1 MARCA „ŚPIĄCA KRÓLEWNA”

PREMIERA TEATRU TAŃCA CARO DANCE
Luty 2015
Nr 2 (13)

B

I

U

L

E

T

Y

N

I

N

F

O

R

M

A

C

J

WALENTYNKI W TEATRZE

I

K

U

L

T

U

R

A

L

N

E

J

Romeo i Julia

Kiedy kota nie ma... | s. 4

Koncert Marka Torzewskiego | s. 5

Śpiąca Królewna | s. 7

W NUMERZE

 s. 10-11

 s. 12-13

 s. 16-17

Dobry Bóg skrzyżował
nasze drogi

Dążyć do szczęścia
i nie poddawać się rutynie

Kiedy nie gram,
majsterkuję

[rozmowa z Barbarą Romanowicz-Torzewską]

[rozmowa z Joanną Różewską]

[rozmowa z Pawłem Królikowskim]
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REKLAMA

POLIGRAFIA

GADŻETY REKLAMOWE

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

książki
foldery
ulotki
wizytówki
kalendarze
długopisy
smycze
koszulki
torby
banery, szyldy, tablice
reklamy na samochodach
litery przestrzenne
kasetony świetlne
systemy wystawiennicze
Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce
tel. (25) 633 33 10, tel/fax (25) 644 62 67
e-mail: iwonex@iwonex.com.pl
www.iwonex.com.pl
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SONDA

CZY SZTUKA MOŻE ODMIENIĆ NASZE ŻYCIE?
MIŁOŚĆ
Jest czekaniem
na niebieski mrok
na zieloność traw
na pieszczotę rzęs
Czekaniem
na kroki
szelesty
listy
na pukanie do drzwi
Czekaniem
na spełnienie
trwanie
zrozumienie
Czekaniem
na potwierdzenie
na krzyk protestu
Czekaniem
na sen
na świt
na koniec świata
Małgorzata Hillar

DOROTA PIKULA

ZBIGNIEW PANEK

MARIA KRYŃSKA

kustosz Muzeum Diecezjalnego
w Siedlcach

muzyk, na stałe mieszkający
w Nowym Jorku

poetka, nauczycielka j. angielskiego

Oczywiście, że tak! Ma przecież
ogromną moc, bez niej nie
wyobrażam sobie codzienności.
Kiedy myślę o sztuce, to oczywiście tak szeroko – to przecież
i muzyka, poezja, architektura,
malarstwo i rzeźba… Czyli to
wszystko, co powstało na przestrzeni dziejów ludzkości, co ktoś
poprzez nią chciał wyrazić siebie,
swoją inność, wrażliwość, swoje
głębokie poruszenie, ale też swój
dramat czy niewyobrażalny ból.
Toteż obcując ze sztuką odmieniamy się. Niesłychanie przy
tym rozwijamy się wewnętrznie.
Czytałam kiedyś wspomnienia
pewnego pana, który razem
z żoną podczas drugiej wojny
światowej cierpiał niesłychanie
w czasie bombardowań Londynu. Wtedy jego żona powiedziała
mu: „Chodźmy, kochanie,
do muzeum po wytchnienie…”

Sztuka wyzwala na pewno
emocje, a emocje to samo życie.
Myślę, że każdy rodzaj sztuki
ma na nas ogromny wpływ malarstwo, muzyka, teatr, film,
architektura, moda etc.
To, jak to wszystko odbieramy
- świadomie lub podświadomie ma potężny wpływ na to,
co robimy, jak się zachowujemy,
jakie są nasze preferencje i relacje międzyludzkie. Oddziaływanie sztuki jest wielopłaszczyznowe. Pomaga ona wyzwalać
w nas nowe siły, kreować trendy,
stwarza warunki do rozwoju
i grunt do samorealizacji. Sztuka
działa na nasze wszystkie zmysły,
przeobraża je, uwrażliwia, uczłowiecza, zostawia w nas doświadczenia na zawsze, zmienia świat
na lepszy. Po prostu pomaga
żyć... Życie to sztuka.

Nie wiem, czy sztuka, do której
mamy obecnie ułatwiony dostęp,
jest w stanie przemienić nasze
życie. Gdy czytamy przy porannej
kawie zaprenumerowane newslettery pism zajmujących się literaturą
i sztuką, czytamy fragmentarycznie,
wyrywkowo, a wieczorem
odsłuchujemy zapis ostatniego
koncertu ulubionego muzyka,
który miał miejsce gdzieś w Europie, wreszcie bierzemy udział
w wernisażu artysty online - ciągle
jest to ślizganie się po powierzchni,
pływanie na jakiejś atrapie sztuki.
Prawdziwa sztuka, która może mieć
wpływ na nasze życie, wymaga
wysiłku. Musimy podążyć za myślą
artysty, pójść dalej jego tropem,
czasami odnaleźć w sobie ciszę,
samotność – wyjść z interaktywnego zgiełku, by pozwolić sztuce
w nas działać, przemieniać nas,
uwrażliwiać, wzbogacać.

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

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

Punkt Informacji Kulturalnej CKiS nr 2,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74

4-6 Repertuar CKiS na luty
7 Co za miesiąc
9 Rozmowa z Magdaleną Pytel
10-11 Gwiazda miesiąca 		 Barbara Romanowicz - Torzewska 		

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 Główna. ul. ks. Popiełuszki 9

12-13 Gość miesiąca - Joanna Różewska

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4

14-15 Młodzi artyści o miłości

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

16-17 Aktor miesiąca - Paweł Królikowski
18 Kultura po sąsiedzku
20-21		 Bazar kulturalny
22-23 Relacje
24 Rok Reymontowski
		 na Mazowszu.

Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1
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. Asłanowicza 2

Barbara i Marek Torzewscy

Luty 2015
Nr 2 (13)

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

LUTY 2015
aktualności teatralne w w w.ck is.siedlce.pl w w w.scena24.siedlce.pl

1 LUTEGO (niedziela)
SPEKTAKL

WE ARE

12 LUTEGO (czwartek)

KIEDY KOTA
NIE MA...
godz. 17:00 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Andrzej Rozhin
Obsada: Viola Arlak, Anna Gornostaj/
Maja Barełkowska, Jacek Lenartowicz,
Piotr Zelt, Aleksandra Grzelak,
Marta Wierzbicka
„Kiedy kota nie ma...” istnieje szansa,
że pojawi się w najmniej oczekiwanym
momencie! A wtedy bieg komicznych
wydarzeń w tej znakomitej brytyjskiej
komedii sytuacyjnej, może nabrać
zawrotnego tempa, a rozbawienie Widzów
całkowicie wymknąć się spod kontroli.
Podróż poślubna do Saint Tropez? Tak! Ale
w dwudziestą rocznicę ślubu? Jak poradzą
sobie z wzajemnymi uszczypliwościami
dwa zabawne angielskie małżeństwa
z 20-letnim stażem? Jak rozbudzić
dziką namiętność w mężu fajtłapie? Jak
zaimponować zmanierowanej zamożnej
siostrze i nie zabić jej wędzonym
łososiem? Oraz czy szczotka sedesowa
z wizerunkiem pary królewskiej może
pomóc w samobójstwie pięknej 20-latce?
- odpowiedzi mogą być abstrakcyjnie
zaskakujące! Jedyne przewidywalne tego
wieczoru, to ponad 2 godziny dobrego
dowcipu, humoru i śmiechu do łez!

8 LUTEGO (niedziela)
KONCERT

JAK ZA DAWNYCH LAT

godz. 19:00
miejsce: Centrum Kultury w Lublinie
Reżyseria: Jakub Mędrzycki
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance

PIOSENKI 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO

Celem spektaklu jest poruszenie tematów
ponadczasowych, z którymi utożsamić się może
każdy z nas. Choreografia dotyczy wolności na
różnych płaszczyznach - wolności myśli, słowa,
czynu. Prezentacja nie odpowiada jednak na
nurtujące młodych ludzi pytania związane
z wolnością, lecz przedstawia problem w wielu
różnych aspektach. Finałowa część spektaklu
opowiada o dwóch równoległych światach - świecie
materialnym i świecie wyobraźni, który człowiek
nosi w sobie jako jego prywatną wyspę, na którą
może podróżować w każdej chwili.

Będzie to widowisko muzyczne w stylistyce
okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Prezentowane utwory przybliżą Widzom kulturę,
manierę i koloryt minionych lat. Wstęp wolny.

3 LUTEGO (wtorek)
KONKURS

KAMIEŃ WIARY

XXIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZTUKI
RECYTATORSKIEJ I POEZJI ŚPIEWANEJ
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
opieka merytoryczna: Halina Tunkiewicz
Turniej jest imprezą o charakterze konkursowym dla
młodzieży szkół średnich i dorosłych, otwartą dla
publiczności. Turniej obejmuje dwie kategorie: recytacji
i poezji śpiewanej. Wydarzenie uświetnią piosenki
w wykonaniu aktorów Teatru Es, ze spektaklu „Za co
giniemy?” z muzyką Waldemara Koperkiewicza.

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wykonanie: Chór Klubu Seniora „Rafa”

11, 13, 19 LUTEGO
SPEKTAKL

WOLĘ ŻYĆ!
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Scenariusz: Robert Protasewicz,
Waldemar Koperkiewicz
W wielu domach narkomania to ciągle temat,
którego nie należy poruszać, aby nie rozbudzać
ciekawości. Tymczasem niewiedza służy najlepiej
producentom i handlarzom narkotyków.
Szczególnie istotne jest zapobieganie pojawianiu
się tego procederu. Spektakl ukazuje, że przy
dużym zaangażowaniu otoczenia i jego pomocy,
można wyjść z nałogu. Faktyczne sytuacje
z życia osób uzależnionych pokazują jak łatwo
wciągnąć się w nałóg i jak trudno jest potem
z niego wyjść. Druga część spektaklu to spotkanie
z osobą, która wyszła z nałogu i opowie o swoich
doświadczeniach.

4 LUTEGO (środa)

W TANCBUDZIE TANGO
godz. 11:00
miejsce: Sokołowski Ośrodek Kultury
Reżyseria teksty polskie: Andrzej Głowacki
Kierownictwo muzyczne: Waldemar Koperkiewicz
Wykonanie: Milena Madziar i Orkiestra Teatru ES
To piosenki z kręgu kultury żydowskiej, piosenki
o codziennym życiu, piosenki z getta. Tematyka
ciągle jednak aktualna, dotycząca człowieka, jego
uczuć, słabości i nieustannego pragnienia miłości.

12 LUTEGO (czwartek)
SPEKTAKL

KIEDY KOTA NIE MA…
godz. 17:00 i 20:00
miejsce: : Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Andrzej Rozhin
Obsada: Viola Arlak, Anna Gornostaj/Maja
Barełkowska, Jacek Lenartowicz, Piotr Zelt,
Aleksandra Grzelak, Marta Wierzbicka
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15 LUTEGO (niedziela)

KUSAKI

XXII PREZENTACJE LUDOWYCH
ZWYCZAJÓW ZAPUSTNYCH

w w w.facebook.com/ckis.siedlce

14 LUTEGO (sobota)
WALENTYNKI W TEATRZE

MAREK TORZEWSKI

W KONCERCIE „MAGNES DUSZ”

godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
„Magnes Dusz” to złoty album najsłynniejszego
polskiego tenora - Marka Torzewskiego, z którym
artysta przyjedzie do Siedlec. W koncercie
znajdziemy różne stylistycznie utwory, a wśród nich
zarówno kompozycje klasyczne, jak i utwory z kręgu
muzyki pop. Są one wykonywane przez Marka
Torzewskiego w trzech językach: polskim, włoskim
i francuskim. Autorem polskich tekstów jest Jan
Wołek, a wśród kompozytorów odnajdujemy takie
nazwiska jak Antonio Baldassare, Rugiero Mnafo ,
Piotr Bańka , Mieczysław Jurecki, Romano Musumara,
Tomasso Albinioni, czy Gerard Presgurvic. Całość
została nagrana w Brukseli i w Lublinie. „Magnes
dusz” to program dla tych wszystkich, którzy cenią
klasykę z mocną domieszką muzyki pop.
Partnerem koncertu jest

godz. 16:00
miejsce: Galeria Siedlce
wejście od ul. Wojskowej
Proponujemy przypomnienie tradycji zapustnych
- ostatkowych, a zwłaszcza ostatniego dnia przed
Wielkim Postem, podczas którego domy we
wsiach i miasteczkach odwiedzali przebierańcy.
W programie między innymi: gawędy ludowe,
występy przebierańców, degustacja potraw
regionalnych, konkursy taneczne dla widzów oraz
występy kapeli ludowej.
ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

KUSAKI

15 LUTEGO (niedziela)

16 LUTEGO (poniedziałek)

U KSIĘŻNEJ
OLI
15 lutego 2015 r. godz. 16

XXII prezentacje ludowych zwyczajów zapustnych
00

Galeria Siedlce, wejście od ul. Wojskowej

godz. 9:00 i 10:30

W PROGRAMIE :
występy zespołów ludowych - gawędy  grupy przebierańców
 potrawy regionalne  konkursy taneczne dla widzów

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
wstęp Bożena
wolny Wojciuk
Reżyseria i choreografia:
Punkt Informacji Kulturalnej CKiS, ul. Bpa I. Świrskiego 31, tel. 25 794 31 89
Wykonanie:
ZPiT ZS „Chodowiacy”
www.ckis.siedlce.pl
| www.facebook.com/ckis.siedlce
im. A. Siwkiewicz
Widowisko historyczne poświęcone Księżnej
Aleksandrze Ogińskiej, przedstawione zostanie
w artystyczny, teatralny sposób w konwencji balu,
jaki mógł mieć miejsce za czasów jej panowania.
Na scenie, w niezwykłych stylizacjach z epoki
pojawią się postaci w ówczesnych tańcach takich
jak Kontredans czy Gawot.

