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PREMIERA
teatru tańca Caro
s. 4

W NUMERZE

 s. 10-11

 s. 14-15

 s. 18 - 19

[rozmowa z Wojciechem Pszoniakiem]

[rozmowa ze Stefanem Szulcem]

[w interpretacji gości Sceny 24]

Prawdziwy aktor
istnieje tylko w teatrze

Teatr dla dzieci
nie może nudzić

Różne odcienie
wolności
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MECENAS
KULTURY
SIEDLECKIEJ

prezentuje

oraz
druk ofsetowy i cyfrowy - kalendarze, katalogi, książki, czasopisma i.in.
druk wielkoformatowy: banery, siatki, oklejanie samochodów i szyb wystawowych
gadżety reklamowe
P.P.H.”IWONEX” Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce
tel. (25) 633 33 10, tel./fax (25) 644 62 67, kom. 502 173 710
e-mail: iwonex@iwonex.com.pl, www.iwonex.com.pl

DRUKUJEMY od 1995 roku
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SONDA

JAK POWINNIŚMY CELEBROWAĆ
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
ŚPIESZMY SIĘ
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego
Nie bądź pewny że czas masz bo pewność
niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy
ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż
umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno
Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą
ks. Jan Twardowski

DR RAFAŁ DMOWSKI
Instytut Historii i Stosunków
Międzynarodowych UPH

Odzyskanie Niepodległości
11 listopada 1918 r. to data
symboliczna, musimy pamiętać
bowiem o tym, że walka o
granice trwała jeszcze przez
kilka lat. Mimo, że państwo
polskie trzeba było budować
niemal od podstaw, nasi
przodkowie mieli olbrzymi
powód do radości, nasza
Ojczyzna po 123 latach zaborów
odzyskała Niepodległość.
Dlatego 11 listopada powinien
być więc dniem radości.
Nie można zapomnieć o
uroczystych obchodach, ale
warto pomyśleć o innych
formach przypomnienia
młodemu pokoleniu, co znaczy
ta data. Może na przyszłość
warto byłoby się pokusić o
rekonstrukcję historyczną
wydarzeń z tamtych dni, a
byłoby, co pokazać.

ANNA KUBLIK

nauczycielka języka polskiego w I LO
im. B.Prusa w Siedlcach

Narodowe Święto
Niepodległości to bez wątpienia
najważniejsze nasze święto
państwowe i powinniśmy
je uroczyście obchodzić.
Uroczyście, czyli poważnie,
co nie znaczy, że bez radości.
Powinno być tak doniosłe, jak
doniosłe było wydarzenie , które
upamiętnia. Masowe. Z echem
na cały świat. Towarzysząca mu
radość nie może być jednak
z poziomu czekoladowego
orła i różowych baloników.
Oficjalnym obchodom niech
towarzyszy refleksja, co może
się stać, jeśli ojczyzna przestanie
być „zbiorowym obowiązkiem”,
ale też radość i duma, że
potrafiliśmy się odrodzić po 123
latach niewoli. Celebrowanie
11 listopada powinno być
elementem polskiej polityki
historycznej.

WOJCIECH KUDELSKI
prezydent Miasta Siedlce

Słowo niepodległość dla nas
Polaków to pojęcie wyjątkowe i
bardzo ważne. 11 listopada jest
momentem, żeby okazać nasz
patriotyzm. Nasze świętowanie
musi płynąć z serca, z umiłowania
i przywiązania do Polski.
Powinniśmy je okazać w czynach.
Nie powinniśmy tego dnia
traktować jako czasu wolnego,
okazji do bezczynności. Czujmy
się zaproszeni do wywieszenia
flagi, do pójścia na Mszę Świętą, do
wzięcia udziału w uroczystościach
miejskich. Spędzajmy to
święto na rozmowach o naszej
Ojczyźnie, wracajmy myślami
do naszych przodków, którzy
walczyli o niepodległość. Dlatego
serdecznie zapraszam wszystkich
mieszkańców do udziału w
miejskich uroczystościach z okazji
Narodowego Święta Odzyskania
Niepodległości, bądźmy na nich
razem.

