO i SB. W kajdankach zostałem zaprowadzony na plac koło Komendy Wojewódzkiej Milicji w Siedlcach. Po kilku godzinach przetrzymywania na mrozie przewieziono mnie wraz z grupą siedleckich działaczy opozycji i „Solidarności” do zakładu karnego w Białej Podlaskiej. Tam dowiedziałem
się, że jesteśmy internowani. Umieszczono nas w ośmioosobowych celach bez możliwości jakiegokolwiek
kontaktu z innymi osobami. Początkowo myślałem, że stan wojenny potrwa kilka dni i na Święta Bożego
Narodzenia wrócimy do swoich domów. Tak się jednak nie stało. Pozostaliśmy w więzieniu a co gorsza, rodziny nie wiedziały nic o naszym miejscu pobytu. Pusty talerz na wigilijnym stole w domu rodzinnym tym
razem nie był symboliczny. Nie były to radosne Święta. W celi oczywiście nie mieliśmy żadnych ozdób świątecznych, nie mówiąc o choince. Zamiast białego obrusa na stole leżała partyjna Trybuna Ludu. Na kolację
dostaliśmy kapustę w aluminiowych miskach i chyba przeterminowane śledzie. Zamiast Mikołaja z laską...
funkcjonariusze służby więziennej uzbrojeni w pały. Od godziny 21 obowiązywała cisza nocna. Wyłączono nam światło.
O północy obudził nas więzienny radiowęzeł. Władze były na tyle miłe, że puściły nam transmisję Pasterki z Polskiego Radia. Drugiego dnia Świąt mogliśmy uczestniczyć we Mszy św. To uczestnictwo było dosyć specyficzne, ponieważ pozostaliśmy w swoich celach, a samej Mszy słuchaliśmy poprzez
więzienny radiowęzeł. Później do każdej z cel został wpuszczony zakonnik z Komunią świętą. Mimo, że były to bardzo smutne Święta, za kratami i z dala
od rodziny, to wspominam je bardzo szczególnie. Pan Jezus tej Nocy też nie miał komfortowych warunków.

Beata Ostrowska-Harris

fot. ze zbiorów prywatnych

córka hr. Krystyna Ostrowskiego, właścicielka Dóbr Korczewskich
Moje najpiękniejsze wspomnienia wiążą się ze świętami Bożego Narodzenia, spędzanymi w Anglii, kiedy moje dzieci były jeszcze małe, u boku miałam wspaniałego męża,
żył mój ojciec Krystyn Ostrowski. Tata bardzo tęsknił za polskimi świętami, spędzanymi głównie w pałacu w Korczewie, naszej rodowej siedzibie. Za polskimi potrawami, za
kolędami i niepowtarzalnym klimatem tych świąt. Przygotowywałam więc w Londynie
polską Wigilię i angielskie Christmas. Było przy tym mnóstwo pracy, bo polskie święta to przecież bardzo duża ilość różnych potraw, ale sobie radziłam i było wspaniale.
Na drugi dzień z kolei podawałam pieczonego indyka i pudding. Dzieci uwielbiały te
święta, prezenty, zabawy, beztroskę. Po latach emigracji wróciłam do Korczewa i od
tego czasu znów spędzam tutaj Boże Narodzenie z moimi dziećmi i wnukami, które nie
wyobrażają sobie tych świąt bez Korczewa.

fot. ze zbiorów prywatnych

rysownik satyryczny, internowany w stanie wojennym
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Barbara Wachowicz

fot. Agnieszka Perepeczko

autorka książek, wystaw, spektakli,
programów radiowych i telewizyjnych
poświęconych Wielkim Polakom

Gwiazdka dzieciństwa we wsi Krzymosze–Bajki pod Siedlcami. Baśniowa, dzięki moim wspaniałym
dziadom i wierności obyczajowi. Siano pachnie łąką pod obrusem i latem pachną snopy zboża w jadalni. –
wiel
Wigilia – wykładał dziad Konstanty – pochodzi od łacińskiego „Vigilare” – „czuwać”, bo zawsze przed wielkim świętem chrześcijanie czuwali i modlili się. I zasiada dziad do fortepianu, by zagrać Scherzo H-moll
Chopina z ową świetlistą nutą kolędy „Lulajże Jezuniu”. Babunia Anna modli się z nami „Psalmem Wigi
Wigilijnym” Norwida – „Za prawo tedy do Polski obszaru – dziękujem Tobie, któryś niezmierzony”.
Choinka płonie światłami i pachnie lasem. Wokół fortepianu stają chłopcy z siedleckiego
Francisz
obwodu Armii Krajowej „Sowa – Jesion”. I za nim zaintonują majestatyczną, przez Franciszka Karpińskiego na naszym Podlasiu napisaną kolędę „Bóg się rodzi” – przywołują srebrny
dźwięk pobudki „Hej! Strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały…”
Ten klimat Wigilii dzieciństwa uda mi się przenieść do spektaklu „Wigilie Polskie” na scenę Teatru
Wielkiego w Poznaniu. I to będą najpiękniejsze teraz przeżywane święta. Opłatek z Mickiewiczem –
Konradem, gdy woła: „Ja i Ojczyzna to jedno!”, westchnienie Słowackiego: „Jak ja lubiłem Boże Naro
Narodzenie”, paryskie dni tęsknoty Chopina: „Dziś wigilia Bożego Narodzenia, nasza Panna Gwiazdka…”. Jej
blask jest do dziś ze mną. Ze słowami Jana Kasprowicza:
Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty;
Wzajemnie przebaczyć winy, koniec położyć rozterce,
A z walki wyjdzie zwycięsko walczące narodu serce.

Monika Rogozińska

Gasnące pomarańczowo na stokach słońce, a potem rozgwieżdżone niebo nad głową i zimne odbicie jego
światła na lodowcach, czerń gigantycznych górskich ścian, namioty obozowiska, wysiłek poruszania się w rozrzedzonym powietrzu, przenikliwy mróz, ciepło ogniska, migotanie świec, szum lampek gazowych, choineczka
przywieziona z Polski ozdobiona troskliwie chronionymi, niesionymi w plecaku bombkami, hakiem wspinaczkowym i cukierkami - to sceneria, w jakiej dzieliłam się z kolegami opłatkiem w Wigilie Bożego Narodzenia
podczas zimowych wypraw na ośmiotysięczniki Himalajów i Karakorum, w Nepalu, Pakistanie, Chinach.
Dania rozłożone na obrusach ze złoto-srebrnej folii ratowniczej należało jeść szybko, zanim nie przymarzły do metalowych talerzy. Rybki były z podgrzanych we wrzątku puszek. Różne tradycje reprezentowały dwie
zupy: grzybowa i barszcz czerwony z torebek. Pierożki robił nepalski kucharz. Kisiel z liofilizowanych truskawek pachniał na całą okolicę. Upieczonym w garnku na maszynce benzynowej ciastem po wystygnięciu można było tłuc orzechy. Jedynie piernik zrobiony przez mamę kolegi, specjalnie wieziony tysiące kilometrów,
niesiony na ten wieczór, był taki jak w domu. Do śpiewania kolęd koledzy jakoś serca nie mieli. Wspominało
się Wigilie na poprzednich wyprawach i tych, którzy w górach byli przed nami, lecz nigdy z nich nie zeszli.

fot. ze zbiorów prywatnych

dziennikarka, alpinistka, Prezes Oddziału Polskiego
The Explorers Club, wnuczka Juliana Krzyżanowskiego