15 LUTEGO (niedziela)
WALENTYNKI W TEATRZE

WALENTYNKI W TEATRZE

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

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

17 LUTEGO (wtorek)
SPEKTAKL

ROMEO I JULIA
godz. 9:00, 11:30 i 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance

Fascynująca historia o miłości opowiedziana
magicznym językiem tańca! „Romeo i Julia”
to najbardziej znana tragedia miłosna świata
i jedna z najczęściej wystawianych sztuk
Szekspira. Romantyczna historia dwójki
kochanków z Werony, pochodzących ze
skłóconych ze sobą rodów Montecchich
i Capulettich, niezmiennie zachwyca
odbiorców i inspiruje kolejnych twórców
z różnych dziedzin sztuki. Na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce tę ponadczasową
historię przedstawią tancerze i aktorzy Teatru
Tańca Caro Dance.

6 |
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20 LUTEGO (piątek)
MUZYKA SMYKA

Z ALBUMU POLSKIEJ PIOSENKI
oraz DZIECI I CZARY
godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
godz. 10:15 i 11:15
miejsce: Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach
W programie z udziałem duetu wokalistów
pragniemy przypomnieć sylwetki najważniejszych
polskich piosenkarzy i ich największe przeboje
– utwory, które na trwałe zapisały się w
historii polskiej muzyki rozrywkowej. Młodszą
publiczność zaprosimy do muzycznej krainy
czarów. Przedstawimy piosenki i utwory
instrumentalne zaczerpnięte ze znanych filmów
oraz programów telewizyjnych dla dzieci
i młodzieży. Opowiedzą one o ulubionych
bohaterach, którzy dzięki magii przeżywają
niezwykłe przygody.

22 LUTEGO (niedziela)

25, 26,27 LUTEGO

SPEKTAKL

SPEKTAKL

KOPCIUSZEK

godz. 16:00

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: tancerze i aktorzy
Teatru Tańca Caro Dance
„Kopciuszek” to historia pracowitej, dobrej
i pięknej dziewczynki, która mieszka ze złą
macochą i samolubnymi przyrodnimi siostrami.
Te zazdrosne o jej urodę, każą wykonywać
Kopciuszkowi najcięższe prace. Pewnego dnia
dzięki pomocy swojej matki chrzestnej - dobrej
wróżki, Kopciuszek uczestniczy w balu na
królewskim dworze. Urzeczony jej niezwykłą
urodą Książę, nie widzi poza nią świata. Szczęście
nie trwa jednak długo. O północy Kopciuszek
musi wrócić do domu, bo czar Wróżki pryśnie.
Wymykając się z pałacu, gubi na schodach
swój pantofelek. Książę nie mogąc zapomnieć
o pięknej dziewczynie, która skradła jego
serce rozpoczyna poszukiwania...Spektakl to
klasyczna, mądra opowieść skierowana głównie
do najmłodszych widzów będąca propozycją
teatralną dla całej rodziny.

23, 24 LUTEGO
SPEKTAKL

KOPCIUSZEK
godz. 9:00 i 11:00
REKLAMA

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

„W IMIĘ PRZYJAŹNI”,
„CZARODZIEJE SŁOWA”,
„SKRZYDŁA WOLNOŚCI”
godz. 8:30, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży
w wykonaniu Wrocławskiego Teatru
Edukacji Artenes.
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MARZEC 2015
13 MARCA (piątek)
godz. 17:00 i 20:00

1 MARCA (niedziela)

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

LUNCH O PÓŁNOCY

godz. 16:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

Reżyseria: Jakub Przebindowski
Obsada: Joanna Kurowska, Piotr Gąsowski,
Paweł Królikowski, Anna Oberc

ŚPIĄCA KRÓLEWNA

Próba przyjrzenia się temu co nas bawi i intryguje. W szesnastą rocznicę ślubu Roman
zaprasza do swojego jeszcze niewykończonego domu poznaną przez internetowy
portal parę, by urządzić wspólne frywolne
party. Tajemnicze spotkanie ma być niespodzianką i prezentem dla jego żony Barbary.
Nieoczekiwany zwrot akcji sprawia, że do ich
nowego lokum trafiają niewłaściwi ludzie.

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE
Scenariusz, reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance
i Szkoła Tańca do Caro Dance

3 MARCA (wtorek)
godz. 9:00, 10:30 i 19:00

S C E N A

T E A T R A L N A

M I A S T A

S I E D L C E

SKĄPIEC. Work in progress

wg sztuki Moliera

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

20 MARCA (piątek)
godz. 9:00, 11:30 i 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

PRZYWOŁYWKI

SKĄPIEC.

WIELKANOCNE NA KUJAWACH

WORK IN PROGRES

Reżyseria i choreografia:
Bożena Wojciuk
Wykonanie: ZPiT ZS „Chodowiacy”
im. A. Siwkiewicz

Obsada

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

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

Scenariusz i reżyseria: Adam Biernacki
Rezerwacje i bilety: Punkt Informacji Kulturalnej

Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego

CKiS, tel. 25 794 31 89, 08-110 Siedlce, ul.

Bpa I. Świrskiego 31, Punkt Informacji Kulturalnej

Scena Teatralna Miasta Siedlce

CKiS (PIK 2) Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego

74 (I pietro)

Obsada: Waldemar Obłoza, Agata Sasinowska, Dorota Zielińska, Bartek Magdziarz,
Sebastian Cybulski, Maciej Czapski Robert
Protasewicz, Krzysztof Barabasz
Scenariusz i reżyseria: Adam Biernacki

sponsor spektaklu

ja Meżeryckiego
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrze
Scena Teatralna Miasta Siedlce
ogłasza

Spontaniczny Turniej Sztuki

Recytatorskiej

Ścieżki słów

Turniej jest imprezą otwartą, adresowaną

do uczniów szkół średnich, studentów

i dorosłych.

zny”, gdyż wystarczy w dniu Turnieju,
Turniej ma charakter „spontanic
imprezy.
00
00
swój udział w sekretariacie
w godzinach 15 – 17 zgłosić

tekstów – wiersz lub prozę
prezentuje 1 tekst lub montaż
go.
W Turnieju każdy wykonawca
autora polskiego lub zagraniczne
– dowolnej treści i dowolnego
na ocenę jurorów.
utworów nie pozostaną bez wpływu
Wartość literacka i przesłanie
5 minut.
Czas prezentacji nie może przekroczyć
go,
ch środków wyrazu artystyczne
Dopuszcza się użycie pozasłowny
odbioru.
ji utworu i nie utrudniają jego
o ile służą one wzbogaceniu interpretac

się o
Uczestnicy Turnieju ubiegają
ŻYWEGO SŁOWA
NAGRODĘ GŁÓWNĄ i tytuł MISTRZ

ŻYWEGO SŁOWA.

oraz 2 tytuły WICEMISTRZ
Nagrody pieniężne

Turniej odbędzie się
Andrzeja Meżeryckiego
w Centrum Kultury i Sztuki im.
ul. Bpa I. Świrskiego 31
Scena Teatralna Miasta Siedlce,

4 marca 2015 r. godz. 17 00
Szczegółowych informacji udziela

w CKiS p. Halina Tunkiewicz tel.

4 MARCA (środa)
godz. 17:00

22 MARCA (niedziela)
godz. 16:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

ŚCIEŻKI SŁÓW

KTÓRY ZGUBIŁ SKARB,
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA

Spontaniczny Turniej Sztuki Recytatorskiej. Konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do uczniów szkół
średnich, studentów i dorosłych. Ma
charakter „spontaniczny”, gdyż wystarczy w dniu Turnieju, w godzinach
15.00 – 17.00 zgłosić swój udział
w sekretariacie imprezy.

25 794 31 82

7-8 MARCA
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

KONCERT Z OKAZJI

DNIA KOBIET

Specjalnie dla Pań Artyści przygotowali
wyjątkowy repertuar, na który składają się
największe przeboje polskiej i zagranicznej
muzyki rozrywkowej, w nowych, ciekawych
aranżacjach. W programie wiele muzycznych
niespodzianek, które z pewnością poruszą serca Pań, a także zapewnią doskonałą zabawę
wszystkim uczestnikom koncertu.

O PIRACIE BUCIORZE,

Spektakl dla dzieci „O Piracie Buciorze, który
zgubił skarb, a zyskał przyjaciela” w reżyserii
i z muzyką Waldemara Koperkiewicza,
a w wykonaniu aktorów Teatru Es.
W tytułową rolę Pirata Buciora wciela się
Robert Protasewicz, jego towarzyszkę
przygód – Papugę – gra Urszula Gotowicka,
a odtwórcą roli groźnego Pirata Haka jest
Maciej Czapski.

25 MARCA (środa)
godz. 9:00, 11:00 i 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

DZIEŃ DRUGI
Spektakl Teatru Es wg scenariusza
i w reżyserii Waldemara Koperkiewicza,
na motywach książki i audycji radiowych
„Dzień Drugi. Prawda Jedyna”
Grzegorza Skwarka.
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FREZDROM dla miasta i regionu

Firma „FREZDROM’’ Grzegorz Kazimierczak z siedzibą w Siedlcach przy
ul. Dworskiej 15/1 powstała 21.04.1997
roku. Profilem działalności od 18 lat
jest frezowanie nawierzchni bitumicznych i betonowych dróg, mostów, lotnisk i autostrad na terenie całej Polski.
W roku 2010 firma przeniosła swoją działalność do własnej
siedziby przy ul. Terespolskiej 33, w której
doskonała infrastruktura pozwala na poszerzenie oferty świadczonych
usług i stałe zwiększanie parku maszynowego. Obecnie dysponujemy
największym,
najnowocześniejszym
i najbardziej precyzyjnym parkiem maszynowym w Polsce, w postaci frezarek drogowych
WIRTGEN.
Z każdym kolejnym
rokiem firma pozyskuje
nowe kontrakty, stwarzając tym samym stanowiska pracy dla kolejnych pracowników.
Wysoka jakość usług,
długoletnie doświadczenie, profesjonalna kadra

pracownicza oraz pełna dyspozycyjność
plasuje firmę Frezdrom wśród cenionych
partnerów na rynku lokalnym i regionalnym, a z uwagi na terminowość i specyfikę działalności firma znana jest także
na rynku ogólnopolskim.
Kolejnym etapem w rozwoju firmy był
zakup w 2012 roku nieruchomości z za-

miarem jej rozbudowy, w celu rozszerzenia
działalności o całkiem nową dla nas dziedzinę. I tak od 2012 roku nieruchomość
jest rozbudowywana i modernizowana.
W bieżącym roku rozpoczęliśmy
rozmowy z Zarządem CENTRUM Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach,
w celu nawiązania współpracy w zakresie usług medycznych.
Mamy nadzieję, iż rozmowy te zakończą się sukcesem i niebawem na terenie
naszego miasta powstanie nowoczesna, na miarę
XXI wieku, przychodnia,
która zapewni mieszkańcom zarówno Siedlec, jak
i okolic opiekę medyczną
na najwyższym poziomie.
Frezdrom jest firmą
z ciągłymi planami rozwoju
i perspektywami na przyszłość, gotową do podejmowania kolejnych wyzwań,
które pozwolą na tworzenie
nowych miejsc pracy.
Staramy się wspierać
finansowo różne akcje
charytatywne, społeczne
i wydarzenia artystyczne,
angażujemy się w pomoc
potrzebującym mieszkańcom Siedlec.
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PO DRUGIEJ STRONIE
ROZMOWA Z
Magdaleną Pytel, chórzystką Chóru Miasta Siedlce