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

4-7 Repertuar CKiS na listopad
8 Co za miesiąc?
10-11 Gość miesiąca - rozmowa
z Wojciechem Pszoniakiem,
aktorem teatralnym i filmowym
13 Artyści wczoraj i dziś Ireneusz Parzyszek
14-15 Teatr dla dzieci nie może nudzić rozmowa ze Stefanem Szulcem
16-17 Edukacja teatralna
18-19 Różne odcienie wolności
w interpretacji gości
Sceny 24
20-21 Bazar kulturalny
22-24 Relacje

Punkt Informacji Miasta Siedlce,
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 Główna. 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
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce

www.facebook.com/ckis.siedlce
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S C E N A T E AT R A L N A
M I A S TA S I E D L C E

LISTOPAD 2015
aktualności teatralne w w w.ckis.siedlce.pl w w w.scena24.siedlce.pl

1 LISTOPADA (niedziela)

ŚPIEWNIK PAPIESKI

NA ANTENIE POLSKIEGO RADIA „TRÓJKA”

godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Artyści Teatru Es zostali zaproszeni do udziału w
audycji „Muzyczne rozmowy” na antenie Radiowej
„Trójki”. Program poświęcony będzie projektowi
muzycznemu „Śpiewnik Papieski” do słów Karola
Wojtyły z muzyką Waldemara Koperkiewicza.

Reżyseria i choreografia: Paulina Jaksim,
Jakub Mędrzycki
Wykonanie: Teatr Tańca Caro
Spektakl poruszający problemy współczesnego
człowieka, który z powodu pędu cywilizacyjnego
uzależnia się dobrowolnie od używek takich jak
alkohol, dopalacze i hazard. Próbuje odpowiedzieć
na pytanie: czy natłok panujący w mrowisku
musi się odnosić do liczby ludzi, stylu życia? A czy
przypadkiem to nie człowiek sam sobie nie nakłada
zbyt dużo na głowę?
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MROWISKO

TEATR MĄDREGO WIDZA

Z I NN
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SPEKTAKL

godz. 6:05-7:00
miejsce: Program Trzeci Polskiego Radia

8 LISTOPADA (niedziela)

OD

6 LISTOPADA (piątek)

DZIE

COPPELIA
BAJKA BALETOWA

2 LISTOPADA (poniedziałek)

MULTIMEDIALNA
LEKCJA FILMOWA

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
na podstawie libretta Charles Nuiterr i SaintLeon wg noweli E.T.A Hoffmana
Wykonanie: Teatr Tańca Caro
Muzyka: Leo Delbes
Choreografia: Elizavieta Gorelikova,
Iwona Maria Orzełowska
Scenografia: Marek Błaszczyk,
Ireneusz Parzyszek
Kostiumy: Grażyna Wiewiórka,
Urszula Duczek

godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Coppelia czyli dziewczyna o szklanych oczach
to bajka baletowa dla dzieci i dorosłych.
Przedstawienie tańcem i muzyką opowiada
historię lalki, którą stworzył zegarmistrz i
marzy o tym żeby ją ożywić. Lalka jest tak
piękna, że zakochuje się w niej pewien
młodzieniec myśląc, że to prawdziwa
dziewczyna. Wesoła opowieść, która pokazuje
jak bardzo zaawansowana technika może
doprowadzić do pomylenia sztucznie
stworzonej lalki z żywą dziewczyną i jakie z
tego mogą wyniknąć konsekwencje.

„Piotruś Wilk”, „Przygody Tomka Sawyera”,
„Zrozumieć Teatr”
Organizator: Wrocławski Teatr Edukacji ARTENES

Multimedialna lekcja filmowa przeznaczona dla
młodzieży szkolnej. Tematem lekcji będą „Baśnie
i legendy” połączone z projekcją filmu „Skubani”
Organizator: MAKFILM Marcin Konik z Wrocławia

4, 5 LISTOPADA

SPEKTAKLE EDUKACYJNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

godz. 8.30, 10.15, 11.50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

8 LISTOPADA (niedziela)
SPEKTAKL

COPPELIA

BAJKA BALETOWA
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
na podstawie libretta Charles Nuiterr i Saint-Leon
wg noweli E.T.A Hoffmana
Wykonanie: Teatr Tańca Caro
Muzyka: Leo Delbes
Choreografia: Elizavieta Gorelikova,
Iwona Maria Orzełowska

10 LISTOPADA (wtorek)

IV SIEDLECKI TEST HISTORYCZNY
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana
Stanisława Żółkiewskiego i Stowarzyszenie
„Żółkiewszczacy” zapraszają wszystkich
chętnych (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
oraz dorośli) do udziału w Siedleckim Teście
Historycznym. Regulamin dostępny jest na
stronie internetowej www.zolkiewski.siedlce.pl
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13 LISTOPADA (piątek)
SPEKTAKL KONKURSOWY