Barbara Rękawek

fot. ze zbiorów prywatnych

malarka, prezes Fundacji Ali Rękawek „Dajmy sobie szansę”
Trudno mi dzisiaj bez emocji przywoływać moje najpiękniejsze albo wyjątkowe święta, bo to wiąże się z bolesnymi wspomnieniami. Ale często tak jest, że to, co piękne i wartościowe, ociera się o cierpienie… Każdego
roku, spotykając się na Wigiliach u mojego syna i jego rodziny w Wildze, wspólnie wspominamy Boże Naro
Narodzenie, spędzane w moim rodzinnym domu w Miastkowie Kościelnym. Wszyscy byliśmy wówczas razem – żyli
moi rodzice, mąż Marian, córka Ala. Z dzieciństwa pamiętam zapach żywej choinki, którą przepięknie ubierała
moja mama w jeszcze przedwojenne bombki i ozdoby, własnoręcznie wykonywane. Potrawy były skromne, ale
przygotowane z wielką starannością i z szacunkiem dla tradycji. Zanim siedliśmy do wigilijnej wieczerzy, mo
modliliśmy się wszyscy na kolanach przed obrazem Świętej Rodziny za tych, których już z nami nie ma, ale zawsze
czuliśmy ich obecność. Kiedy tata rozpoczynał dzielenie się opłatkiem, życzył nam, byśmy w tym samym gronie
dotrwali do kolejnego Bożego Narodzenia w zdrowiu i w zgodzie... O północy szliśmy na Pasterkę, nierzadko
pośród wielkiej śnieżycy. Ale często to właśnie w wigilijny wieczór spadał pierwszy, długo wyczekiwany, śnieg.
Pamiętam jego kruche płatki na mojej twarzy i tę wielką ciekawość dziecka, co też wydarzy się tej magicznej
nocy… Każda moja Wigilia to wspomnienie tej pierwszej, zapamiętanej z dzieciństwa, radosnej, pozbawionej
lęku o najbliższych, pełnej rodzinnego ciepła i miłości. Anielskiej. Dlatego dzisiaj maluję anioły, by przywołać
tamten nastrój i spotkać moich najbliższych, którzy są już po tamtej stronie...
Świątecznych opowieści wysłuchała Monika Mikołajczuk
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ŚWIĘTA ZE SMAKIEM
Potrawy wigilijne poleca Jarosław Roszak, szef kuchni w Browarze Restauracyjnym Brofaktura
Carpaccio ze śledzia z sałatką
Receptura na 4 porcje
- filety ze śledzia (solone) – 400 g
- mleko – 800 ml
- gorczyca, czarny pieprz – do smaku
Marynata:
- oliwa z oliwek – 100 ml
- czosnek – 3 ząbki
- papryczka chili – 1 szt.
- świeża bazylia – ½ pęczka
- cukier, pieprz do smaku
Sałatka:
- ziemniaki (obrane i ugotowane) – 500 g
- ogórek kiszony – 200 – 300 g
- cebula czerwona – 1 mała
- szczypiorek – 1 pęczek
- majonez – 40 g
- kwaśna śmietana – 40 ml
- sól, pieprz do smaku
Sposób przygotowania:
Mleko zagotować z gorczycą i ziarnami pieprzu,
wystudzić. Filety śledziowe opłukać w wodzie, osuszyć i namoczyć na 12 godzin w mleku. Następnie
zalać marynatą i odstawić ponownie na 12 godzin.
Marynata:
Czosnek, papryczkę chili i bazylię posiekać i wymieszać z oliwą oraz cukrem i pieprzem.
Sałatka:
Ugotowane ziemniaki pokroić w kostkę. Ogórki kiszone obrać ze skórki i pokroić w kostkę. Czerwoną
cebulę posiekać, szczypiorek posiekać. Wszystkie
składniki wymieszać z przyprawami, majonezem
i kwaśną śmietaną. Filety ze śledzia pokroić w bardzo cienkie plastry i dekoracyjnie ułożyć na talerzu.
Podawać z sałatką ziemniaczaną.

Pierogi z łososiem i suszonymi
pomidorami na sosie koperkowym
Receptura na 10 porcji (ok. 70 pierogów)
Ciasto:
- mąka pszenna – 1000 g
- mleko 3,2% - 600 ml
- masło – 30 g
- żółtka jaj – 3 szt.
- sól i pieprz do smaku
Farsz:
- filet z łososia norweskiego bez skóry – 900 g
- łosoś wędzony – 200 g
- śmietana 30% - 300 ml
- suszone pomidory – 150 g
- koperek świeży – 1 pęczek
- sól, pieprz do smaku
Sos:
- szalotka – 130 g
- masło – 30 g
- białe wino wytrawne – 100 ml
- śmietana 30% - 600 ml
- sól, pieprz do smaku
- koperek świeży – 1 pęczek

Ciasto:
Mąkę pszenną przesiać przez sito, mleko zagotować z masłem i solą – lekko przestudzić. Zaparzyć
mąkę i wyrobić ciasto – dodać żółtka jaj, dokładnie wyrobić ciasto.
Farsz:
Łososia świeżego sprawić i zemleć na maszynce,
łososia wędzonego pokroić w kostkę. Suszone
pomidory pokroić w kostkę. Koperek posiekać.
Wszystkie składniki wymieszać, dodając śmietanę
i przyprawy.
Z ciasta i farszu lepić pierogi. Pierogi ugotować
i podawać z sosem koperkowym.
Sos:
Szalotkę posiekać, zeszklić na maśle, podlać
winem i dusić. Dodać zagotowaną śmietankę i redukować sos, przetrzeć przez sito – zagotować –
przyprawić do smaku, dodać posiekany koperek.

Wigilijna zupa ziemniaczana
z borowikami i wędzonym łososiem
Receptura na 10 porcji
- wywar warzywny – 2600 ml
- masło – 70 g
- oliwa – 30 ml
- cebula – 120 g
- czosnek – 3 ząbki
- por (biała część) – 150 g
- seler naciowy – 100 g
- ziemniaki – 600 g
- borowiki suszone – 60 g
- śmietana 30% - 250 ml
- łosoś wędzony – 200 g
- zielona pietruszka – 1p.
- sól, pieprz do smaku
Borowiki namoczyć i ugotować w tej samej wodzie.
Odcedzić (wodę zostawić), pokroić w paski. Cebulę,
czosnek, pora, seler naciowy, ziemniaki pokroić
w kostkę. Zeszklić na oliwie z masłem, zalać wywarem warzywnym, dodać wodę z grzybów i gotować do miękkości. Zupę zmiksować, przetrzeć
przez sito. Dodać śmietankę, pokrojone grzyby
– gotować – przyprawić do smaku. Zupę podawać
z paseczkami wędzonego łososia i zieloną
pietruszką.

Karp po szlachecku
Receptura na 4 porcje
- 800 g filetów z karpia
- morele suszone – 100 g
- ½ szklanki czerwonego wytrawnego wina
- po ¼ łyżeczki:
* mielonego cynamonu
* goździków
* imbiru
* cukru
* skórki otartej z cytryny
* 100 ml oleju roślinnego
* 50 g masła
* sok z cytryny
* 60 g mąki pszennej
* sól i pieprz do smaku
Umyte i osuszone filety natrzeć solą i pieprzem,
lekko skropić sokiem z cytryny, przykryć i wstawić
na godzinę do lodówki. Owoce sparzyć wrzątkiem,
przekroić na pół. Ugotować z winem, odrobiną
soku z cytryny, cynamonem, goździkami, imbirem
i cukrem – zmiksować. Ewentualnie doprawić jeszcze cukrem, solą i odrobiną pieprzu. Filety pokroić
na porcje, obtoczyć w mące, usmażyć na rozgrzanym oleju. Następnie ułożyć w żaroodpornym
półmisku, wysmarowanym masłem. Polać sosem,
wstawić do nagrzanego piekarnika na 6-8 min.
Podawać z grzankami z bagietki, posmarowanymi
masłem migdałowym i sałatkami z sosem winegret.

Sernik z jabłkami i żurawiną
Składniki na 4 porcje
- 300 g sera na sernik (wielokrotnie mielonego)
- 2 jabłka
- 2 łyżki suszonej żurawiny amerykańskiej
- 2 łyżki soku pomarańczowego
- 2 jajka
- 50 ml soku gruszkowego
- 3 łyżki mąki
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 łyżeczka oleju
- skórka z cytryny
- szczypta soli
Jabłka umyć, obrać ze skórki, usunąć gniazda
nasienne i pokroić w plastry. Żurawinę wymieszać
z sokiem pomarańczowym, dodać pokrojone
jabłka. Jajka, sok gruszkowy, ser, skórkę z cytryny,
sól, mąkę i proszek do pieczenia wymieszać do
uzyskania kremowej masy. Dodać pokrojone owoce. Żaroodporną formę nasmarować tłuszczem.
Przełożyć do niej masę serowo-jabłkową. Piec ok.
40 min. w temperaturze 180 °C. Sernik podawać
z sosem waniliowym.