KIEDY
ŚPIEWAM,
ŚWIAT
PIĘKNIEJE
Kiedy zaczęła się Pani przygoda z Chórem Miasta Siedlce?
Będąc w liceum dowiedziałam się z plakatów o pierwszych przesłuchaniach do nowo
powstającego reprezentacyjnego Chóru Miasta Siedlce. W porozumieniu z mamą, która
bardzo mnie namawiała i wspierała w moich
wyborach, postanowiłam spróbować swoich sił
– no i udało się. Zostałam przyjęta wówczas do
składu dokształcającego, a następnie do składu
koncertującego. Dla szesnastoletniej wówczas
dziewczyny było to ogromne wyzwanie oraz
przygoda z czymś zupełnie nowym, wręcz
nieznanym, ponieważ nie kończyłam żadnej
szkoły muzycznej. W chórze śpiewam do dnia
dzisiejszego, więc może komisja, która mnie
zakwalifikowała, znalazła we mnie potencjał.
W jakim repertuarze czuje się Pani najlepiej?
W zasadzie w każdym repertuarze czuję
się dobrze. Każdy gatunek jest inaczej wykonywany i dostarcza innych przeżyć i emocji.
Np. utwory wielkich mistrzów – Mozart, Verdi,
Vivaldi, Orff – wykonywane wraz z orkiestrą
symfoniczną są podniosłe, patetyczne i niekiedy w trakcie wykonywania tych utworów
wywołują u mnie ciarki na całym ciele i wzruszenie. Natomiast utwory a’capella uwypuklają
możliwości wokalne chóru, a repertuar świecki, ludowy jest melodyjny, potrafi niekiedy rozbawić publiczność. Niemniej jednak wszystkie
utwory wykonywane przez chór dostarczają mi
wiele satysfakcji, a nagrodą są zawsze gromkie
brawa publiczności i bisy.
Jaki wpływ na atmosferę panującą wśród
chórzystów i motywację do pracy ma osoba
dyrygenta?
Zasadniczy – bo właściwie jest to osoba,
bez której chór nie istnieje. Jego rolą jest odpowiednie przygotowanie zespołu, wytworzeniu

twórczej atmosfery oraz zorganizowaniu całej grupy wykonawców w celu osiągnięcia jak
najlepszego efektu. Jego zachowanie, nastrój,
profesjonalizm, sposób, w jaki przekazuje chórzystom uwagi dotyczące sposobu wykonywania utworu - bezpośrednio przekładają się na
atmosferę panującą na próbach czy koncertach.
Jak doświadczenie śpiewania w chórze
wpłynęło na Pani codzienne życie? Czego się
Pani tam nauczyła?
Ponieważ śpiewam właściwie od czasów
młodzieńczych, to śpiewanie w chórze stało się
niepostrzeżenie nieodłączną częścią mojego
codziennego życia, a po założeniu rodziny także częścią jej codziennego życia. Częste próby,
koncerty, nierzadko kilkudniowe wyjazdy poza
Siedlce wymagają ode mnie i od mojej rodziny
nieustannych kompromisów i dobrej organizacji spraw rodzinnych i zawodowych. Wsparcie
mojej rodziny, mojego męża i sześcioletniego
synka, jest dla mnie najważniejsze i dopóki
moi najbliżsi będą akceptować moje wybory,
będę starała się realizować w chórze. Również
praca w Centrum Kultury i Sztuki, przy którym
Chór działa, a zwłaszcza przychylność kadry
kierowniczej, pozwala mi na wyjazdy i uczestniczenie w większości koncertów.
Co Pani czuje, kiedy śpiewa? Jak świat się
przed Panią otwiera?
To zależy od repertuaru i okoliczności, ponieważ co innego czujemy śpiewając utwory,
takie jak Requiem bądź Magnificat, wymagające wyjątkowego skupienia i aury podniosłości,
a co innego śpiewając utwory świeckie, którymi możemy się trochę pobawić. Duże znaczenie ma reakcja publiczności, która dostarcza
dodatkowych przeżyć i emocji. To dla publiczności występujemy, dla niej się staramy.
Świat muzyki pozwolił mi zagłębić się w hi-

storię muzyki, umożliwił poznanie muzyków,
z którymi współpracowaliśmy przy większych
bądź mniejszych dziełach, ale również otworzył mi ogromne możliwości zwiedzenia wielu
pięknych miejsc i poznania wspaniałych ludzi.
Czy muzyka może uzdrowić naszą duszę?
Oczywiście. Wielu z nas ma takie utwory,
które pomagają w ciężkich chwilach i poprawiają nastrój, koją nerwy skuteczniej niż tabletki. W moim przypadku to próby i utwory,
nad którymi pracujemy, dają mi ukojenie w codziennym zabieganiu, dodają energii i radości
życia. Zdarza mi się nawet w pracy nucić utwór,
którego aktualnie się uczymy.
Poza śpiewem, czym się Pani interesuje?
Poza śpiewem, kiedy tylko mam czas wolny, śledzę nowe trendy w modzie, interesują
mnie nowoczesne aranżacje wnętrz, nowoczesne meble. Uwielbiam przeglądać strony
internetowe, artykuły związane z nowościami, inspiracjami wykończenia mieszkania,
a zwłaszcza aranżacje dużej garderoby i łazienkami z dużą wanną o czym od zawsze marzę.
Mój mąż zaraził mnie i naszego syna pasją do
żeglowania. Często spędzamy wspólnie urlop
wypoczywając na mazurskich jeziorach łapiąc
„wiatr w żagle” i nowy oddech do dalszej pracy.
Jaki prezent najbardziej by Panią ucieszył
14 lutego?
Myślę, że nie potrzebujemy jakichś konkretnych dat, aby wręczać prezenty ukochanej
osobie ani też nie każdy prezent musi przybierać materialną postać. Nieustanne otaczanie się
rzeczami nie jest najlepszym sposobem na wyrażanie swoich uczuć. Niemniej jakiś drobny
prezencik zawsze cieszy....
Dziękuję bardzo za rozmowę
Rozmawiała Monika Mikołajczuk
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GWIAZDA MIESIĄCA
Barbarą Romanowicz-Torzewską,
aktorką, żoną i menedżerką śpiewaka operowego Marka Torzewskiego
ROZMOWA Z

wał w swoim pokoju, czy ja zaraz nie wyjdę.
W jednej ze swoich piosenek do słów naszego
przyjaciela Jana Wołka Marek śpiewa: „czemu
Bóg, dobry Bóg, nie skrzyżował naszych dróg”.
My mieliśmy to szczęście, że nasze drogi się
skrzyżowały i trwamy razem już 30 lat. Myślę,
że czasem trzeba pomóc losowi, by nas spotkał
z tym właściwym człowiekiem.
Co, według pani, stanowi o istocie trwałości
związku? Jaka jest Wasza miłość?
- Kochamy się od 30 lat, ale nasza miłość
ewoluuje, nabiera różnych barw i odcieni,
zmienia się razem z nami. I to jest jak najbar-

dziej normalne. Oczywiście na początku był
żar, ogromny płomień, ale gdyby tak żyć w jego
żarze przez tyle lat, to pewnie by nas spalił i nie
dotrwalibyśmy do tego momentu (śmiech).
Co na początku podsycało ten płomień?
- Na początku odległość. Marek jest z Poznania, ja mieszkałam w Łodzi, więc widywaliśmy
się tylko w weekendy. Odległość potęgowała
tęsknotę, więc każde nasze spotkanie, chwile
wyrwane z naszych artystycznych życiorysów
wydawały się wyjątkowe i niepowtarzalne.
Marek lubił mnie zaskakiwać, robić miłe niespodzianki, był i jest wiecznym młodzieńcem

Dla nas spotkania z chorymi
ludźmi w szpitalach
czy hospicjach są niezwykłą
lekcją życia i śmierci,
a także godności i pokory.
Wielokrotnie widzę, jak
człowiek u kresu życia
potrafi się uśmiechać, cieszyć
chwilami, które mu zostały
i dawać radość innym ...
fot. C. Kucharuk

W jakich okolicznościach poznała pani Marka Torzewskiego?
- Spotkaliśmy się 30 lat temu w Łodzi. Byłam
wówczas świeżo upieczoną aktorką, występującą w Teatrze Powszechnym w Łodzi i mieszkałam w Domu Aktora. Marek przyjechał na
kilka dni na galę operową. I tak się złożyło,
że został zakwaterowany w Domu Aktora,
w pokoju obok mnie. Za każdym razem, kiedy z niego wychodził, ja również przekręcałam
kluczyk w drzwiach. Od rozmowy do rozmowy i tak to się zaczęło. Po latach zapytałam go,
czy to był przypadek, że tak wtedy na siebie
wpadaliśmy, a on mi zdradził, że nasłuchi-

fot. C. Kucharuk

Dobry Bóg
skrzyżował
nasze drogi

o romantycznych manierach. Czasem wpadał
do mnie w tygodniu, zaraz po zajęciach na
Akademii Muzycznej w Poznaniu, z reklamówką w ręku. To było takie piękne. A potem
się pobraliśmy. Kiedy pojawiła się na świecie

LUTY 2015

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

fot. www.facebook.com

Nie muszę podzielać zainteresowań
ani on moich. Wyrzekać się swoich
bo jemu to przeszkadza. Nie. Każdy
ma swój obszar wolności, w którym
zuje siebie.

nasza córka Agata, dużo wspólnie podróżowaliśmy, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że ja zostanę w domu i będę się nią
zajmować, czuwając nad jej edukacją. Marek
wówczas bardzo dużo koncertował, jeździł po
całej Europie i świecie, a ja z Agatą leciałyśmy
do niego na premiery.
To było, zanim wyjechaliście Państwo na stałe do
Belgii. Chyba niełatwo było podjąć taką decyzję?
- Myślę, że to była trudna decyzja, ale jak najbardziej słuszna. Wyjechaliśmy w 1986 roku.
Mąż dostał propozycję kontraktu w Operze
Królewskiej w Brukseli, gdzie szukano obsady
do „Traviaty”. Otwierała się przed nim wielka kariera, trudno było odrzucić taką szansę.
Zdecydowaliśmy więc o wspólnym wyjeździe.
Zrezygnowałam z kariery aktorskiej w Polsce,
ale nie było to z mojej strony żadne poświęcenie.
To była przemyślana decyzja, której nigdy nie
żałowałam. Od wielu lat pracujemy wspólnie, bo
jestem menedżerem mojego męża, więc można
powiedzieć, że oboje realizujemy się artystycznie.
Związek dwojga artystów to trudne wyzwanie...
- Każdy artysta ma w sobie gen egocentryzmu, to wszyscy o tym wiedzą (śmiech), ale
najważniejsze jest bycie sobą, nie gwiazdorzenie, bo to na pewno obróciłoby się przeciwko
nam. Jesteśmy dla siebie przyjaciółmi nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym, nie
było między nami nigdy cienia rywalizacji czy
zazdrości o karierę. Oczywiście nie zawsze jest
łatwo – w każdym związku są wzloty i upadki, czasem potrafimy się ostro pokłócić, ale to
działa na nas oczyszczająco. Nie musimy przy

sobie udawać, że jesteśmy kimś innym. Nie
jesteśmy pomnikami, przed którymi trzeba
bić pokłony ani gwiazdami, które „upajają”
się swoim blaskiem. Jesteśmy normalni. To
bardzo ważne mieć przy sobie człowieka, przy
którym można rozpaść się na kawałki, popłakać, pozłościć się. Oboje pracujemy emocjami.
Mam świadomość tego, kim jest Marek i czego potrzebuje. Przygotowanie koncertu jest
wielkim przedsięwzięciem logistycznym i artystycznym, więc często pojawiają się nerwy
i zgrzyty, ale my sobie z tym radzimy. Jesteśmy partnerami na scenie i w życiu, nauczyliśmy się rozpoznawać swoje nastroje i emo-