MIĘDZY ŁÓŻKAMI
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Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach
Urz¹d Miasta Siedlce

HERBERTORIUM
Oratorium wg twórczoœci Zbigniewa Herberta
Muzyka i scenariusz Waldemar Koperkiewicz

w w w.facebook.com/ckis.siedlce

11 LISTOPADA (środa)
OBCHODY 97. ROCZNICY
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

ORATORIUM

HERBERTORIUM

godz. 15:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Oratorium „Herbertorium” wg twórczości
Zbigniewa Herberta z muzyką Waldemara
Koperkiewicza w wykonaniu Solistów Teatru Es,
Chóru Miasta Siedlce, Andrzeja Głowackiego,
Roberta Bielaka i Mileny Madziar.
WSTĘP WOLNY

godz. 17:00, 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada: Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna
Ankudowicz, Artur Barciś, Lesław Żurek/
Robert Majewski, Radosław Pazura
Reżyseria: Artur Barciś
Produkcja: Teatr Gudejko
Wyobraźcie sobie, że tak kochacie swoje
dziecko, że aby zdobyć pieniądze na jego studia
godzicie się uprawiać seks na żywo w radiu.
Wyobraźcie sobie, że na łożu śmierci może być
bardzo zabawnie. Wyobraźcie sobie, że złodziej
chce żeby go złapała policja. Wyobraźcie sobie,
że ekscentryczna gwiazda rocka jest zwyklejsza
od Was samych. Wyobraźcie sobie, że nieudolna
striptizerka wzruszy Was do łez. Wyobraźcie
sobie, że miłość... Nie, nie wyobrażajcie sobie
tego wszystkiego.

14 LISTOPADA (sobota)

Wykonawcy:
Ernest Bryll
Piotr Siwkiewicz
WSTĘP
AndrzejWOLNY
G³owacki

Chór Miasta Siedlce
pod dyrekcj¹
Mariusza Orze³owskiego
Orkiestra Teatru ES
Aktorzy Teatru ES

11 LISTOPADA (środa)

JUBILEUSZ
25-LECIA FIRMY
godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

12 LISTOPADA (czwartek)
SPEKTAKL

COPPELIA

TEATR MĄDREGO WIDZA
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
na podstawie libretta Charles Nuiterr i Saint-Leon
wg noweli E.T.A Hoffmana
Wykonanie: Teatr Tańca Caro
Muzyka: Leo Delbes
Choreografia: Elizavieta Gorelikova,
Iwona Maria Orzełowska

12 LISTOPADA (czwartek)
SPEKTAKL

MROWISKO
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Paulina Jaksim,
Jakub Mędrzycki
Wykonanie: Teatr Tańca Caro

Uroczystość uświetni spektakl muzyczny „Giganci
Piosenki” w wykonaniu Marcina Sójki, artystów
Teatru Es i Teatru Tańca Caro.

16 LISTOPADA (poniedziałek)
SPEKTAKL

ROMEO I JULIA

TEATR MĄDREGO WIDZA
godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro
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.

HERBERTORIUM
godz. 15:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: soliści Teatru Es
„Herbertorium” - Oratorium wg twórczości
Zbigniewa Herberta z muzyką Waldemara
Koperkiewicza w wykonaniu Teatru Es, i Chóru
Miasta Siedlce. Premiera spektaklu miała miejsce
na deskach obecnej Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce w październiku 2008 roku. Autorem
scenariusza i głównym reżyserem spektaklu
jest Waldemar Koperkiewicz. Wykonawcami
sztuki są młodzi aktorzy Teatru Es, oraz chórzyści
Chóru Miasta Siedlce. W obsadzie premierowej
spektaklu znaleźli się również aktorzy: Piotr
Siwkiewicz, Ernest Bryll i Andrzej Głowacki.
Projekt zrealizowano w ramach ogłoszonego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
programu Herbert. Spektakl przenosi nas w świat
poezji Zbigniewa Herbarta. Widz poznaje takie
teksty poety jak m.in. Dom, Matka, Mój Ojciec,
Prolog, Ornamentatorzy czy, chyba najbardziej
znany, Przesłanie Pana Cogito. Spektakl
wystawiany w wielu miastach Polski, m.in.
podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni w 2011
roku, ostatnio podczas XVI Ogólnopolskiego
Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta
„Herbertiada” w Kołobrzegu (wrzesień 2015).
Szczegółowy program Obchodów 97. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę
na stronie www.siedlce.pl
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16 LISTOPADA (poniedziałek)