Pójdźmy wszyscy do stajenki...
Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki!
Powitajmy maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego.
Witaj, Jezu ukochany,
od Patryarchów czekany.
Od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.
Witaj, Dziecineczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy.
Witaj, Jezu nam zjawiony;
witaj, dwakroć narodzony,
raz z Ojca przed wieków wiekiem,
a teraz z Matki człowiekiem.
Któż to słyszał takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w Boskiej Osobie
dwie natury różne sobie.
O szczęśliwi pastuszkowie,
któż radość waszą wypowie!
Czego Ojcowie żądali,
wyście pierwsi oglądali.
O Jezu, nasze kochanie,
czemu nad niebios mieszkanie
przekładasz nędzę, ubóstwo,
i wyniszczasz swoje Bóstwo?
Miłości to Twojej dzieło
z miłości początek wzięło.
Byś nas zrównał z Aniołami,

My z Tobą, tam w niebie, spocząć
pragniemy,
Ciebie, tu na ziemi, kochać będziemy.
Lulajże, Jezuniu...

Mędrcy świata
Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu,
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy.
Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje.
Nic monarchów nie odstrasza,
Ku Betlejem śpieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
Nadzieją się cieszą.
Przed Maryją stają społem,
Niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
Składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi królowie,
Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
Pałając z miłości?
Tak, jak każą nam kapłani,
Damy dar troisty:
Modły, pracę niosąc w dani,
I żar serca czysty.
To kadzidło, mirrę, złoto
Niesiem, Jezu szczerze,
Co dajemy Ci z ochotą,

Bóg się rodzi,
moc truchleje...

poniżasz się między nami.
Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię.
niech Cię kochamy nad życie;
niech miłością odwdzięczamy
miłość, której doznawamy.
Święta Panno, Twa przyczyna
niech nam wyjedna u Syna,
by to Jego narodzenie
zapewniło nam zbawienie.

Przybieżeli do Betlejem...
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grając skocznie Dzieciąteczku na
lirze.
Ref: Chwała na wysokości,
chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie, z serca ochotnego, o Boże!
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
których oni nie słyszeli, jak żywi.
I Anieli gromadami pilnują,
Panna czysta wraz z Józefem
piastują.
Poznali Go Mesjaszem być prawym,
narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.
My Go także Bogiem, Zbawcą już
znamy
i z całego serca wszyscy kochamy.

Od nas przyjm w ofierze.

Mizerna, cicha, stajenka licha
Mizerna, cicha, stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały,
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieniach Jezus mały.
Nad Nim Anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, z skrzydły białymi,
Pod malowaną tęczą.
Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie,
Cały świat orzeźwiony;
Mądrość Mądrości, Światłość
Światłości,
Bóg-Człowiek tu wcielony.
I oto mnodzy ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pewni zbawienia,
Upadli na kolana.

Narodził się nam Zbawiciel ...
Narodził się nam Zbawiciel.
Jezus Chrystus. Odkupiciel,
w Betlejem, żydowskim mieście,
z Panny Maryi czystej.
Maryja, Panienka czysta,
porodziła Jezu Chrysta;
Tegoż w pieluszki powiła
a do żłobu włożyła.
Gdy pasterze w nocy paśli,
stanął przy nich Anioł jasny.
Widząc taką jasność Boską,
bali się trwogą wielką.
Rzekł im anioł: „Nie bójcie się,

PRAKTYCZNY
ŚPIEWNIK Z KOLĘDAMI
DLA CAŁEJ RODZINY

I mieszkało między nami.
W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano.
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano;
Ubodzy! Was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Potem i króle widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto;
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Bracia, patrzcie jeno
Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje,
Znać, że coś dziwnego w Betlejem
się dzieje.
Rzućmy budy, warty, stada,
Niechaj nimi Pan Bóg włada,
A my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem.
Patrzcie, jak tam gwiazda światłem
swoim miga!
Pewnie do uczczenia Pana swego ściga.
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Krokiem śmiałym i wesołym
Spieszmy i uderzmy czołem
Przed Panem w Betlejem.
Wszakże powiedziałem, że cuda
ujrzymy:
Dziecię, Boga świata w żłobie
zobaczymy,
Patrzcie jak biednie okryte,
W żłóbku Panię znakomite
W szopie przy Betlejem.

Cicha noc, święta noc
Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem
a u żłobka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta,
nad Dzieciątka snem.
Cicha noc, święta noc,
pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni,
za anielskim głosem pieni,
gdzie się spełnił cud.
Cicha noc, święta noc,
narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu,
niesie dziś całemu światu
odkupienie win.
Cicha noc, święta noc,
jakiż w tobie dzisiaj cud,
w Betlejem Dziecina święta
wznosi w górę swe rączęta
błogosławi lud.
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Ach ubogi żłobie
Ach ubogi żłobie,
Cóż ja widzę w tobie?
Droższy widok niż ma niebo,
W maleńkiej osobie,
Droższy widok niż ma niebo,
W maleńkiej osobie.
Zbawicielu drogi,
Jakżeś to ubogi,
Opuściłeś śliczne niebo,
Obrałeś barłogi
Czyżeś nie mógł Sobie,
W największej ozdobie,
Obrać pałacu drogiego,
Nie w tym leżeć żłobie?
Gdy na świat przybywasz,
Grzechy z niego zmywasz,
A na zmycie tej sprośności,
Gorzkie łzy wylewasz.

Anioł pasterzom mówił
Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
Narodził się w ubóstwie
Pan waszego stworzenia.
Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie.
Znależli dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.
Taki Pan chwały wielkiej,
uniżył się Wysoki,
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia.

O dziwne narodzenie,
nigdy niewysławione!
Poczęła Panna Syna w czystości,
porodziła w całości
Panieństwa swojego.
Już się ono spełniło,
co pod figurą było:
Arona różdżka ona zielona
stała się nam kwitnąca
i owoc rodząca.
Słuchajcież Boga Ojca,
jako wam Go zaleca:
Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny,
w raju wam obiecany,
Tego wy słuchajcie.
Bogu bądź cześć i chwała,
która byś nie ustała,
jako Ojcu, tak i Jego Synowi
i Swiętemu Duchowi,
w Trójcy jedynemu.

ale się z tego weselcie!
narodził się Zbawiciel wam,
Który nazwan Chrystus Pan”.
Tedy Anieli śpiewali
a wielkim głosem wołali.
„Chwała Bogu z takiej łaski
w niebie na wysokości!”
Chwała, chwała, Chryste, Tobie
z Ojcem, z Duchem Świętym
w niebie,
żeś się dla nas tak uniżył,
a lud swój wyswobodził.

Nie było miejsca dla Ciebie
Nie było miejsca dla Ciebie
w Betlejem w żadnej gospodzie,
i narodziłeś się, Jezu,
w stajni, w ubóstwie i chłodzie.
Nie było miejsca, choć szedłeś
jako Zbawiciel na Ziemię,
by wyrwać z czarta niewoli
nieszczęsne Adama plemię.
Nie było miejsca, choć chciałeś
ludzkość przytulić do łona,
i podać z krzyża grzesznikom
zbawcze, skrwawione ramiona.
Nie było miejsca choć szedłeś
ogień miłości zapalić,
i przez swą mękę najdroższą
świat od zagłady ocalić.
Gdy liszki mają swe jamy
i ptaszki swoje gniazdeczka,
dla Ciebie brakło gospody,
Tyś musiał szukać żłóbeczka.
A dzisiaj czemu wśród ludzi
tyle łez, jęków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie

Bóg się rodzi
Bóg się rodzi, moc truchleje:
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony:
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Cóż masz, niebo, nad ziemiami?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje,
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo ciałem się stało

w niejednej człowieczej duszy.