Każdy artysta ma w sobie gen
egocentryzmu, to wszyscy
o tym wiedzą (śmiech),
ale najważniejsze jest bycie
sobą, nie gwiazdorzenie,
bo to na pewno obróciłoby się
przeciwko nam. Jesteśmy dla
siebie przyjaciółmi nie tylko
w życiu zawodowym
cje, uprzedzać je, by nie zagłuszyły naszej
miłości. Tego, co udało nam się wspólnie
zbudować przez tych 30 lat. Jesteśmy tylko
ludźmi. W związku ważne jest, by mieć swoją własną przestrzeń, swój obszar wolności.
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męża
pasji,
z nas
reali-

Czym ostatnio mąż panią zaskoczył?
- Niedawno odbyliśmy 2,5-miesięczną trasę
koncertową po Polsce (między innymi goszcząc w Państwa progach) i postanowiliśmy
spędzić romantyczny weekend nad morzem.
A że 4 grudnia były moje imieniny, Marek
oczywiście przygotował niespodziankę. Do
kwiatów czy szykownej biżuterii jestem przyzwyczajona, bo obdarowuje mnie nimi bez
specjalnych okazji, ale tym razem bardzo mnie
zaskoczył. Mianowicie w prezencie imieninowym dostałam od Marka 20 pompek, które
zrobił przy mnie (śmiech). To był uroczy
i niezapomniany wieczór. Zresztą bardzo często
w ten sposób mnie zaskakuje. Marek wie, że
kocham arię z „Toski”, a że nigdy nie wykonał
jej na scenie, w prezencie na moje urodziny
dostałam od niego płytę z nagraniem mojej
ukochanej arii, którą specjalnie dla mnie nagrał w studiu.

Państwa córka Agata też poszła w ślady rodziców i jest uznaną piosenkarką. W 2003
roku od Stowarzyszenia Mały Książę otrzymaliście Państwo honorowy tytuł Przyjaciela Małego Księcia za najlepszy wizerunek
Polskiej Rodziny Artystycznej na Świecie.
Czym jest dla Państwa ta nagroda?
Jest to dla nas bardzo ważne wyróżnienie
z dwóch względów. Po pierwsze – jako wyróżnienie dla rodziny, która w tych szalonych
czasach stara się zachować i kierować pewnymi podstawowymi zasadami moralnymi. I po
drugie – jako wyróżnienie dla artystycznej rodziny, która łączy wspólna pasja muzykowania
i chęć zrobienia coś razem. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy między wszystkimi członkami
rodziny powstaje najwspanialsze uczucie, tzw.
Magnes Dusz.
Angażujecie się Państwo w wiele akcji charytatywnych, wspierając chorych i potrzebujących. Jakie to są spotkania?
- Dla nas spotkania z chorymi ludźmi
w szpitalach czy hospicjach są niezwykłą lekcją życia i śmierci, a także godności
i pokory. Wielokrotnie widzę, jak człowiek
u kresu życia potrafi się uśmiechać, cieszyć
chwilami, które mu zostały i dawać radość
innym, mimo swojej kruchej obecności.
Dlatego staramy się także dawać tym ludziom radość w postaci spotkania z Markiem i jego śpiewem. Potem mu dziękują, że
wniósł w ich życie blask, za którym tęsknili
i że teraz czują się dużo lepiej. A przecież to
był tylko moment, ale jakże dla nich ważny.
Takie spotkania uświadamiają także, co jest
w życiu najważniejsze. Co jest cenne i trwałe, a co przemija z wiatrem.


Dziękuję za rozmowę Monika Mikołajczuk
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GOŚĆ MIESIĄCA
ROZMOWA Z

Joanną Różewską,
pianistką pochodzącą
z Siedlec, koncertującą
w całej Europie

GOŚĆ MIESIĄCA

„Gdy słowa już daremne, myśli daremne,
a wyobraźni nie chce się już wyobrażać,
jeszcze tylko muzyka. Jeszcze tylko muzyka
na ten świat, na to życie.”
(Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli”)

DĄŻYĆ
DO SZCZĘŚCIA
I NIE PODDAWAĆ
SIĘ RUTYNIE

Co u pani słychać?
Jak zwykle – muzykę.
Czas biegnie tak szybko… Jeszcze niedawno słuchaliśmy pani koncertów jako
nastolatki, dziś jest pani dojrzałą kobietą,
żoną. Wpada pani w rodzinne strony tylko na chwilę. Jak się tutaj wraca?
Lubię wracać w rodzinne strony. Większość mojego czasu spędzałam zwykle
w siedleckiej szkole muzycznej, z którą
mam mnóstwo miłych wspomnień. Teraz
także, przyjeżdżając do Siedlec, tam zaglądam. Jestem wdzięczna Panu Dyrektorowi,
że pozwala mi nadal tam ćwiczyć. Muszę
jednak przyznać, że stresują mnie koncerty
w rodzinnych stronach. Paradoksalnie, bo
publiczność często zna mnie już od moich
pierwszych występów, kiedy byłam uczennicą szkoły muzycznej, przez to może jest też
bardziej wymagająca w stosunku do mnie.
Można powiedzieć, że pani kariera
muzyczna rozpoczęła się właśnie w Siedlcach, gdzie kształciła się pani w klasie
fortepianu w miejscowej szkole muzycznej. Jaki wpływ na pani późniejsze
wybory życiowe mieli pani nauczyciele?
Co pani im zawdzięcza?
Cóż, zawdzięczam im to, że jestem pianistką. Każdy z nich starał się przekazać
mi swoją wiedzę, zainspirować, pokazać,
jak piękna jest muzyka.
Wróćmy do dzieciństwa. Kiedy usłyszała pani w sobie muzykę? (zapowiedź
późniejszych ballad, które wykonuje
pani po mistrzowsku…)
Pamiętam tylko, że bardzo chciałam
zacząć uczyć się grać na fortepianie, mając
6 lat. Mieliśmy w domu mały elektroniczny
keyboard, na którym moi bracia popodpisywali klawisze nazwami nut i to samo
zrobili w książce z dziecięcymi piosenkami.
W ten sposób nauczyłam się szybko grać
łatwe utwory i bardzo mi się to spodobało.
Wpływ na moją decyzję mieli też na pewno
rówieśnicy, którzy często opowiadali, jak to
ciekawie jest w szkole muzycznej.
A rodzice?
Rodzice na początku nie chcieli mnie
zapisać do szkoły muzycznej, ale kiedy
w końcu rozpoczęłam swoją przygodę
z muzyką, bardzo mnie wspierali. Tata
woził mnie na każdy koncert, warsztaty,
konkursy, lekcje w Warszawie. Mama była
ze mną na każdym konkursie czy warsztatach. Popierali to, co robię, nie krytykowali
decyzji o studiach muzycznych, więc gdyby nie oni – nie byłabym w tym miejscu,
w którym jestem teraz.
Co pani czuje siadając przy fortepianie? Jakiego rodzaju skupienia pani potrzebuje?
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Przede wszystkim muszę wiedzieć, co
chcę przekazać publiczności w danym utworze. Często są to emocje, których codziennie
nie doświadczamy. To trochę jak aktor, który wciela się w postać. Staram się więc przed
występem skupić się, wprowadzić w nastrój
danego utworu. A oprócz tego czuję zawsze
radość, że będę mogła tymi emocjami i piękną muzyką podzielić się z publicznością.
Mimo młodego wieku, jest pani laureatką wielu festiwali muzycznych i konkursów,
była pani w polskiej ekipie XVI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Jak
pani wspomina ten moment w pani muzycznej karierze?
Udział w Konkursie Chopinowskim był
niewątpliwie spełnieniem mojego muzycznego marzenia. Było to wydarzenie także bardzo
stresujące. Po eliminacjach do konkursu zostało
pół roku na przygotowania. Jako „polska ekipa” na Konkurs Chopinowski mieliśmy bardzo
dużo zaproszeń na koncerty w trakcie tych sześciu miesięcy. Ten czas szybko minął i pamiętam dokładnie, że kiedy usiadłam do fortepianu
i zaczęłam grać pierwszy utwór już w Filharmonii Narodowej, pomyślałam sobie: „O Boże, to
przecież jest już Konkurs Chopinowski!”.
Jakiego rodzaju utwory i jakich kompozytorów wykonuje pani najczęściej i najchętniej?
Najczęściej w moim repertuarze gości
Chopin, Szymanowski, Mozart czy też muzyka impresjonistyczna. Wielką radość sprawia
mi także odkrywanie muzyki rzadziej wykonywanej lub nieznanej.
Którego z wielkich kompozytorów chciałaby pani poznać osobiście i dlaczego?
Każdego, którego muzykę wykonuję! Aby
dobrze wykonać dany utwór, trzeba zapoznać
się z życiem kompozytora, jego charakterem
i czasach, w jakich żył. Mogłoby się okazać
przy takim spotkaniu, że tak naprawdę moje
wyobrażenie o danym kompozytorze jest
błędne. Ciekawe, co powiedziałby o mojej interpretacji jego utworów.
Występuje pani w Polsce i za granicą,
także z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych. Jak przygotowuje się pani do takiego
występu?
W wieku 11 lat wzięłam udział w swoim
pierwszym konkursie, grałam na drobnych
koncertach, potem zaczęły przychodzić
większe konkursy i ważniejsze występy.
Kiedy byłam dzieckiem, chyba nie odczuwałam tremy, ale przyszedł ten moment
w moim życiu, kiedy zaczęłam zdawać sobie sprawę, jak odpowiedzialny jest występ
na koncercie czy konkursie. Skoro przyszła
trema, musiał przyjść też sposób na nią. Nie
pamiętam, kiedy pierwszy raz go zastosowałam, może właśnie przed moim pierwszym konkursem w wieku 11 lat. Im bliżej
występu, tym częściej wyobrażam sobie,