19 LISTOPADA (czwartek)

SPEKTAKL KONKURSOWY

SPEKTAKL KONKURSOWY

KASZANA ZDALNIE
STEROWANA

godz. 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Muzyka i słowa: Piotr Bukartyk
Scenariusz i reżyseria: Jerzy Satanowski
Kierownictwo muzyczne: Fabian Włodarek,
Jerzy Satanowski
Obsada: Katarzyna Żak, Krystyna Tkacz,
Dorota Osińska, Magdalena Piotrowska,
Artur Barciś, Arkadiusz Brykalski
Muzycy: Fabian Włodarek - Piano, akordeon,
Wiesław Wysocki - Saksofony, klarnety, flet, klawisze.
Paweł Stankiewicz – Gitary, Konrad Kubicki – Bas,
Robert Siwak – Perkusjonalia
Poetycko-kabaretowa opowieść o współczesnej
Polsce nie pozbawiona akcentów uniwersalnych.

Reżyseria: Artur Hoffman
Kierownictwo muzyczne: Piotr Wujtewicz,
Tomasz Chmiel
Scenografia: Ireneusz Salwa
Choreografia: Grzegorz Kawalec
Najlepsza i najpopularniejsza operetka Emmericha
Kalmana i jedna z najczęściej wystawianych na
światowych scenach muzycznych, w której przebój
goni przebój, a barwne frazy muzyczne przeplatają
się z dynamicznymi układami baletowymi. Któż nie
zanuci pochodzących z niej przebojowych melodii.
W spektaklu udział bierze 100 wykonawców
(soliści, chór, balet, orkiestra).

Z I NN

w Teatrze
www.ckis.siedlce.pl

L

N

IE

godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

A
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KSIĘŻNICZKA CZARDASZA
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22 LISTOPADA (niedziela)

www.ckis.siedlce.pl

DZIE

BAJKOWE SIEDLCE
NASZA MAŁA OJCZYZNA
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Tekst: Stefan Szulc
Reżyseria: Robert Protasewicz
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es
Kierowniki produkcji: Anna Harke
Kolejny spektakl Teatru ES przygotowany
z myślą o najmłodszych. Spektakl jest
wędrówką po Siedlcach, opisuje historię
miasta i zmian jakie się w nim w ostatnich
latach dokonały. „ ...Nasza mała Ojczyzna” to
lekcja lokalnego patriotyzmu. Przewodnikami po
Siedlcach są dwaj główni bohaterowie - Kot Bruno
oraz Atanazy przybysz z daleka, obieżyświat,
który postanawia zostać w Siedlcach na dłużej.
Bo są….. piękne. Autorem specjalnie napisanego
na potrzeby spektaklu scenariusza jest Stefan
Szulc. Autor znanego już dzieciom i rodzicom
tekstu „O piracie Buciorze, który zgubił skarb a
zyskał przyjaciela”. Liczymy na to, że tak jak Pirat
Bucior „Bajkowe Siedlce” podbiją serca młodych
widzów. Fabuła jest pełna niespodzianek,
interakcji z widzami, wzbogacona piosenkami
autora i muzyką Waldemara Koperkiewicza.
Realizacja spektaklu jest możliwa dzięki wsparciu
finansowemu Samorządu Miasta Siedlce.

17 LISTOPADA (wtorek)
SPEKTAKLE EDUKACYJNE DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY

BAŚNIE POLSKIE I SELEKCJA

godz. 8:40, 10:10, 11:40
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Organizator: Wrocławski Teatr In-Art
Agnieszka Jankowska

18 LISTOPADA (środa)
WERNISAŻ

NIEBO Z MOICH STRON
godz. 18.00
miejsce: Galeria Teatralna
Otwarcie Wystawy prac malarskich
Ireneusza Parzyszka

20 LISTOPADA (piątek)
SPEKTAKL

O KRASNOLUDKACH
I SIEROTCE MARYSI

TEATR SMYKA

godz. 9:00, 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
scenariusz, reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
wykonanie: Teatr Tańca Caro i Szkoła Tańca
do Caro Dance