Oj, maluśki, maluśki
Oj, maluśki, maluśki, maluśki
Jako rękawicka
Alboli tez jakoby, jakoby
Kawałecek smycka.
Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by
siedzieć było w niebie,
wsak Twój Tatuś kochany, kochany
nie wyganiał Ciebie.
Tam ci zawsze słuzyły, słuzyły
prześliczne janioły,
a tu lezys sam jeden, sam jeden
jako palec goły
Tam wciornaska wygoda, wygoda,
a tu bieda wsędzie,
ta Ci teraz dokuca, dokuca.
ta i potem będzie.
Tam kukiołki jadałeś, jadałeś
z carnuską i miodem,
tu się tylko zasilać, zasilać
musis samym głodem
Tam se w niebie spijałeś, spijałeś
słodkie małmazyje,
a tu się Twa gębusia, gębusia
gorzkich łez napije.
Hej, co się więc takiego, takiego
Tobie, Panie, stało,
zeć się na ten kiepski świat, kiepski
świat
przychodzić zachciało.
Cóż Ci oddam panie, mój Panie,
Chyba me piosnecki,
Albo też te moje, te moje
lipowe skrzypecki.
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Do szopy
Do szopy, hej pasterze,
Do szopy, bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży,
by zbawić ludzki ród.
Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,
pasterze, grajcie Mu.
Kłaniajcie się Królowie,
nie budźcie Go ze snu.
Padnijmy na kolana,
to Dziecię to nasz Bóg,
Witajmy swego Pana;
wdzięczności złóżmy dług.
Ref.: Śpiewajcie...
O Boże niepojęty, kto
pojmie miłość Twą?
Na sianie wśród bydlęty,
masz tron i służbę swą.
Ref.: Śpiewajcie...
Jezuniu mój najsłodszy,
Tobie oddaję się.
O skarbie mój najdroższy,
racz wziąć na własność mnie.
Ref.: Śpiewajcie...

Dzisiaj w Betlejem...
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem,
Wesoła nowina.
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna.
Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi, Anieli grają,
Króle witają, Pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.
Maryja Panna, Maryja Panna,

Dzieciątko piastuje.
I Józef święty, I Józef święty,
Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi...
Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce,
Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, Przecież On
wkrótce,
Ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi...
I trzej Królowie, i trzej Królowie,
Od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu,
Kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi...
Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my,
Przywitać Jezusa,
Króla nad królami, Króla nad
królami,
Uwielbić Chrystusa.
Chrystus się rodzi...

Gdy się Chrystus rodzi...
Gdy się Chrystus rodzi i na świat
przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej
brodzi;
Aniołowie się radują, pod niebiosy
wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in exelcis Deo.
Mówią do pasterzy, którzy trzód
swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej
pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel, wszego
świata Odkupiciel,
Gloria, gloria....
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O, niebieskie Duchy i Posłowie
nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam
czynić trzeba,
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od
strachu żyjemy,
Gloria, gloria...
Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię
zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone;
Oddajcie mu pokłon Boski, on osłodzi wasze troski.
Gloria, gloria...

Gdy śliczna Panna
Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu
śpiewała:
Lili, lili, laj, moje Dzieciąteczko,
Lili, lili, laj, śliczne Paniąteczko.
Przybądźcie z nieba, święci Aniołowie,
Śpieszcie do ludzi z pokojem
posłowie,
Lili, lili, laj, wielki Królewiczu,
Lili, lili, laj, niebieski Dziedzicu.
Łączcie się w dziękach wszystkie
ziemskie dzieci,
Niechaj się miłość w sercu waszym
nieci,
Lili, lili, laj, drogi Zbawicielu,
Lili, lili, laj, nasz Odkupicielu!

Jezus malusieńki...
Jezus malusieńki, leży wśród stajenki,
Płacze z zimna, nie dała Mu matusia
sukienki.
Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
W który dziecię uwinąwszy, siankiem Je okryła,
Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła siana pod
główeczki.
Gdy dziecina kwili, patrzy w każdej
chwili,
Na dzieciątko boskie w żłóbku, oko
Jej nie myli
Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje:
o mój Synu! Wola Twoja, nie moja
się dzieje
Tylko nie płacz, proszę, bo żalu nie
zniosę,
dosyć go mam z męki Twojej, którą
w sercu noszę

Lulajże, Jezuniu...
Lulajże Jezuniu, moja perełko,
Lulaj ulubione me pieścidełko.
Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj!
A Ty Go, matulu, z płaczu utulaj.
Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże, Jezuniu...
Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,
Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.
Lulajże, Jezuniu...
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Anną Harke
kierownikiem produkcji w CKiS

fot. Cyprian Kucharuk

ROZMOWA Z

Kobieta
od zadań specjalnych
Kierownik produkcji, to brzmi dumnie. Na
czym polega Pani praca?
W skrócie można stwierdzić, że moja praca
polega na koordynowaniu i łączeniu wszystkich elementów składających się na spektakl
teatralny. Muszę posiadać wiedzę o każdej
warstwie spektaklu: od wizji reżysera począwszy,
a skończywszy na sposobie wykonania krzesła
w scenografii. Dzięki tej wiedzy stanowię łącznik
między artystami, ekipą techniczną, działami
zajmującymi się oprawą graficzną, księgowością
czy np. sprzedażą spektakli. Muszę więc być
często wredną babą, a czasem - jak małe dziecko
- zadawać uporczywe pytania, póki nie uzyskam
odpowiedzi.

Które z dotychczasowych przedsięwzięć
artystycznych, które miały miejsce na
siedleckiej Scenie Teatralnej, stanowiły dla
Pani największe wyzwanie?
Każdy nowy spektakl jest wyzwaniem. Praca
przy „Iwonie, księżniczce Burgunda” była trudna, gdyż łączyłam bycie kierownikiem produkcji
z udziałem w spektaklu jako aktor-amator.
Natomiast przy najnowszym spektaklu Studia
Teatralnego im. Jacka Woszczerowicza „Skąpiec.
Work in progress” współpracowałam z reżyserem i dramaturgiem Adamem Biernackim, który pracował na Siedleckiej Scenie Teatralnej po
raz pierwszy i starałam się, aby wejście w nowe
miejsce było dla niego jak najsprawniejsze.

Pani nazwisko przewija się bardzo często na
plakatach i afiszach, reklamujących przedsięwzięcia artystyczne, ale na scenie widz
Pani nie widzi ani nie słyszy. W którym
momencie mówi Pani sobie: to jest to, co
chciałam osiągnąć?
Jako kierownik produkcji muszę czasem
działać bardzo szybko i w takim zakresie,
który by mi do głowy nie przyszedł. Dlatego
zaliczyłam też swój debiut sceniczny (śmiech).
Siedlecka publiczność miała okazję zobaczyć
mnie na scenie w „Iwonie, księżniczce Burgunda” czy w spektaklach Teatru ES: „Psalmy”,
„Przezroczystość” czy ostatnio „Za co giniemy”. Ale kiedy nie muszę wchodzić na scenę,
lubię te momenty, kiedy stojąc w kulisach
słyszę reakcje widzów: śmiech, wzruszenie,
oklaski, czasem owacje na stojąco... I wtedy
wiem, że te chwile, kiedy wydawało mi się, że
już dłużej nie dam rady, opłaciły się - wszystko
zadziałało tak, jak powinno.

Który moment w Pani pracy jest dla Pani
najbardziej stresujący, a w którym płacze
Pani z radości…?
Najbardziej stresujący jest ostatni tydzień
przed premierą. Zawsze jest tak, że właśnie wtedy
wszystkim brakuje jeszcze jednego dodatkowego
tygodnia. Całej ekipie wzrasta poziom adrenaliny
i czas zaczyna biec znacznie szybciej. Pojawiają
się ostatnie poprawki, zmiany, ustalenia - tak, aby
w dniu premiery wszystko było dopięte na ostatni
guzik. Radość pojawia się, gdy po skończonym
spektaklu opada kurtyna, rozlegają się oklaski
i wtedy wiem, że wszystko się udało.

Koordynuje Pani i nadzoruje pracę wszystkich osób będących na scenie, ale też i poza
nią. Jakich umiejętności, kompetencji
i predyspozycji wymaga Pani zawód?
Przede wszystkim odporności na stres,
szybkiego reagowania, systematyczności
w planowaniu pracy i zadań. Ale myślę, że
równie ważne w pracy w teatrze są wyrozumiałość, cierpliwość i poczucie humoru,
które potrafi rozładować napięcia. No i nie
ukrywam, że wielokrotnie przydały mi się
moje hobbystycznie rozwijane umiejętności
plastyczne, krawieckie i techniczne.