jak to będzie. Wyobrażam sobie cały dzień,
w którym mam występ. Od wstania z łóżka
po oklaski po koncercie. Najważniejsze jest
„widzenie” siebie przed samym koncertem.
I nie chodzi tu o wygląd, ale o emocje, jakie ogarną mnie przed wyjściem na scenę.
Czas, kiedy będę się rozgrzewać przed występem. Moment, kiedy muszę wyjść z garderoby i kiedy wychodzę na scenę, kiedy
widzę twarze ludzi, którzy mnie oklaskują.
Jaka będzie atmosfera na sali. Moment, kiedy usiądę i wiem, że już za chwilę zacznę
grać i nie ma odwrotu. I wreszcie oklaski
po występie. Dobrze jest przed koncertem poznać salę, garderobę, aby oswoić się
z miejscem i móc sobie dobrze wyobrazić
całą sytuację. Po co to wszystko? Chyba po
to, żeby oswoić się z emocjami, które mogą
przyjść w nieoczekiwanym momencie. Ale
skoro wyobrazisz sobie je wcześniej, wiesz,
co cię czeka i nie jest to już takie straszne.
Czy energia płynąca z sali też się pani
udziela?
Widownia także odgrywa dużą rolę. Nieważne, czy jest to duża, czy mała widownia.
Czasami podczas występu słychać, że publiczność podąża za muzyką, którą wykonuję,
a ja mogę wtedy pokusić się o np. największe
„piano” i wiem, że będzie ono słyszalne –
dzięki zasłuchanej publiczności. Niewątpliwie publiczność i jej zachowanie oddziałują
na mój występ.
Czy zgadza się pani z Beethovenem, który twierdził, że „muzyka jest wyższym objawieniem niż wszystka mądrość i jakakolwiek
filozofia”?
Aż tak chyba nie wywyższam muzyki. Powiedziałabym, że przenikają się nawzajem.
Czego Panią nauczyła muzyka?
Cierpliwości, radzenia sobie ze stresem,
czerpania inspiracji z codzienności.
Jeśli zdarzają się pani wolne chwile, jak
pani je pożytkuje?
Najczęściej czytam książki, uwielbiam
piec ciasta, a w weekendy chodzimy z mężem
po górach.
Co się dla pani najbardziej w życiu liczy?
Rodzina i pasja w życiu, żeby poszukiwać
ciągle szczęścia i nie poddawać się rutynie.
Gdzie i kiedy w najbliższym czasie będzie pani koncertować?
M.in. w Filharmonii Koszalińskiej, w Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech. Większość terminów koncertowych w tym roku jest jeszcze
w trakcie ustalania, ale zapraszam na moją stronę internetową, gdzie są uaktualniane informacje o najbliższych koncertach: www.rozewska.
com
Dziękuję bardzo za rozmowę
Rozmawiała Monika Mikołajczuk
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JOANNA RÓŻEWSKA
urodziła się 7 lutego 1988 r. Naukę gry
na fortepianie rozpoczęła w wieku 8 lat.
Uczęszczała do Zespołu Szkół Muzycznych
I i II st. w Siedlcach. W 2012 r. ukończyła studia
z wyróżnieniem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Elżbiety Tarnawskiej. Jest
stypendystką Ministra Kultury, Krajowego
Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Prezydenta
Miasta Siedlce. W 2012 r. otrzymała stypendium Młoda Polska przeznaczone na nagranie płyty. Laureatka licznych konkursów pianistycznych krajowych i zagranicznych.
NAGRODY
Wyróżnienie na Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym Chopin dla najmłodszych w Antoninie (2002)
I Nagroda na Ogólnopolskim Konkursie
Chopinowskim dla dzieci w Jeleniej Górze (2002)
I Nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J. S. Bacha w Gorzowie Wielkopolskim (2004)
I Nagroda na Śląskim Konkursie Pianistycznym w Zabrzu (2005)
Tytuł laureatki Ogólnopolskiego Festiwalu Tydzień Talentów w Tarnowie (2008)
V Nagroda na Ogólnopolskim Konkursie
Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie (2008)
Grand Prix na festiwalu Chopinowskie
Interpretacje Młodych w Koninie (2009)
Tytuł laureatki Klavierpodium der Jugend
w Monachium oraz Nagrody Specjalne:
Nagroda Mediów, Nagroda Publiczności, Virtuosin 2013, Hadé Müller-Preis za
najlepsze wykonanie utworu romantycznego, Wolfgang Faber-Preis za poetycką
interpretację, Vienna Young Pianists-Preis
oraz Nagroda Junior jury (2013)
II Nagroda na Międzynarodowym
Konkursie im. F. Chopina w Mariańskich
Łaźniach (2013)
I Nagroda ex aequo na Międzynarodowym Konkursie COOP Music Awards - Prize Antonio Bertolini w Mediolanie (2014)
W 2010 r. znalazła się w grupie siedmiu
pianistów reprezentujących Polskę na
Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie.
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MŁODZI ARTYŚCI SCENY TEATRALNEJ MIASTA SIEDLCE O MIŁOŚCI
ZUZIA KIELAK – lat 13
Dramma-Mia
Według mnie są dwa rodzaje miłości: miłość
rodzinna i miłość inna, nieprzewidywalna,
ale wspaniała (ta, w której kochamy osobę na
początku nam obcą).
Uważam, że miłość
jest nieśmiertelna
i zgadzam się w 100%
z Emily Dickinson,
która powiedziała:
„Ci, których kochamy,
nie umierają, bo miłość
jest nieśmiertelna”.

FILIP LISOWSKI – lat 11
Dramma-Mia
Moim zdaniem miłość polega na tym, że osoba,
która kogoś kocha, bardziej troszczy się o tego
kogoś, niż o siebie. W mojej rodzinie również
tak jest. Wszyscy się kochamy i najprawdopodobniej każdy oddałby życie za tego drugiego,
gdyby zaszła taka potrzeba.

DIANA MYRCHA – lat 13
Dramma-Mia
Miłość powinna opierać się na przyjaźni.
Wiele osób jej nie rozumie... Nie można
patrzeć na wygląd człowieka, tylko na jego
wnętrze i charakter. Najpiękniej o miłości
opowiada bajka „Piękna i Bestia”. Uczmy się
kochać i rozumieć miłość, chociaż jest wiele
rodzajów miłości. Dla każdego miłość jest też
czym innym:)

WERONIKA BUDRECKA – lat 18
Caro Dance
Miłość nie ma konkretnego odbiorcy.
To nie tylko relacja dziewczyna chłopak, ale uczucie, którym obdarowujemy
naszych bliskich i siebie samego, bo,
by kochać innych, musimy przede
wszystkim kochać siebie. Na pewno jest
to uczucie, którego poszukujemy i które
nadaje sens naszemu życiu. Myślę, że we
współczesnych czasach jest coraz mniej
ludzi, którzy są w stanie dla miłości
poświęcić wszystko, łącznie z własnym
życiem. Kiedy myślę „miłość”, to na
pewno utożsamiam ją z tańcem, który
daje mi poczucie szczęścia. I dla tej miłości jestem w stanie poświęcić wiele…
Także miłość braterska, która rodzi się
w grupie przyjaciół – a są nimi moi
koledzy i koleżanki z zespołu – ma dla
mnie bardzo dużą wartość. O miłość
trzeba dbać przez całe życie, bo łatwo ją
utracić…

KONRAD PLAK
– lat 18, Caro Dance
Moją miłością jest taniec, poprzez
który wyrażam swoje emocje.
Mam nadzieję, że publiczność po
moim występie niekiedy może
stwierdzić, że tańczyłem z miłością. Tak więc, mimo że nie jestem związany z żadną dziewczyną, nie mogę powiedzieć, że moje
życie jest pozbawione miłości. Bo
miłość ma różne oblicza. Jestem
wolny, nikt mnie nie ogranicza,
nie uzależnia od siebie. Miłość to
przede wszystkim odpowiedzialność, do której trzeba dojrzeć.
Więzi, które tworzą się w grupie
tancerzy, są też odcieniem miłości. Jeden za wszystkich, wszyscy
za jednego - to nasza zasada.

IZABELA DĄBROWSKA
– lat 18, Caro Dance
Zawsze chciałam spotkać tego jedynego, wyśnionego. W momencie,
kiedy przestałam się tym przejmować, zjawił się Marcin i odmienił
moje życie, ale przede wszystkim
odmienił mnie. Miłość jest w
stanie przenosić góry, uskrzydlać
i zmieniać świat. Dzięki miłości
jesteśmy piękniejsi i świat wokół nas
pięknieje. Ale miłość nie jest nam
dana raz na zawsze. Musimy o nią
dbać i ją pielęgnować. Troszczyć się
o siebie nawzajem, wybaczać, iść
na kompromisy, szanować swoje
wybory. Mądra miłość nie zazdrości,
choć szczypta zazdrości w związku
nie zaszkodzi…

JULKA ROGALKA – lat 13
Dramma-Mia
Miłość jest wtedy, kiedy kochasz drugą
osobę za wszystko,
za jej wady i zalety.

OLGA DZIERŻANOWSKA – 6 lat
Dramma-Mia
Miłość to znaczy, że można się przytulać, całować
i ożenić. Niektórzy lubią dzieci, tak jak mama,
i to jest miłość. Niektóre ptaki się żenią - i to jest
miłość. Misie i krowy też się mogą żenić. I nawet
zabawki. W nocy, kiedy śpimy. Tak mi się śniło.
Można żyć bez miłości, ale jak się nie ma przyjaciół,
to nie ma komu pomóc w potrzebie. Wszystko trzeba zrobić dla miłości, nawet pocałować żabę.
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Niepewność
ALEKSANDRA BORKOWSKA – lat 17
Caro Dance
Miłość docenia się wówczas, gdy się ją traci,
czego doświadczyłam osobiście. Mimo że jestem
młoda i niewiele mogę o miłości powiedzieć, to
wiem jedno, że bez miłości nie da się żyć.
I że nie warto miłości odkładać na później, bo
są ważniejsze sprawy. Jeśli się bardzo wyczekuje miłości, ona nie przychodzi, pojawia się
zazwyczaj nieproszona i wtedy jest najpiękniejsza. Oczywiście są różne odmiany miłości – do
rodziców, bliskich, przyjaciół, zwierząt, do tego,
co się robi z pasją.
Moją obecną miłością jest taniec,
któremu podporządkowuję
swoje życie.
Gdyby nie
ta pasja,
byłabym
uboższa
o wiele
cennych
wartości.
Gdyby nie miłość do tańca,
już dawno zraziłabym się kontuzjami i wyczerpującymi treningami, a jednak wciąż tańczę.
Oby jak najdłużej.

HELA ANUSIEWICZ – 15 lat
Dramma-Mia
Miłość jest w każdym
Niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego
Każdy ma do niej prawo
I nikt nie powinien się jej wstydzić
Kocha się po coś a nie wbrew czemuś.
JULIA BROCHOCKA – lat 15
Dramma-Mia
MIŁOŚĆ
Bez miłości nie da się żyć,
każdy przecież chce być kochany.
Na pewno w końcu do mnie zapuka,
osoba, która zmieni mój cały świat.
Lecz teraz czeka mnie nauka,
i trzeba zaczekać kilka lat.
Miłość do mojej mamy jest teraz najważniejsza,
przysłania mi ona cały świat.
Zawsze będzie dla mnie najpiękniejsza,
by wciąż rozkwitać
jak kwiat.

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu
W myśli twojego odnowić obrazu?
Jednakże nieraz czuję mimo chęci,
Że on jest zawsze blisko mej pamięci.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale,
Abym przed tobą szedł wylewać żale;
Idąc bez celu, nie pilnując drogi,
Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi;
I wchodząc sobie zadaję pytanie;
Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie?
Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił,
Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił;
Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem,
Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
Kiedy położysz rękę na me dłonie,
Luba mię jakaś spokojność owionie,
Zda się, że lekkim snem zakończę życie;
Lecz mnie przebudza żywsze serca bicie,
Które mi głośno zadaje pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czyli też kochanie?
Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał,
Wieszczy duch mymi ustami nie władał;
Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem,
Skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem;
I zapisałem na końcu pytanie:
Co mię natchnęło? przyjaźń czy kochanie?
Adam Mickiewicz

Sonet
Jednego serca! Tak mało, tak mało,
Jednego serca trzeba mi na ziemi!
Co by przy moim miłością zadrżało,
A byłbym cichym pomiędzy cichemi.
Jednych ust trzeba! Skąd bym wieczność całą
Pił napój szczęścia ustami mojemi,
I oczu dwoje, gdzie bym patrzał śmiało
Widząc się świętym pomiędzy świętemi.
Jednego serca i rąk białych dwoje!
Co by mi oczy zasłoniły moje,
Bym zasnął słodko marząc o aniele,
Który mnie niesie w objęciach do nieba…
Jednego serca! Tak mało mi trzeba,
A jednak widzę, że żądam za wiele!
Adam Asnyk
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AKTOR MIESIĄCA
ROZMOWA Z
aktorem Pawłem Królikowskim

KIEDY NIE GRAM,
MAJSTERKUJĘ

Jak to się stało, że został pan aktorem?
Tak dawno temu to było, że naprawdę nie
pamiętam. To działo się w zupełnie innym świecie, w innej rzeczywistości, z innymi ludźmi. Po
prostu coś mnie do tego świata artystycznego
ciągnęło. Mogę powiedzieć, że zostałem aktorem, bo tak mi podpowiadał instynkt.
Jakie miał pan dzieciństwo i kto się
w nim liczył dla pana najbardziej?
To było bardzo fajne dzieciństwo. Od
najmłodszych lat byłem ciekawy świata,
ludzi, zdarzeń. Trudno mi powiedzieć,
kto odegrał w nim najważniejszą rolę,
myślę, że przede wszystkim rodzice,
którzy byli nauczycielami i to oni
ten świat przede mną otwierali.
Sekundowali panu w wyborze aktorskiej kariery czy
też byli temu przeciwni?
Ani nie namawiali, ani
nie przeszkadzali. Zawód
aktora kojarzył im się
z czymś mało konkretnym, wręcz nierealnym, może dlatego
nie było euforii. Ale
nigdy nie „wypominali” mi aktorstwa,
życzliwie przyjmując moje filmowe
czy teatralne wcielenia.