22 LISTOPADA (niedziela)

BAJKOWE SIEDLCE

NASZA MAŁA OJCZYZNA

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Tekst: Stefan Szulc
Reżyseria: Robert Protasewicz
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es
Fabuła jest pełna niespodzianek, interakcji z
widzami, wzbogacona piosenkami autora i
muzyką Waldemara Koperkiewicza.
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23, 24 LISTOPADA
SPEKTAKL

BRZECHWOLANDIA,
TEATRALNE ABC,
RASKOLNIKOW
godz. 8:40, 10:20, 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle z zakresu edukacji teatralnej dla dzieci
i młodzieży w wykonaniu aktorów Narodowego
Teatru Edukacji POLEST z Wrocławia.
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29 LISTOPADA (niedziela)
SPEKTAKL

WIRTUALNIE
ŚPIĄCA KRÓLEWNA

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro i Szkoła Tańca
do Caro Dance
„Wirtualnie śpiąca królewna” to spektakl Teatru Tańca
Caro z muzyką Piotra Czajkowskiego, zainspirowany
znaną baśnią Charlesa Perraulta o tym samym tytule.
Sztuka przedstawia problem uzależnienia nawet
najmłodszych dzieci i młodzieży od elektroniki i
Internetu. Jest próbą pokazania jak wielkie spustoszenie
w stosunkach rodzinnych może spowodować ciągłe
życie w wirtualnym świecie i jak bardzo, żyjąc w ten
sposób, można pominąć uroki życia w realu.

23 LISTOPADA (poniedziałek)
SPEKTAKL

23 LISTOPADA (poniedziałek)

SZCZAW

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Adaptacja i reżyseria: Radosław Dunaszewski
Występują: Łukasz Konopka,
Waldemar Błaszczyk, Waldemar Obłoza

30 LISTOPADA (poniedziałek)
SPEKTAKL

WIRTUALNIE
ŚPIĄCA KRÓLEWNA
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
scenariusz, reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
wykonanie: Teatr Tańca Caro i Szkoła Tańca
do Caro Dance
REKLAMA

SPEKTAKL W RAMACH
IV OFTP „SZTUKA PLUS KOMERCJA”

SZCZAW

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Adaptacja i reżyseria:
Radosław Dunaszewski
Występują: Łukasz Konopka,
Waldemar Błaszczyk, Waldemar Obłoza

Aktorzy z serialu „Na wspólnej”
25, 26, 27 LISTOPADA
SPEKTAKL

BAJKOWE SIEDLCE

NASZA MAŁA OJCZYZNA

TEATR MĄDREGO WIDZA

godz. 9:00, 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Tekst: Stefan Szulc
Reżyseria: Robert Protasewicz
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es
Kolejny spektakl Teatru ES przygotowany z myślą
o najmłodszych. Spektakl jest wędrówką po
Siedlcach, opisuje historię miasta i zmian jakie się
w nim w ostatnich latach dokonały.

www: www.zaz-siedlce.pl

Kameralna komedia węgierskiego
dramaturga, Zoltana Egeressy. Akcja
rozgrywa się w środowisku sędziów
piłkarskich. Bohaterami opowieści jest
trzech arbitrów: jeden główny i dwóch
liniowych. Panowie mają poprowadzić
ważny ligowy mecz, który będzie oceniany
przez obserwatora z FIFA. To od niego
zależy przyszłość i kariera głównego
arbitra. Jeśli będzie dobrze sędziował,
czeka go międzynarodowa kariera, może
nawet sędziowanie na mistrzostwach
świata. Główny arbiter potrzebuje do
tego tylko dobrej współpracy z dwoma
sędziami liniowymi… i tu jest problem!
Obydwaj liniowi mają z nim „na pieńku” i
postanawiają się zemścić. Ale w tej sztuce
nic nie jest proste ani oczywiste...
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GRUDZIEŃ 2015

3 GRUDNIA (czwartek)
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

MISTRZOWIE SCENY

W BLASKU JUBILEUSZU
W programie występuje Zenon Laskowik
ze swoją Kabareciarnią w składzie: Adrianna Biedrzyńska, Adrianna Biernacka, Jacek
Fedorowicz i Grzegorz Tomczak. Artystom
towarzyszyć będzie zespół muzyczny Promile pod kierownictwem Michała Rukszy.