Jaka była Pani droga do tego zawodu?
Moja przygoda z teatrem zaczyna się od Teatru Es, gdzie mogłam podpatrzeć, jak powstaje
spektakl teatralny i postawić swoje pierwsze
kroki na scenie pod okiem Waldemara Koperkiewicza i Roberta Protasewicza. Potem rozpoczęła się współpraca z Maciejem Czapskim
w Studiu Teatralnym im. Jacka Woszczerowicza.
Uczestniczyłam we wszystkich produkcjach
Studia. Dzięki temu mogłam obserwować pracę
znakomitych aktorów: Waldemara Obłozy,
Doroty Zielińskiej, Miriam Aleksandrowicz czy
Bartka Magdziarza.
Co daje Pani siłę, by wykonywać swój
zawód z pasją?
Przede wszystkim rodzina i najbliżsi
przyjaciele, na których zawsze mogę liczyć.
Motywacją jest także zadowolenie całej ekipy
z dobrze wykonanej pracy, bo przecież „wszyscy jesteśmy cegiełkami w murze sztuki”.
Dziękuję za rozmowę Monika Mikołajczuk

Wiktoria Świerczewska
Jest uczennicą kl. I w ZSP Nr 1 w Siedlcach.
Laureatka Konkursu ‘’Młodych Polaków portret
zbiorowy’’ zrealizowanego przez Narodowe
Centrum Kultury. Publikowała w wydawnictwach
SGL Witraż. Swoje wiersze prezentowała podczas
wieczorków poetyckich.

***
Śnieg za oknem przypomniał
że jesień nie trwa wiecznie
delikatnymi płatkami obudził mnie
z listopadowego snu
kubek gorącej herbaty w dłoni
rozpuścił lód w moim sercu
rozgrzał dusze
a już myślałam że świat
zniszczył we mnie miłość
pozostaje mi czekać
w wełnianych skarpetach
na ponowne narodziny Chrystusa
w naszych sercach
***
jesiennym wieczorem łatwiej jest kochać
kiedy nie oczekujesz obietnic
wspólnego jutra
o świcie września chcemy tylko
iść za rękę przez czerwono-żółty świat
październikową nocą sypiemy coraz więcej
cukru do herbaty
pragnąc zagłuszyć niesmak
w ustach
listopadowym wieczorem
kawa jest
bez cukru
bez mleka
w grudniu już nie potrafimy się
kochać
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Grudzień to szczególny czas
dla wszystkich; to Święta Bożego
Narodzenia – choinka, prezenty, ale
przede wszystkim niepowtarzalna
atmosfera. Ale to szczególny czas
także w kinematografii. Zwykle
w tym okresie pojawiają się mniej
lub bardziej udane produkcje traktujące o Świętach, jak choćby kultowy
Kevin, a także dziwne i raczej nie
śmieszne komedie oraz filmy luźno
bądź ściślej związane z zimą. Wtedy
na ogół jesteśmy pobłażliwsi i bardziej wyrozumiali dla twórców, bo
i nam, widzom, udziela się przecież
świąteczny nastrój. Otrzeźwienie
przychodzi zwykle, kiedy „opadną
mgły”, a więc już po świątecznych
uniesieniach, gdzieś tak w połowie
stycznia. Zaczynamy zastanawiać
się, jak to możliwe, że chciało nam

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU

DANUTA MICHALEC
HISTORYK SZTUKI

Złota polska jesień już nas
opuściła, zaczynają się listopadowe mgły, szarości i szarugi.
Czekamy, więc na śnieg, który
doda nieco urody smętnym
widokom za oknem. Miłośnicy
sportów zimowych czekają też
na informacje, czy spadł śnieg
w górach, żeby zacząć planować
wyjazdy na narty.
Wszystko wskazuje na to,
że właśnie taki pierwszy śnieg
w Tatrach zanotował w swojej
kompozycji Stefan Filipkiewicz. Widoczne z lewej drzewo z rudą, jesienną koroną,
sygnalizuje właśnie tę porę roku.
Malarz wykorzystał też ugrowy
kolor papieru nie pokrywając
go plamami bieli, by zaznaczyć
cienką jeszcze powłokę śniegu
w dolinie. Wyższe partie gór są
już bardziej ośnieżone. Obraz

Boże Narodzenie
bez „Kevina…”
się takie dziwolągi oglądać. Jest
jednak w tym całym zamieszaniu
światełko w tunelu. Otóż dystrybutorzy doskonale wyczuwają atmosferę i umiejętnie dozują nam wrażenia
filmowe, tak dobierając repertuar,
byśmy nie zapomnieli przypadkiem
o dobrym, artystycznym kinie.
Idąc tym tropem zauważyłem,
że od jakiegoś czasu pojawiają się
filmy z tzw. klasyki, odnowione i zrekonstruowane wielkie i znaczące
produkcje, kroki milowe w historii
kina! Taką praktykę stosuje wielu
dystrybutorów. Choćby ostatnio
wchodzą do kin po raz wtóry, np.
„Brzdąc”, „2001: Odyseja Kosmiczna”, „Kolor Purpury”, „Imperium
Słońca” itd.
Początkowo podchodziłem
do tych pomysłów sceptycznie,
z czasem jednak zauważyłem, że jest
w tym pewna metoda. Na co dzień

do produkcji tych wraca niewielu
z widzów, a przecież w ten sposób
mają one szansę na „drugie życie”
i swoją „drugą” publiczność. Do kina
chodzi się głównie na nowe produkcje, filmy dawniejsze zaś oglądamy
zwykle w domu i to rzadko; mamy
okazję więc, aby przeżyć to jeszcze
raz, warto więc zwrócić na obrazy te
szczególną uwagę, do czego szczerze
zachęcam.
Nie o dawnych hitach jednak
będę dzisiaj mówił – tu wybór zostawiam Wam.
Jestem przekonany, że tym
razem zaskoczę Państwa; nie będę
zachęcał do obejrzenia jakiegoś
wielkiego nowego dzieła artystycznego, polecę natomiast kino lżejsze,
ale jednak z przesłaniem. I tu należy
się Wam drobne wyjaśnienie; otóż
kocham kino z całym dobrodziejstwem inwentarza, jednak nie

znoszę filmów pustych, traktujących
o niczym, choć dawniej uważałem,
że każdy film da się obejrzeć – tak
było do czasu „Robocopa” – ta
produkcja zrewolucjonizowała moją
miłość do kina i od tego czasu
stała się ona bardzo wybiórcza – to
zdrowsze. Na tym filmie, dawno
temu, zwyczajnie zasnąłem w niewygodnym fotelu kinowym i jest to
jedyny taki przypadek w historii!
Dość jednak wstępu, przecież
mam zachęcić Was do pójścia do
kina i to w grudniu!

ko zaczął wystawiać i sprzedawać
prace malarskie, które cieszyły się
wielkim powodzeniem. Interesował się również grafiką. Przekazywał swoje umiejętności artystyczne jako nauczyciel w Szkole
Przemysłowej w Krakowie, a od
1930 roku także jako wykładowca
na macierzystej uczelni artystycznej.
Jego osobę należy wspomnieć
w tym roku także ze względu na
czynną postawę patriotyczną, jaką
reprezentował przez całe życie.
W czasie pierwszej wojny wstąpił
do Legionów Polskich, których
stulecie powstania właśnie ob-

chodzimy i służył w nich w latach
1914-1917. W czasie drugiej wojny światowej prowadził działalność konspiracyjną na emigracji
na Węgrzech. Do jego zadań
należało utrzymywanie kontaktu z rządem polskim w Anglii
i dowództwem Armii Krajowej
w Polsce. Przepłacił to własnym życiem, ponieważ za taką
działalność został aresztowany
przez gestapo i osadzony obozie
koncentracyjnym w Mauthausen
- Gusen. Tam zmarł w sierpniu
1944 roku. W zbiorach Muzeum
Regionalnego Siedlcach jest tylko
jeden obraz jego autorstwa.