Od lat występuje pan w bardzo popularnym serialu telewizyjnym „Ranczo” w roli nietuzinkowego artysty „Kusego”. Lubi go pan?
Pewnie, że lubię.
Czego się od „Kusego” można nauczyć?
Nie mam zewnętrznego oglądu tej postaci
i nie mam takiego poczucia, żebym się mógł
od „Kusego” czegoś nauczyć. Chętnie gram tę
postać, która jednak odbiega od mojego prawdziwego wizerunku, ale zdaję sobie sprawę, że
dla wielu widzów „Kusy” to Królikowski.
Ta rola przyniosła panu niezwykłą popularność i sympatię widzów, ale chyba w jakimś sensie pana zaszufladkowała. Nie przeszkadza to panu?
Nie mam takiego poczucia. Występuję
jednocześnie w kilku projektach, więc trudno
mówić o „skazaniu” na „Ranczo”. Poza tym
wielokrotnie odkrywam, że niewielkie role,
w jakich pojawiłem się na ekranie, są bardziej
rozpoznawalne przez widzów niż ta z serialowych Wilkowyj.
W jednym z wywiadów nazwał pan
„Ranczo” najatrakcyjniejszą wyspą na archipelagu innych seriali.
Bo to prawda.
Jak pan myśli, co decyduje o jego powodzeniu?
Nie wiem do końca, co o tym decyduje.
Myślę, że jest kilka takich czynników. Przede
wszystkim to serial oparty na bardzo dobrym
scenariuszu. Urzekł mnie także jego język
i dialogi oraz sposób budowania postaci przez
reżysera. To się złożyło na to, że ten serial stał
się bardzo rozpoznawalny i lubiany przez widzów, którzy z niecierpliwością czekają na jego
kolejne „sezony”.
Czy zdarza się panu prywatnie bywać
w Jeruzalu?
Nie, ponieważ sceny z moim udziałem są
kręcone w zupełnie innym miejscu, do Jeruzala mam więc nie po drodze.
Występował pan w bardzo wielu filmach z niezapomnianymi rolami, odbiegającymi od wizerunku serialowego „Kusego”, jak chociażby w „Helu”, gdzie gra
pan psychiatrę, pomagającego ludziom
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wydostać się z ich nałogów. Jak pan się
przygotowywał do tej roli? Co osobiście jej
pan zawdzięcza?
Osobiście, to zawdzięczam temu filmowi
przestrogę, która zawarta jest w życiorysie
głównego bohatera. Budowałem tę rolę według alfabetu, który nie ma wyraźnych liter
ani znaków. To się działo podświadomie.
Potem wspólnie z reżyserem układaliśmy ją
w spójną całość.
Z Małgorzatą Ostrowską, aktorką, tworzycie Państwo udane małżeństwo. Wychowujecie pięcioro dzieci. Kto w tej rodzinie
jest głową, a kto szyją?
U nas jest tak, jak w tradycyjnej polskiej
rodzinie, a więc wiadomo jak.
Jak udaje się państwu pogodzić zawód
aktora z rodzicielstwem?
To jest bardzo trudne, ale się udaje przy
odpowiedniej organizacji pracy. Dzielimy się

obowiązkami, by zaspokoić potrzeby dzieci
i własne ambicje. Dzieci są ogromną radością,
dumą i satysfakcją, ale czasami przysparzają
trosk. Jak to w rodzinie.
Państwa najstarszy syn Antoni także jest
aktorem. Pytał pana o zgodę, zanim podjął
decyzję o pojawieniu się na planie?
W ogóle się nie pytał o zgodę. Po prostu
uczestniczy w życiu rodziny aktorów, więc dla
niego to był naturalny wybór.
W radiowej „czwórce” w rozmowie z panem padło zdanie: „Pan Bóg jednak łaskawie mnie stworzył”. Jak pan myśli, po co
jesteśmy na tym świecie?
Postawiła mi pani tym pytaniem wysoką
poprzeczkę. Nie wiem, jak na nie odpowiedzieć, bo odpowiedź na to pytanie jest złożonym dialogiem z samym sobą albo rozmową
z kimś, kto jest w stanie poświęcić na to trochę
czasu. A my tego czasu nie mamy, niestety.
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Jakiemu zajęciu, oprócz aktorstwa, oddaje się pan z równą pasją?
Lubię robić coś w domu i dla domu, a więc
majsterkowanie, wszelkie naprawy jak najbardziej mnie „kręcą” . Jeśli pojawi się tylko taka
okazja, robię to z największą przyjemnością
i traktuję to zajęcie jako rozrywkę.
13 marca wystąpi pan na siedleckiej Scenie
Teatralnej w przedstawieniu „Lunch o północy” w reżyserii Jakuba Przebindowskiego. Jak
by pan zachęcił siedlczan do jego obejrzenia?
Jest to zabawny spektakl, który pokazuje
w pogodnej perspektywie nas samych. Mówi
też o tym, że są w życiu sytuacje z pozoru
trudne i poważne, ale potraktowane z dystansem i uśmiechem, tracą czarny koloryt.
Warto więc wybrać się na ten spektakl dla
czystej rozrywki.



Dziękuję bardzo za rozmowę
Rozmawiała Monika Mikołajczuk

REKLAMA
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KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
„Ocalić od zapomnienia. Polskie
kościoły na Ukrainie”

„ 40 lat Oddziału Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego
w Siedlcach”

Wystawa fotografii
Wojciecha Bielińskiego
Galeria Fotografii FOKUS,
ul. Pułaskiego 7
Prezentowane zdjęcia powstały podczas
IV eskapady fotograficznej w maju 2012 r. na
Ukrainie południowo-zachodniej (dawna Małopolska Wschodnia). Organizatorem i przewodnikiem całego przedsięwzięcia był Bogdan
Moroz, założyciel fundacji, która m.in. stara się
walczyć o ocalenie tych wspaniałych pomników architektury, a przede wszystkim – świadectw narodowego dziedzictwa. Do wyjazdu
dołączyłem jako wolontariusz, odpowiadając
na ogłoszenie (umieszczone na portalu ngo.pl).
Zachęciła mnie do tego możliwość jednoczesnego połączenia dwóch pasji – podróżowania
i fotografowania - mówi autor wystawy. - Wielu
kościołów na Kresach już się nie da uratować.
W krajobraz tych stron na długo pozostaną
wpisane zniszczone i spustoszone polskie pałace, dwory, kościoły, kaplice i nagrobki. Niech
te zdjęcia będą okazją do zadumy. Przypomnieniem, że tam była kiedyś Polska, a także przestrogą dla naszych czasów, ponieważ jak głosi
Pismo Święte „Jeśli wy mówić przestaniecie,
kamienie wołać będą” - dodaje. Wojciech Bieliński jest siedlczaninem z wykształcenia inżynierem informatyki, wolontariuszem European

rewanżu w Muzeum zostanie otwarta czasowa Wystawa pt. „Jan Matejko w Siedlcach”. Wystawionych zostanie kilkanaście
dzieł Jana Matejki, m.in. Carowie Szujscy
na sejmie warszawskim, (1892, olej na desce), Śluby Jana Kazimierza, (1889, Szkic,
olej na desce), i inne.

fot. materiały prasowe

Muzeum Regionalne w Siedlcach
20 stycznia – 22 lutego
Wystawa została podzielona na dwie główne części. W pierwszej zaprezentowano
działalność i osiągnięcia Oddziału od powstania do współczesności. Są to: dyplomy,
dokumenty, legitymacje PTAiN i PTN, listy numizmatyczne o tematyce papieskiej
ze znaczkami i monetami, wydawnictwa
o tematyce kolekcjonerskiej i numizmatycznej oraz wycofane banknoty z okolicznościowymi nadrukami. W drugiej części
ekspozycji można obejrzeć część zbiorów
numizmatycznych członków siedleckiego
Oddziału.

„Ludzie Szeryfa” - koncert

Wojtek Mozolewski Quintet
„Polka”

fot. materiały prasowe

5 lutego, godz. 19.00 w pubie Pięć Sztuk
Zespół składa się z szeryfa i czterech
ludzi szeryfa, czyli w sumie pięć osób. Ludzie Szeryfa to muzycy, którzy już z niejednego pieca chleb jedli. Średnia wieku
w zespole wynosi ok. 40 lat. Dzięki temu
zdecydowanie poważniej podchodzimy
do życia, a szczególnie odpowiedzialnie
do zobowiązań estradowych, aczkolwiek
nie usypiamy publiczności... - rekomendują swój koncert członkowie zespołu

10 lutego, godz. 20:00, Bank Bistro&Bar
Polski gitarzysta basowy i kontrabasista jazzowy, pochodzący z Gdańska, podczas siedleckiego koncertu zagra m.in.
utwory z najnowszego albumu pt. „Polka”.
Sam autor tak o nim mówił na antenie
radiowej „Trójki”: „Oddaję w Wasze ręce
płytę pełną pasji i emocji. Zabieram Was
w podróż. Odwiedzając kolejne inspirujące miejsca, zastanawiam się, kim jest Polka
w dzisiejszym świecie?... Ta nostalgiczna,
szalona i kontemplacyjna muzyczna opowieść jest naszą odpowiedzią na to pytanie. „Polka” to dla mnie synonim wielkiej
mocy i życiowej energii. To uosobienie
piękna, odwagi i pasji. Ta płyta to hołd dla
wszechobecnej kobiecej aury. Emanuje

Voluntary Service w projekcie Aktywne lato dla
Ukrainy w 2013 roku, aktywny członek PTTK.
Nie jest profesjonalnym fotografem, jednak stanowi to jego pasję, której poświęca każdy wolny
czas. Wystawa czynna do 13 lutego.

z niej miłość i ciepło. Z tym kojarzy mi się
pierwiastek kobiecy, który wiruje w moim
życiu od zawsze, wiele mu zawdzięczam”.
Koncert WMQ odbędzie się w nowo
otwartym klubie Bistro&Bar (przy Galerii Siedlce). Cena: 35 zł w przedsprzedaży
/ 45 zł w dniu koncertu. Bilety do kupienia
w klubie. Rezerwacje: 729 380 760

Układam swój świat

– wystawa malarstwa i fotografii
Ewy Zborowskiej Buczek
Muzeum Regionalne w Siedlcach
Siedlecka poetka tym razem zaprezentowała swoje prace plastyczne i efekty fotograficznej pasji na wystawie w siedleckim
muzeum. Ekspozycję można oglądać do
końca marca.

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

„EL Greco w Krakowie”

Muzeum Narodowe w Krakowie,
10 lutego, godz. 18.00
Od 10 lutego 2015 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie będzie prezentowany
jedyny obraz El Greca w Polsce „Ekstaza Św.
Franciszka”.

„Jan Matejko w Siedlcach”

Muzeum Diecezjalne w Siedlcach
12 lutego, godz. 15.00
Od 12 lutego 2015 roku w ramach tzw.

Wkład Rostworowskich w kulturę
narodową

Muzeum Regionalne w Siedlcach
27 lutego, godz. 18.00
Wystawa czynna do połowy kwietnia.
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

Pozytywnie nakręcony
JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Czy pamiętacie Państwo
szeroko nagłaśnianą swego czasu
historię nauczyciela, który mimo
utraty wzroku ciągle pracował
w szkole? Otóż ta historia została
sfilmowana. Na ekrany naszych
kin wchodzi właśnie obraz pt.:
„Carte Blanche” w reżyserii Jacka
Lusińskiego z Andrzejem Chyrą
w roli głównej.
Kacper (Andrzej Chyra),
uwielbiany przez uczniów nauczyciel historii z lubelskiego liceum,
zaczyna stopniowo tracić wzrok.
Diagnoza lekarska nie pozostawia
złudzeń. Mężczyźnie, z powodu
wady genetycznej, grozi trwała
ślepota. Początkowo załamany,
ostatecznie postanawia ukryć
przed przełożonymi problemy
zdrowotne, aby zachować pracę

i doprowadzić do matury swoich
uczniów. Jedynym powiernikiem
tajemnicy nauczyciela zostaje
jego najlepszy przyjaciel Wiktor
(Arkadiusz Jakubik).
W tym filmie pełno jest tzw.
pozytywnych emocji; nauczyciele są ludźmi z powołaniem, dla
których nauczanie jest życiową
pasją, uczniowie natomiast, mimo
młodzieńczej lekkomyślności
i obowiązkowego buntu, z gruntu
są dobrymi dzieciakami. Czego
chcieć więcej? W czasach, kiedy
mówimy o zdziczeniu obyczajów
wśród młodzieży, kiedy słyszymy
o zakładaniu kosza na śmieci na
głowę nauczyciela czy o kolejnym
pobiciu, a nawet morderstwach
dokonywanych na rówieśnikach
przez rówieśników, tym bardziej
tę historię musimy poznać. Ważne
jest to o tyle, że wydarzyła się

naprawdę, zupełnie niedaleko,
w sąsiednim mieście, a nie gdzieś
tam. Jak się okazuje niespodziewanie zupełnie dla wielu, prawdziwe
autorytety są wśród nas tuż,
na wyciągnięcie ręki.
Historię pozytywną, jednak
niezupełnie prawdziwą, a jedynie
inspirowaną wydarzeniami sprzed
blisko 100 lat, opowiada natomiast
Łukasz Barczyk w swoim najnowszym filmie pt, „Hiszpanka”.
Jak Państwo zapewne wiecie,
my Polacy jesteśmy specjalistami
od rozpamiętywania, ba, wręcz
od hołubienia naszych klęsk
narodowych. Pamiętamy
o tragicznych postaciach, „cierpimy za miliony”, jesteśmy „Mesjaszem narodów”, rozpamiętujemy
z lubością tragicznie zakończone
zrywy narodowowyzwoleńcze
i łatwo zapominamy o jasnych

kartach naszej historii. Rzadko,
na przykład, mówimy o Powstaniu Wielkopolskim, a przecież było to jedyne Powstanie
Narodowe, zakończone pełnym
sukcesem! Znakomicie zaplanowane, wzorowo i konsekwentnie
przeprowadzone odniosło sukces,
po czym stało się inspiracją wielu