PANI Z PRZEDSZKOLA
Scenariusz i reżyseria – Marcin Krzyształowicz
Zdjęcia – Michał Englert
Muzyka – Michał Woźniak

Pejzaż
tatrzański

Stefan Filipkiewicz
(1879-1944)

nie jest datowany, ale niezbyt
duży format -31x48 cm- i podłoże, na którym jest malowany,
wskazują, że pochodzi z ostatniego okresu twórczości malarza, czyli z lat 30. XX wieku.
Stefan Filipkiewicz należał do
najwybitniejszych wychowanków
i reprezentantów krakowskiej
szkoły pejzażowej stworzonej
przez Jana Stanisławskiego.
Uważany był za wirtuoza plenerowego światłocienia i specjalistę
w malowaniu śniegu w licznych
pejzażach zimowych, najczęściej
tatrzańskich i podgórskich.
Malarz urodził się w Tarnowie
w rodzinie popierającej artystyczne zainteresowania dzieci, bo jego
młodszy brat Mieczysław także
ukończył ASP w Krakowie. Już
w trakcie studiów Stefan Filipkiewicz był często nagradzany. Szyb-
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Pamiętacie zapewne, jak pisałem
o coraz lepszej kondycji polskiego
filmu? Potwierdzam to niniejszym
i zachęcam do obejrzenia najnowszego dzieła twórcy niezapomnianej
„Obławy” Marcina Krzyształowicza
filmu, pt.: „Pani z przedszkola”. Jest to
znakomita komedia, bardzo sprawnie wyreżyserowana i absolutnie
brawurowo zagrana przez aktorów
kojarzonych dotychczas z rolami
dramatycznymi – Adama Woronowicza („Popiełuszko”) i Agatę
Kuleszę („Iga”). Partneruje im dawno
nie widziana na dużym ekranie,
zdolna i często niesłusznie pomijana
przez reżyserów Karolina Gruszka
(„Sfora”). Ponadto w obsadzie zobaczymy: Łukasza Simlata („W imię..”),
Krystynę Jandę („Tatarak”) i Mariana
Dziędziela („Wesele”). Ten film to doskonały przykład na to, że dobre kino
nie musi być smutne i ciężkie, ale
dobre kino to także pogodne i dobrze
zrealizowane komedie.
Jak pisze dystrybutor „…to
obraz rodziny, której życie z dnia na
dzień staje na głowie, gdy wkracza
w nie przedszkolanka syna, piękna
i tajemnicza Karolina. To za jej

sprawą rodzice chłopca – zapalony
konstruktor latawców i jego melancholijna małżonka odkryją, czym
jest prawdziwa miłość i zrozumieją,
że przez wszystkie lata małżeństwa
tak naprawdę niewiele o sobie
wiedzieli”.
Ten krótki opis doskonale oddaje klimat dziełka. Film znakomicie
wpisuje się w okres świąteczny i na
pewno wzorowo wypełni nam czas
pomiędzy kolejnymi spotkaniami
rodzinnymi lub oszczędzi oglądania
po raz setny sympatycznego skądinąd filmu „ Kevin sam…” gdzieś
tam. Jak na komedię przystało pełno
tu nieoczekiwanych zwrotów akcji,
zabawnych scenek i brawurowych
dialogów. Zwracam raz jeszcze Waszą uwagę na aktorów; ich bycie na
ekranie, gesty, mimika i doskonałe
wyczucie miejsca,, znakomicie dopełniają całości. Brawa dla reżysera
za dobór obsady! Nie będziemy się
na pewno nudzić i co najważniejsze,
nie będziemy czuli się zażenowani
tym, iż siedzimy w sali kinowej
wśród innych równie zawstydzonych obecnością na tym seansie
widzów.

autorska galeria
B A R B A R A R Ę K AW E K
Z domu Świtek, urodzona w Miastkowie Kościelnym koło Garwolina.
Absolwentka Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu. Uczennica
artysty malarza Leonarda Pyszkowskiego. W latach 1967 – 1978
członek grupy nauczycieli plastyków przy ZG ZNP „Warszawa Mazowsze” będącej pod stałą opieką
artystyczną prof. ASP Stanisława
Szczepańskiego. W tym okresie
udział w plenerach i wystawach
ogólnopolskich i zagranicznych
oraz organizacja wystaw indywidualnych. W latach 1978 – 1988
udział w plenerach w Gródku nad
Bugiem i w wystawach poplenerowych Delegatury Siedleckiej Związku Polskich Artystów Plastyków.
W roku 1983 przyjęta do Związku
Polskich Artystów Plastyków.
Prezentowała swoje prace na
13. wystawach indywidualnych.
Obrazy malarki znajdują się
w zbiorach muzeów i galerii oraz
w kolekcjach prywatnych w kraju
i zagranicą.

Od 19 stycznia 1996 roku do
chwili obecnej Barbara Rękawek
pełni funkcję Prezesa Fundacji
Ali Rękawek „DAJMY SOBIE
SZANSĘ” w Siedlcach.
W 1997 r. Została laureatką
nagrody im. Ludomira benedyktowicza w dziedzinie społeczno
-artystycznej.

DO POCZYTANIA-

El Greco

Album przypomina twórczość
El Greca w 400 rocznicę jego śmierci. Zawiera syntetyczne informacje
i ponad 300 barwnych ilustracji ukazujących życie i twórczość artysty.
Przedstawia kontekst historyczny,
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polityczny i artystyczny działalności
El Greca oraz analizę poszczególnych dzieł, w tym jedynego w Polsce
obrazu tego artysty znajdującego się
Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach.
Wydawnictwo Arkady, 2014
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RELACJE

Jarmark bajek – premiera Teatru Dziecięcego „Dramma-Mia”

To

adresowanych do dzieci, zbudować magiczną opowieść. Tak było
w tym przypadku. „Jarmark bajek”
został osnuty wokół najpiękniejszych polskich wierszy dla dzieci,
takich poetów, jak m.in. Fredro,
Brzechwa, Kulmowa, Papuzińska,
Wawiłow czy Gellner. Reżyserka
umiejętnie i z wdziękiem połączyła
teatr żywego słowa z teatrem formy,
tańcem, piosenką czy animacją
lalek (zarówno kukieł wykonanych własnoręcznie przez grupę
teatralną, jak i lalek trickowych,
stworzonych przez zawodowych
konstruktorów). Dzięki temu
nadała mu wymiar współczesnego energetyzującego widowiska,
poruszającego wszystkie zmysły
najmłodszych widzów.

- Rodzice młodych aktorów
mogą być naprawdę bardzo dumni
ze swoich pociech, niezwykle
utalentowanych, pełnych pomysłów
i pasji aktorskiej – przyznała tuż
po premierze Joanna Marciszewska, mama 6,5-letniej Aleksandry
i 15-letniej Julii.
Nigdy nie za dużo bajki
w życiu dziecka, nie za dużo
czarów, cudowności i blasku,
których my, dorośli, w codziennym życiu z rzadka doświadczamy. Warto więc, by każde
dziecko obejrzało ten spektakl.
By choć na chwilę zanurzyło
się w niewyczerpaną krainę
wyobraźni, dotknęło tajemnicy,
poczuło się ważne i wyróżnio(mm)
ne, po prostu szczęśliwe.