Oto przed nami XVII-wieczny obraz włoski, nieznanego nam
autora, reprezentujący w sali Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach
tematykę biblijną. To obraz, który
zwiedzający rzeczywiście omijają,
zatrzymując się częściej przy innych obiektach. Bo może ten dziś
jest dla nas mało czytelny? Kogo

zatem przedstawia? Dlaczego
został namalowany?
Malarz wykorzystując mocne,
nasycone kolory namalował ustawione kaskadowo postaci, w różnym wieku, w różnych postawach,
wykonujących różne gesty. Jednak
skomponował scenę w sposób
przemyślany. Kompozycja ukośna

zmusza widza do przesuwania
spojrzenia od strony lewej do prawej. Oto najpierw widzimy dwie,
młode, spokojnie stojące niewiasty, niżej siedzi mocno poruszona
starsza kobieta i brodaty mężczyzna, a jeszcze niżej są dwaj mali
chłopcy, spleceni ekspresyjnym
uściskiem walki. Wyczuwalne

CARTE BLANCHE
Reżyseria: Jacek Lusiński
Scenariusz: Jacek Lusiński

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU

DOROTA PIKULA
HISTORYK SZTUKI,
KUSTOSZ MUZEUM DIECEZJALNEGO W SIEDLCACH

„Jakub i Ezaw”
Bywa, że dawne malarstwo
prezentowane w galeriach
muzealnych jest, szczególnie
dla laika, mało zrozumiałe.
Ogromne płaszczyzny płócien
wypełnione postaciami mogą
wprawiać wręcz w zakłopotanie… O czym to jest? Jeśli jednak
będzie towarzyszyć widzowi
pytanie: „dlaczego został namalowany?” być może pozwoli na
ciekawe refleksje. Może bowiem
dać skojarzenia, które połączone z kontekstem kulturowym,
ujawnią dydaktyczno-moralizatorskie uwagi wpisane w płótno
albo pozwolą wnikać w duchowe
przesłanie dzieła sztuki.

fot. D. Pikula, XVII wiek, olej na płótnie

sztuka włoska
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DO POCZYTANIA-

wielu utworów artystycznych,
w tym właśnie filmu „Hiszpanka”.
Akcja filmu rozgrywa się
w roku 1918 i opowiada o kluczowych dla wybuchu Powstania Wielkopolskiego zdarzeniach, w tym
o przybyciu do Poznania Ignacego
Jana Paderewskiego. „Hiszpanka”
przez twórców określana jest jako
„spiritual thriller”. Film nie jest
obrazem historycznym, a obok
rzeczywistych postaci, pojawiają się
w nim jasnowidze i spirytyści.
W tym filmie jest wszystko,
czego dziś potrzeba do odniesienia kasowego sukcesu: dobry
scenariusz, sprawna reżyseria,
wyraziste postaci, umiejętnie budowana historia, efekty specjalne
na wysokim poziomie, miłość
i zdrada, słowem historia kompletna. Jeśli do tego dodamy
międzynarodową obsadę i tło
historyczne z pozytywnym
zakończeniem, to możemy być
pewni, że czeka nas w kinie 110
minut niezwykłych wrażeń,
a potem wiele wspomnień. Bo
jak głosi slogan reklamowy do
tego dzieła, to „historia, która

przekracza granice wyobraźni”.
Niech puentą całości będą
dwa poniższe zdania. Potrzeba
nam dzisiaj pozytywnych wzorów
i dość już biadolenia. Okazuje
się, że potrafimy nie tylko pięknie
przegrywać i cierpieć; potrafimy
również pięknie wygrywać i umiemy się z tego cieszyć.

„– Panie Włodzimierzu, sensacja! W Hamburgu wypłynęła
„Żydówka z pomarańczami!”.
Tak zaczyna się ta książka,
ale też sensacyjna historia
odzyskania zagrabionego
w czasie wojny arcydzieła
Aleksandra Gierymskiego.
W „Uprowadzeniu Madonny”
Włodzimierz Kalicki i Monika
Kuhnke opowiadają bowiem
nie tylko fascynujące losy
bezcennych skarbów z polskich kolekcji zagrabionych
nam przez nazistów i Armię
Czerwoną. Często to oni sami,
obok dzieł Matejki, Rafaela,
Batoniego, są bohaterami tych
opowieści. Łowcami skarbów, którzy sprawiają, że wracają do
nas obrazy mające zniknąć w muzeach na chwałę Tysiącletniej Rzeszy
i w kolekcjach nazistowskich dygnitarzy. Wiele zagrabionych dzieł wciąż
pozostaje jednak w ukryciu. Dlatego ciąg dalszy tej historii nastąpi. 

WYDAWNICTWO AGORA, 2014

w tym obrazie jest lekkie napięcie,
a kompozycja wiedzie od spokoju
do dynamiki, z mocnym akcentem na ekspresję bójki podsyconą
gęstwiną drzew.
Te trzy grupy postaci wyrażają,
być może, stopniowanie emocji
i mogą symbolizować cztery
różne temperamenty. W czasach
renesansu dużo mówiono i pisano
o czterech typach charakteru,
a za pomocą personifikacji, symbolicznych przedmiotów, a nawet
zwierząt, pokazywano charakter
człowieka. Flegmatyk, choleryk,
melancholik i sangwinik - według
teorii medycznych Hipokratesa
i Galena, każdemu z tych typów
odpowiada inny żywioł kosmiczny, inna pora roku, inny kolor.
W epoce odrodzenia łączono
to różnicowanie z odmiennymi
ścieżkami do Boga - aktywną albo
kontemplacyjną.
Jeśli popatrzymy więc na ten
obraz okiem człowieka późnego
renesansu, to zobaczymy w dwu
młodych kobietach personifikacje sangwinika i flegmatyka,
niżej to melancholia rozkładająca
bezradnie ręce i obok niej żywiołowy choleryk. Ale malarz wzrok
widza kieruje na, oddzielonych
od reszty, mocujących się małych

chłopców. Czy w ten sposób nie
pokazano, że konsekwencją różnych ludzkich charakterów jest
walka? Bo „Czyż nie do bojowania podobny jest byt człowieka?”
(Hb7,1), jak czytamy w Biblii.
Ci mali chłopcy, bohaterowie
tej opowieści, to Jakub i Ezaw,
a obraz to przypomnienie starotestamentowej rywalizacji między
nimi. Ich dziecięce mocowanie
może być odniesieniem do późniejszej wrogości między bratnimi narodami, wywodzącymi się
od nich - Edomitów i Izraelitów.
Dwie, siedzące wyżej nich postacie, to Rachela i Izaak, rodzice
chłopców. Niespokojne rozrzucenie rąk Racheli stają się więc nie
tylko synonimem temperamentu,
ale może i troski matki o swoje
potomstwo. Chłopcy w jednym
czasie urodzeni, a odmienni,
o różnych temperamentach i różni dla swoich rodziców.
A więc obraz jest nie tylko
odniesieniem do ludzkich charakterów, ale staje się także malarskim
wprowadzeniem do biblijnych sporów fizycznych, jak i duchowych
walk. To może być obraz o wrogości, cwaniactwie i rywalizacji.
Na obrazie Ezaw, chłopiec
w czerwonej szacie, to w przy-

szłości brutalny myśliwy, który
oszukany przez brata, potem,
w złości, omal go nie zabije.
Drugi zaś, Jakub - ambitny
i cwany pasterz, podstępnie
oszukujący brata i ojca, sam
potem ma zostać oszukany
w domu wuja. To właśnie Jakub,
pewnej nocy, poddany zostaje
szczególnej próbie. Walczył wtedy z samym Bogiem i poznaje
Jego plany wobec siebie. Jak
czytamy w Biblii, Jakub wychodzi z tej walki okaleczony, ale
zwycięski i zaczyna nowy etap
w swoim życiu. Na polecenie
Boga zmienia imię na IZRAEL,
otrzymując gwarancję Bożego
błogosławieństwa dla siebie
i pokoleń, staje się ojcem narodu
wybranego. Pierwszym krokiem
„nowego” człowieka było jednak
pojednanie się ze skrzywdzonym
bratem Ezawem. Według Ojców
Kościoła ta biblijna historia jest
symbolem każdej duchowej walki człowieka, która uwieńczona
zostaje zwycięstwem zgody.
Na obrazie malarz gromadzi
detale – i wszystkiego jest po dwa:
ludzi, kamieni, splecionych pni
drzew. To liczba, symbolicznie
niepełna, podzielona, więc skazana
na przeciwności. Może zatem tu

Uprowadzenie Madonny.
Sztuka zagrabiona

WŁODZIMIERZ KALICKI, MONIKA KUHNKE

CARTE BLANCHE
reżyseria: Łukasz Barczyk
scenariusz: Łukasz Barczyk

przypominać o dwóch naturach
w Chrystusie, dwóch Testamentach, dwóch tablicach Prawa
i o dobru i złu, które stale walczą
ze sobą w człowieku.
Tłem tej sceny jest pejzaż
i góra, jako miejsce objawień Bożych, symbolicznie przywołująca
wspinanie się na wyżyny duchowe.
Rozwiane gałęzie drzew, chylące się
pod silnym podmuchem, mogły
podpowiadać boski „szum” i potęgę działania Bożego tchnienia.
Izaak wydaje się nadstawiać ucha...
Dziś nie wiemy nic o fundatorze obrazu, malarzu, nie zachowały
się źródła, które podpowiedziałyby
nam, jakie były oczekiwaniach
wobec artysty i jaki był kontekst
powstania tego dzieła. Staje się
więc dziś dobrą okazją do badań
i ciekawych spekulacji. Może obraz
było częścią większej kolekcji
podejmującej temat boju, antagonizmów, różnych temperamentów,
cierpliwości i smaku zwycięstwa?
A może obraz powstał na zamówienie kogoś, kto sam przechodził
wewnętrzne zmagania?
A może komuś obraz o walce
Jakuba z Ezawem przypominał
własne spory i nadzieję na słowa:
„nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co obiecuję” (Rdz..)?
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Święto Trzech Króli na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce
dr hab. Michał Roman Szulik, Michał Hołownia), Chór Uniwersytetu III Wieku w Siedlcach
(dyrygent: Krzysztof Boruta), Zespół „Światełko” z Parafii Św. Józefa w Siedlcach (dyrygent:
Wojciech Jezuit), Chór i Schola Dziecięca Parafii Bożego Ciała w Siedlcach (dyrygent: Mariusz

Orzełowski,) Chór Klubu Seniora „RAFA”,
(dyrygent: Andrzej Rządkowski), Chór Miasta
Siedlce (dyrygent: Justyna Kowynia–Rymanowska). We wspólnym kolędowaniu z artystami wzięło udział około 450 Widzów. Całość
poprowadził Mariusz Orzełowski.