- Smoczyca to niejako alter
ego młodego człowieka, który
także rozpoczyna intensywne poszukiwania czegoś, co go uniesie,
oderwie od ziemi, uszczęśliwi,
nada sens, jednym słowem –
uskrzydli – mówi reżyserka.
- Dla każdego będzie to coś
innego, a odkrycie tego nada życiu
rumieńców. Ciąg etiud z wykorzystaniem wierszy znanych poetów
polskich to okazja, aby pokazać
dzieciom (zarówno odbiorcom spektaklu, jak i ich młodym twórcom),
jak różnorodnym językiem może
przemawiać teatr. Teatr formy, gra
w masce, animacja lalek, taniec, piosenka, multimedia i, rzecz jasna, teatr
żywego słowa - wszystko to działa na
zmysły i emocje dzieci - dodaje.

fot. C. Kucharuk

była wspólna zabawa –
adeptów teatru Dramma
-Mia oraz najmłodszych widzów,
którzy w ten jesienny wieczór, 9
listopada, wrócili do domu pełni
wrażeń i emocji - a tych długo nie
zapomną. Wyreżyserowany przez
Urszulę Gotowicką spektakl po
raz kolejny dowodzi mistrzostwa
w łączeniu nowoczesnej formy
z klasyczną treścią, a także twórczego wykorzystania eksperymentu,
który bawi i edukuje. To bardzo
trudne, jeśli twórcą tego przekazu
i jednocześnie jego odbiorcą jest
dziecko.
Bajkę można opowiedzieć na
różne sposoby i różnymi językami. Można też z pojedynczych
skrawków utworów literackich,

Magiczny wieczór z Hanną Banaszak
ecital Hanny Banaszak,
która 22 listopada wystąpiła dla siedlczan na siedleckiej
Scenie Teatralnej, został nagrodzony owacjami na stojąco. Artystka
nie kryła wzruszenia i nie szczędziła miłośnikom jej talentu ciepłych
słów.
Koncert Hanny Banaszak odbył się w ramach cyklu „Mistrzowie
Sceny”. Artystka, z towarzyszeniem
muzyków, wykonała znane i mniej
popularne utwory ze swojego
bogatego repertuaru. Wśród nich
znalazły się standardy jazzowe
i piosenki napisane specjalnie dla
niej przez największych polskich
twórców, takich jak: Jonasz Kofta,
Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski
czy Andrzej Trzaskowski. Na co
dzień Hanna Banaszak współpracuje ze współczesnymi kompozytorami: Jerzym Satanowskim,
Janem Kantym Pawluśkiewiczem,
Zbigniewem Preisnerem i wieloma
innymi. Nie stroni także od klasyki
– w jej repertuarze znajdują się

utwory inspirowane muzyką Mozarta, Vivaldiego czy Mangione.
Siedlecka publiczność po raz
kolejny była pod wrażeniem jej
mistrzowskich interpretacji, które
uczyniły to muzyczne spotkanie
wyjątkowym. Oryginalny głos,
piękna polszczyzna, urok scenicznego anturażu wielu widzom na
długo zapadną w pamięć. Aleksander Bardini tak recenzował

twórczość artystki: „... chcę zostać
przy mojej rzetelnej, głębokiej
wdzięczności za to, co ona robi.
Za co? Na przykład za wspaniałą
polszczyznę, która tak bardzo przeszkadza niektórym ludziom w tym,
by być współczesnym człowiekiem.
Jej nie przeszkadza! Jest to królowa
rubata, przy czym nigdy to nie
wykracza poza granice dobrego
smaku. Jestem jej wdzięczny za mój

fot. C. Kucharuk

R

zachwyt nad tym, co bym nazwał
gospodarką wdziękiem, a także za
niebywały smak i takt w stosowaniu ozdobników muzycznych,
które sama wymyśla i które stają się
nie ozdobnikami samymi w sobie,
tylko trwałą częścią muzycznej
propozycji...”
Warto wspomnieć, że Hanna
Banaszak ma również zainteresowania pozamuzyczne. Wydała
m.in. zbiorek poezji. Jej pasją są
także podróże. Wielokrotnie nagradzana i doceniana przez zacne
gremia muzyczne pozostaje skromną osobą, świadomą artystycznych
wyborów. „...nagrody i splendory,
choć stanowią miłe łaskotanie
próżności, mają dla mnie znaczenie
drugorzędne. Najciekawsza i zarazem najtrudniejsza jest dla mnie
czysta kreatywność, stawianie sobie
nowych wyzwań, bez powielania
samej siebie i innych wzorców. Dlatego lubię sobie wyznaczać coraz
trudniejsze zadania” – czytamy na
(mm)
stronie artystki.

GRUDZIEŃ 2014

Biuletyn Informacji Kulturalnej

Krystyna Janda w roli Danuty Wałęsy
C
i szczerym, czasem zabawnym i wzruszającym, momentami rwącym się i nieskładnym.
Pozbawionym patosu i wielkich słów. I nie ma
w tym monologu żalu ani goryczy, że nie tak
to życie sobie wyobrażała, jest prawda prostej
kobiety, matki ośmiorga dzieci, zdanej na siebie
w trudnych czasach PRL-u, podczas gdy jej mąż
obalał komunizm. Historia ta, uwiarygodniona
aktorskim kunsztem Jandy, przemówiła także do
publiczności, licznie obecnej na przedstawieniu.
- Nie sądziłam, że ten spektakl tak mnie
poruszy – relacjonowała Iwona Chwedczuk,
która przyjechała na to przedstawienie z Białej
Podlaskiej. – Nie interesuję się polityką. Ani nie
lubię, ani lubię Wałęsę. Tu chodziło o coś wię-

fot. C. Kucharuk

hoć od premiery tego spektaklu w Teatrze Polonia minęły już prawie trzy
lata, wciąż nie schodzi on z afisza, budząc emocje i przywołując wspomnienia. Bo nie tylko
Danuta Wałęsa, żona przywódcy Solidarności,
jest jego główną bohaterką, ale przede wszystkim jest nią Polska czasu przełomu. Dlatego
w przededniu 33 rocznicy ogłoszenia stanu
wojennego wydźwięk tego przedstawienia ma
szczególne znaczenie.
Spektakl „Danuta W.” 29 listopada zawitał
do Siedlec w ramach III Ogólnopolskiego
Festiwalu Teatrów Prywatnych „Sztuka plus Komercja” i był przedostatnim przedstawieniem
konkursowym tegoż Festiwalu, poddanym
ocenie jury. Powstały na kanwie książki Danuty
Wałęsy „Marzenia i tajemnice”, opracowanej
przez Piotra Adamowicza, a wyreżyserowany
przez Janusza Zaorskiego, już w dniu premiery budził ogromne emocje nie tylko wśród
widzów, ale przede wszystkim w światku
polityków, mających swoje sympatie i antypatie.
Ale nie o politykę w nim chodzi, choć opowieść Danuty Wałęsy snuta jest na tle wielkich
przemian politycznych i ustrojowych Polski.
Wielkich nadziei i wielkich rozczarowań.
W roli Danuty Wałęsy wystąpiła Krystyna
Janda. Akcja monodramu rozgrywa się w kuchni, gdzie bohaterka przygotowuje jabłecznik – jej
ulubione ciasto, a także przysmak jej ośmiorga
dzieci. O życiu w cieniu Lecha Wałęsy opowiada tak, jakby rozmawiała z sąsiadką – mówiąc
potocznie, przy garach - językiem prostym
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cej. O pokazanie uczuć i emocji prostej kobiety,
która „tylko” była żona i matką, a jej mąż „aż”
przywódcą Solidarności. Myślę, że to sztuka
o wolności, ale przede wszystkim o oddaniu
i miłości kobiety – dodała.
Odtwórczyni roli Danuty Wałęsy tak mówiła o swojej pracy nad tekstem i spektaklem:
„Ten spektakl i ta rola, z legendarnym przywódcą Solidarności i Prezydentem Polski w tle,
to jedno w największych moich wyzwań życiowych, nie tylko zawodowych, ale także ludzkich
i obywatelskich. Każdego dnia wyznania pani
Danuty Wałęsowej budzą mój podziw i wzruszenie. Prostota i szczerość tych wypowiedzi zdumiewa i wywołuje szacunek. Wszystko to budzi
ochotę, aby w ogóle historię Polski opowiedzieć
od strony kobiet”. (www.teatrpolonia.pl)
„Forma monodramu jest idealna, bo tylko
ona może pokazać, że miłość do Lecha, człowieka
skrytego, wiązała się z samotnością. W spektaklu
pada wiele mocnych słów, które mogłyby wypowiedzieć polskie matki, żony, córki. O ojcu niepotrafiącym zmienić pieluchy i mężu nieumiejącym
przygotować kanapek czy obiadu. Na tym tle
imponują słowa pani Danuty, że miłość to znaczy
być z kimś do końca i dawać mu to, o czym marzy
się dla siebie. W tym przypadku bez wzajemności” – pisał Jacek Cieślak w „Rzeczpospolitej”.
Siedleccy widzowie owacją na stojąco
nagrodzili kreację Krystyny Jandy. A ona częstowała ich szarlotką, która powstawała na ich
oczach. I choć nie dla wszystkich starczyło, to
(mm)
każdy poczuł jej smak w ustach.

„Kolacja na cztery ręce” – teatr dla koneserów

an Sebastian Bach i Fryderyk Haendel,
jedni z najwybitniejszych kompozytorów
europejskich doby baroku, choć żyli w tej samej
epoce i w tym samym kraju, nigdy się nie spotkali,
ale dla siedleckiej publiczności zrobili wyjątek…
Kolejne przedstawienie konkursowe w ramach III Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów
Prywatnych „Sztuka plus Komercja” przeniosło
nas w czasy baroku, gdzie w intymnej scenerii pokoju hotelowego w Lipsku odbywa się
kolacja Jerzego Fryderyka Haendla z zaproszonym gościem – Janem Sebastianem Bachem.
Spotkanie dwóch wielkich muzyków, do
którego w rzeczywistości nigdy nie doszło, to
intelektualny pojedynek wybitnych osobowości,
okraszony błyskotliwymi dialogami, iskrzący

ciętą puentą i humorem.
To coś więcej niż gorzka komedia, w której
biedny kantor u świętego Tomasza w osobie
Jana Sebastiana Bacha mierzy się z narcystycznym, zadufanym w sobie Haendlem, opływającym w dostatki i cenionym przez światowych

monarchów. Sztuka, autorstwa niemieckiego
pisarza i muzykologa Paula Barza, wymaga od
widza uważnego skupienia, którego wynikiem
jest odpowiedź na pytanie, kim jest artysta
i jaka jest jego rola. To także refleksja nad życiowymi wyborami muzyków, które jednych prowadzą na artystyczny szczyt w blasku chwały
i profitów, drugich skazują na pokorny twórczy
trud w samotności i życie w niedostatku.
Znakomitą grę aktorską (Leszek Zduń,
Przemysław Stippa i Rafał Odrobina) dopełnia
grana na żywo muzyka dwóch wielkich kompozytorów. I nawet wtedy, kiedy ci wadzą się
ze sobą, wybuchając gniewem, ona wycisza ten
werbalny pojedynek i to ona właśnie najpełniej
(mm)
i najpiękniej oddaje ducha ich geniuszu.

fot. M. Mazurkiewicz
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RELACJE

Chór Miasta Siedlce dwukrotnie na najwyższym podium

Niepodległa dzieciom i młodzieży

W

rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości 11 listopada młodzi widzowie
mieli okazję obejrzeć dwa przedstawienia, wyreżyserowane przez
Iwonę Marię Orzełowską, która
jest również autorką choreografii.
„Kopciuszek” i „Romeo i Julia”,
choć to różne historie, opowiadają
o wartościach, które warto w sobie
pielęgnować do końca życia.
Na deskach Siedleckiej
Sceny Teatralnej po raz kolejny
spotkali się bohaterowie najsłynniejszych dzieł literackich, które,
mimo upływu wieków od ich

„Zaduszki” - wierszem i pieśnią
W poniedziałek, 3 listopada,
na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce odbyła się XXIV edycja
Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję „Zaduszki”. Konkurs
dedykowany zmarłemu 27 czerwca
2009 r. Andrzejowi Meżeryckiemu
adresowany jest do młodzieży szkół średnich i dorosłych
z regionu siedleckiego i przebiega
w dwóch kategoriach: recytator-

Miasta Siedlce w ostatnim czasie.
Przypomnijmy, że 8 listopada
siedleccy śpiewacy zdobyli Złoty
Dyplom w kategorii „Chóry mie-

szane – kameralne” na X Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka
Jesień Chóralna” im. Henryka
Mikołaja Góreckiego.

fot. Arch. Chóru Miasta SIedlce

Rybnika. Artystów oceniało jury
w składzie: prof. Anna Domańska
(Akademia Muzyczna w Łodzi),
prof. Sławomir Kaczorowski
(Akademia Muzyczna w Łodzi),
prof. Mariusz Kończal (Akademia
Muzyczna w Bydgoszczy), prof.
Dariusz Dyczewski (Akademia
Sztuki w Szczecinie), sekr. Jan
Kondratowicz (PZChiO Oddział
w Łodzi). Organizatorami wydarzenia są: Łódzki Dom Kultury,
Polski Związek Chórów i Orkiestr
oraz Akademia Muzyczna im. G.
i K. Bacewiczów w Łodzi.
To już kolejny sukces Chóru

powstania, wciąż są aktualne.
„Kopciuszek”, z jego prostą historią o ludzkich ułomnościach,
ale i dobroci potrafi wzruszyć
do łez. Opowiedziany pięknym
językiem tańca w wykonaniu
adeptów Szkoły Tańca do Caro
Dance oraz Teatru Tańca Caro
Dance, przemawiający do widza
bajkową scenografią, na długo
zapada w pamięć dziecka. Podobne uczucia i emocje towarzyszą starszej młodzieży, która
w historii kochanków z Werony
odnajduje swój świat i dylematy
współczesności. Te spektakle
z pewnością długo nie zejdą
(mm)
z afisza.
skiej i poezji śpiewanej. Komisja
w składzie: Maciej Czapski - aktor,
Urszula Gotowicka – aktorka
i Robert Protasewicz – muzyk,
aktor, po wysłuchaniu 14 recytatorów i 7 uczestników w kategorii
poezji śpiewanej pierwsze miejsce
przyznała Dominikowi Bobrykowi z I LO im. B. Prusa w Siedlcach
zaś w kategorii poezji śpiewanej
pierwsze miejsce zdobyła Paulina
Godlewska z ZSP nr 3 w Siedlcach. Wydarzenie uświetnił spek-

fot. J. Grudziński

listopada Chór Miasta
Siedlce pod dyrekcją
Justyny Kowyni-Rymanowskiej
zdobył I miejsce w kategorii
„Chóry Stowarzyszeń i Towarzystw Śpiewaczych” na XVII
Łódzkim Festiwalu Chóralnym
„Cantio Lodziensis”.
Łódzki Festiwal jest jedną
z największych krajowych imprez
chóralnych, która od lat cieszy się
dużym prestiżem. W tegorocznej
edycji Festiwalu wzięły udział 24
chóry i zespoły wokalne z całej
Polski m.in. z Wrocławia, Poznania, Warszawy, Białegostoku czy

takl Teatru Es „Za co giniemy?”
w reżyserii Roberta Protasewicza.

fot. C. Kucharuk

16

W środę, 19 listopada, na
deskach Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce miały miejsce koncerty
z cyklu „Spotkania z folklorem”
w wykonaniu ZPiT ZS „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz. Celem
widowiska jest prezentacja pięciu
polskich tańców narodowych:
poloneza, krakowiaka, mazu-

ra, oberka, kujawiaka, a także
ukazanie ich charakterystycznych
cech muzycznych, tanecznych
oraz strojów. Ponadto w programie znalazły się konkursy
i zabawy tematyczne dla dzieci.
Komentarz do przedstawienia,
dostosowany do wieku widzów,
przygotowała Bożena Wojciuk.

fot. C. Kucharuk

Tańce narodowe lekcją tradycji i historii

REKLAMA

NOVEKINO SIEDLCE
Grudzień
Najserdeczniejsze życzenia
pięknych, niezapomnianych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech przyniosą radość i wzruszenie
oraz wzajemną życzliwość i optymizm
w nadchodzącym Nowym Roku.
Dyrekcja i Pracownicy
NoveKino Siedlce
24 i 25 grudnia kino nieczynne

JUŻ w DRUGI
dzień Świąt 26.12.
NoveKino Siedlce
zaprasza Na FILM

Hobbit: Bitwa
Pięciu Armii

Do każdego dziecięcego biletu słodka niespodzianka.
6 grudnia od godz. 11:30 do godz. 16:00
przed seansami dla dzieci wyczarujEMY
świąteczne figurki z kolorowych balonów.
7 grudnia - 40 minut
minu przed seansami zaczynającymi się
około godz. 12:00, 14:00 oraz 16:00, Mikołaj i Śnieżynka
poprowadzą gry, zabawy i konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami.

w czterech formatach:
2D dubbing I napisy
3D dubbing i napisy

więcej informacji na:

www.novekino.pl
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M E C E N A S I K U LT U R Y

PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

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

Sp. z o.o.

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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