fot. Cyprian Kucharuk

„Zaśpiewajmy Wszyscy Razem” to tytuł
koncertu, który 6 stycznia wybrzmiał na
deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. Tego
dnia, tuż po zakończeniu Orszaku Trzech Króli,
który uroczyście przeszedł ulicami Siedlec,
mieszkańcy zaproszeni zostali do wspólnego
kolędowania z artystami. W repertuarze koncertu znalazły się tradycyjne kolędy polskie, jak
też pastorałki i utwory świąteczne. W wydarzeniu uczestniczyły chóry i muzycy działający
w naszym mieście, a były to: Chór i Orkiestra
Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, Chór
Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach (dyrygenci: ks. prof.

fot. All for dance, archiwum Caro Dance

Kolejne Grand Prix dla Caro Dance

REKLAMA

W sobotę, 10 stycznia, tancerze Caro Dance
wzięli udział w II Ogólnopolskim Turnieju Tańca
TIME FOR DANCE 2015, organizowanym
przez Studio Born2Dance w Legionowie pod patronatem Polskiej Federacji Tańca. W wydarzeniu uczestniczyli tancerze z 44 klubów z całego
kraju, a wśród nich Mistrzowie Polski i Świata
2014. Miło nam poinformować, że tancerze Caro
Dance pod okiem Iwony Marii Orzełowskiej aż
15 razy stawali na najwyższych stopniach podium turnieju, zdobywając 7 złotych, 4 srebrne
i 4 brązowe medale. Po raz kolejny, zespołowi
przyznano też nagrodę Grand Prix za największą
liczbę medali. Serdecznie gratulujemy!
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wieść Wigilijna”. Kolejne propozycje teatralne
zorganizowane zostały z myślą o dzieciach
i młodzieży spędzających ferie w Siedlcach.
Zimowe wakacje mieszkańcy rozpoczęli z baletem współczesnym „Dziadek do orzechów”,
który już od trzech lat niezmiennie zachwyca
publiczność w każdym wieku. Tym razem
nie było inaczej. - „Dziadek do orzechów” to
najlepszy spektakl, jaki widziałam. Wszystko
mi się podobało, kolorowe kostiumy i śliczny
taniec. Chciałabym częściej przychodzić z

Ferie z Zimową Akademią Talentów

W dniach od 17 stycznia do 1 lutego - podczas
ferii zimowych - odbyła się kolejna edycja Zimowej
Akademii Talentów, organizowanej przez Centrum
Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Dla wszystkich którzy ferie
spędzali w mieście, artyści - instruktorzy działający
przy CKiS przygotowali mnóstwo ciekawych
propozycji, wśród których każdy, zarówno dzieci,
młodzież, jak i osoby dorosłe, mógł znaleźć coś dla
siebie. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach
teatralnych z Maciejem Czapskim, gdzie oprócz
talentów aktorskich miała okazję poznać tajniki
wystąpień publicznych. - Staramy się robić rzeczy,
które mogą nam się przydać w życiu, niekoniecznie
na scenie teatralnej czy na planie filmu, ale też w
życiu codziennym. Dzisiaj np. próbujemy poczuć
się pewnie w sytuacji wystąpień publicznych. Żeby
wtedy się nie stresować, mówić poważnie, zmieniać
odpowiednio pozy, żeby to było zrozumiałe i przekonywało osoby, do których mówimy – powiedziała jedna z uczestniczek zajęć z Maciejem Czapskim.
- Uważam, że każdemu przydadzą się takie zajęcia,
każdemu na pewno by się spodobały. Zachęcam do
teatru, do grania, do różnych form sztuki.– dodała.
Sporą grupę dzieci i młodzieży zgromadziły też
otwarte zajęcia z tańca towarzyskiego, prowadzone

fot. Jarosław Grudziński

fot. Cyprian Kucharuk

fot. Jarosław Grudziński

oczątek roku na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce upłynął pod
znakiem baśni. Począwszy od 11 stycznia, w
każdą niedzielę miesiąca, można było zobaczyć bajkowe spektakle taneczne w wykonaniu
artystów Teatru Tańca Caro Dance. Pierwszym z nich był ubiegłoroczny hit, cieszący się
niesłabnąca popularnością spektakl „Opo-

mamą do teatru – powiedziała nam 7-letnia Kasia. W ostatnią niedzielę stycznia na
specjalne życzenie publiczności wystawiony
został spektakl „Kopciuszek”. Zainteresowanie
przedstawieniem było tak duże, że w styczniowe popołudnie baśń ta zagrana została
dwukrotnie dla blisko 800 Widzów. Reżyserem, choreografem i autorem scenariusza
wszystkich wymienionych spektakli jest Iwona
Maria Orzełowska – kierownik artystyczny
Teatru Tańca Caro Dance.

przez Bożenę Wojciuk - choreograf i kierownik artystyczną Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej
„Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz. - O zajęciach
dowiedzieliśmy się z TV Wschód, a resztę oferty
doczytaliśmy na stronie CKiS. Nasze dziewczynki
lubią tańczyć, a w ferie jest właśnie okazja, żeby
skorzystać z tej możliwości. Na co dzień, niestety,
nie tańczą, więc to na pewno dla nich duża atrakcja
- powiedziała nam mama dwójki uczestniczek
zajęć. - Moje dziecko jest bardzo zainteresowane
tańcem i bardzo lubi tańczyć. Powiem szczerze, że
przyjechaliśmy tutaj z podsiedleckiej miejscowości,
aby córka mogła tańczyć. Myślę, że jest bardzo
zadowolona - dodała kolejna mama. W ofercie
Zimowej Akademii Talentów znalazły się też
„Otwarte zajęciach teatralne” z zakresu teatru poetycko-muzycznego, prowadzone przez Waldemara

Koperkiewicza i Roberta Protasewicza, w których
uczestniczyła młodzież uzdolniona wokalnie. Bardzo ciekawe zajęcia, ciekawi ludzie. Możemy
się od siebie na pewno wiele nauczyć. Uważam,
że takie warsztaty podczas ferii to bardzo fajny
sposób na spędzenie wolnego czasu - powiedział
jeden z uczestników warsztatów. Niemałą atrakcją
dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie zimowe w
mieście były też warsztaty z tańca współczesnego,
prowadzone przez instruktorów Teatru Tańca
Caro Dance oraz zajęcia teatralne dla dzieci z Ulą
Gotowicką, a wszyscy miłośnicy śpiewu chóralnego
mogli wziąć udział w „Otwartych zajęciach wokalnych z emisji głosu” z Justyną Kowynią-Rymanowską. Jak co roku dużym zainteresowaniem dzieci i
młodzieży cieszyły się też otwarte zajęcia plastyczne, prowadzone przez artystę plastyka Ireneusza
Parzyszka. - Bardzo lubię malować, dlatego co roku
przychodzę na te zajęcia. Pan Irek podpowiada
nam różne pomysły, jak rysować i wcale na nas nie
krzyczy. Opłaca się tutaj przychodzić, naprawdę!
Zapraszam wszystkich na drugi rok! – powiedział
6-letni Tomek.
Zimowa Akademia Talentów spotkała się z
dużym zainteresowaniem mieszkańców Siedlec,
każdego dnia blisko 100 osób uczestniczyło w bezpłatnych zajęciach, mając jednocześnie możliwość
odkrywania swoich pasji i rozwijania talentu.

fot. Maria Mazurkiewicz

Baśniowy styczeń
P
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fot. A. Wróblewski

2015 - ROKIEM WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA

Obchody

Roku Reymontowskiego
na Mazowszu

- W 2015 roku mija 90. rocznica śmierci
Władysława Stanisława Reymonta, w związku
z tym rok ten został ogłoszony przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego Rokiem Reymonta na Mazowszu. Dla upamiętnienia tej
rocznicy a także w celu promocji twórczości
autora „Chłopów” odbędzie się wiele interesujących imprez, których zwieńczeniem będzie trzydniowy maraton czytania „Chłopów” non stop,
który odbędzie się w dniach 1-4 października
– zapowiada Marek Błaszczyk, dyrektor Domu
Pracy Twórczej „Reymontówka”. - Zamierzamy

Kalendarz obchodów „Roku Reymontowskiego” w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Z wizytą u Państwa Reymontów”
JESIEŃ NA WSI – CZTERY PORY ROKU.
Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu Powiatu Siedleckiego.
Jest to kontynuacja cyklu konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży, pod wspólnym
tytułem: „Z wizytą u Państwa Reymontów”.
Tematem tegorocznego, trzeciego
z cyklu konkursu plastycznego będzie: „Jesień na wsi – cztery pory roku”.
Termin: Ogłoszenie konkursu – 30 stycznia 2015 r.

Ponaddwusetletni
dworek „Reymontówka”
w Chlewiskach, kupiony
w 1926 roku przez żonę
Władysława Stanisława
Reymonta Aurelię za
pieniądze z nagrody Nobla,
którą pisarz otrzymał
za powieść „Chłopi”, już
niebawem otworzy podwoje
dla znamienitych gości, by
wspólnie z mieszkańcami
powiatu siedleckiego
i regionu celebrować obchody
Roku Reymontowskiego
na Mazowszu. Wprawdzie
Władysław Reymont nie znał
Chlewisk, ale to wcale nie
przeszkadza w propagowaniu
jego wybitnej twórczości
i hołubieniu niezwykłego
miejsca na mapie kulturalnej
Mazowsza, jakim jest
„ Dom Pracy Twórczej
„Reymontówka”.

ustanowić rekord Świata (jeszcze takiego nie ma
- z zapisaniem w księdze Rekordów Guinness’a)
w czytaniu tej powieści bez przerwy, potrzebujemy około 300 ochotników - apeluje gospodarz
„Reymontówki”.
Patronat honorowy nad obchodami Roku
Reymontowskiego na Mazowszu objął prezydent RP Bronisław Komorowski oraz wicepremier Janusz Piechociński, którzy rozpoczną czytanie epopei. Dołączą do nich aktorzy
(m.in. Emila Krakowska, odtwórczyni roli Jagny w „Chłopach”), artyści, dziennikarze, poli-

tycy, samorządowcy oraz mieszkańcy powiatu
i regionu. - W obchody Roku Reymontowskiego na Mazowszu włączyło się kilka instytucji,
które zgłosiły propozycje wielu ciekawych
imprez. Program cały czas się tworzy, zapewniam, że atrakcji nie zabraknie i że Rok Reymontowski na Mazowszu przejdzie do historii
jako wyjątkowe wydarzenie artystyczne - mówi
Marek Błaszczyk.
Chętni do czytania „Chłopów” winni zgłosić swój udział na adres marek@reymontowka.
art.pl w terminie do 30 czerwca 2015 roku.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień – 1 czerwca 2015 r.
Plener rzeźbiarski. Inspiracje twórczością
Władysława Reymonta w sztuce ludowej.
Plener rzeźbiarski z udziałem rzeźbiarzy ludowych z terenu Wschodniego Mazowsza i uczniów
z Gimnazjum w Kotuniu zrzeszonych w „Szkółce
rzeźbiarskiej” istniejącej od 3 lat w Domu Pracy
Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
Termin: 2 - 9 maj 2015 r.

„Chłopi w grafice Kazimierza Szwainowskiego”.
Wystawa prac artysty grafika - Kazimierza Szwainowskiego.
Termin: wrzesień - październik 2015 r.
Miejsce: Galeria „PARKING”
„ULUBIONE DANIE REYMONTA” – Chlewiska blisko Pieroga.
Termin: 20 września 2015 r.
Patronat medialny i transmisje: Katolickie Radio Podlasie, Tygodnik Siedlecki, Scena 24, Kraina Bugu i inne.
Więcej szczegółów na temat obchodów Roku
Reymontowskiego na Mazowszu i planowanych
dodatkowych imprez na stronie www.reymontowka.art.pl oraz w kolejnych wydaniach „Sceny 24”.

REKLAMA

JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR
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NOVEKINO SIEDLCE
PoLECA w lutym

Barbie:
Super
księżniczki

Dzień
z życia
blondynki

Jupiter:
Intronizacja

Warsaw
by Night

Baranek
Shaun

6 lutego
6 lutego
6 lutego

6 lutego

Pięćdziesiąt Snajper
Tajemnice twarzy
lasu
Greya

6 lutego
PREMIERA

disco
polo

27 Lutego
20 Lutego
13 Lutego
PREMIERA

13 Lutego

PREMIERA

Asteriks
i Obeliks:
Osiedle
bogów

27 Lutego
PREMIERA

PREMIERA

PREMIERA

PREMIERA

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;

Wydawca: Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce
Druk sponsorowany: Drukarnia Iwonex
Redakcja: Dział Promocji i Mediów
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