6 GRUDNIA (niedziela)
16:00
godz. 1
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

11 GRUDNIA (piątek)
godz. 09:00 i 11:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

KANTATA NA CZTERY
SKRZYDŁA
Scenariusz: Robert Brutter
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz

11 GRUDNIA (piątek)
godz. 17:00 i 20:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

MIKOŁAJKI W TEATRZE

KRÓLOWA ŚNIEGU
PREMIERA

PRZEKRĘT
(NIE)DOSKONAŁY

Scenariusz i reżyseria:
Iwona Maria Orzełowska
na motywach baśni Andersena
Choreografia:
Iwona Maria Orzełowska,
Paulina Jaksim

Obsada: Łukasz Nowicki/ Rafał Cieszyński,
Joanna Moro/ Katarzyna Kwiatkowska, Maja
Bohosiewicz/ Maria Dejmek, Michał Piela/Jacek
Kopczyński, Dorota Chotecka/ Dorota Nowakowska, Bogdan Kalus/ Andrzej Pieczyński

9 GRUDNIA (środa)

18 GRUDNIA (piątek)

godz. 19:00

godz. 19:00

Reżyseria: Andrzej Rozhin
Muzyka: Mateusz Dębski

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

MISTRZOWIE SCENY

MISTRZOWIE SCENY

WIECZÓR W TEATRZE
WIELKIM

GALA ZAKOŃCZENIA
IV OFTP
SZTUKA PLUS KOMERCJA

Spektakl literacko-muzyczny na podstawie
poematu Stanisława Balińskiego. W roli
głównej wystąpi znakomita polska aktorka
Anna Seniuk.

JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO

Wydarzenie uświetni program artystyczny „Za kulisami kabaretu” w wykonaniu
jednego z najbardziej lubianych aktorów
polskich Bohdana Łazuki, któremu przy
fortepianie towarzyszyć będzie Czesław
Majewski.

REKLAMA
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JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR
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GOŚĆ MIESIĄCA
ROZMOWA Z

Wojciechem Pszoniakiem,
aktorem teatralnym
i filmowym

PRAWDZIWY
ISTNIEJE TYLKO
W TEATRZE
Powiedział Pan kiedyś, że talent to jak
trafienie w totka...
- Wie Pan, talent to jest suma wielu czynników. Są ludzie zdolni, a niekoniecznie utalentowani i to zresztą dotyczy nie tylko aktorstwa,
ale także wielu innych dziedzin. Na czym to
polega? Talent to jest jakby całość, nabierająca w pewnym momencie innego wymiaru.
Artysta przecież powinien posiadać nie tylko
talent aktorski, warsztat malarski, umiejętność skomponowania utworu muzycznego
czy też predyspozycje do wyrzeźbienia postaci.
Oprócz strony czysto zawodowej, sztuka wymaga, by artysta był w środku bogaty, bo jak
tego bogactwa sobą nie reprezentuje, to jego
zdolności nie mają o czym świadczyć. Człowiek wrażliwy, rozwijający swoje wnętrze, odciska wyraźne piętno na swojej twórczości. Ma
o czym mówić, ma materiał, na bazie którego
może cokolwiek stworzyć.
Użył Pan określenia artysta, który – jak
mi się wydaje - tak naprawdę jest osamotniony w tym, co robi...
Zgadzam się absolutnie z Panem. To jest
naprawdę bardzo indywidualny i osobisty
sposób rozwoju. Ci, nazwijmy to, nie artyści,
produkują pewne rzeczy wykonując je rzemieślniczo. To są bardzo zdolni ludzie, jest ich
mnóstwo i naprawdę dobrze wykonują swoją
pracę, ale nic więcej. Sztuka na tym polega,
że istnieje nadwartość; to tak jakby Pan wziął
dwóch pianistów grających ten sam utwór: jeden jest artystą i z tych samych klawiszy i nut

zrobi coś, czego ten drugi nigdy nie osiągnie,
bo on może tylko bardzo poprawnie odegrać
utwór, ale to nie będzie miało duszy, nie będzie
żyło pod jego palcami swoim życiem. To jest
więc absolutnie sprawa indywidualna.
W jednym z wywiadów powiedział Pan,
że teatr to uczestnictwo, to spotkanie, że
w teatrze najpiękniejsza jest ulotność i to
dzieje się między widzem i aktorem. Jak Pan
rozpoznaje tą ulotność, tę chwilę?
No cóż, ja nie mam tu żadnych narzędzi,
żadnej specjalnej metody, żeby widz chciał
mnie słuchać. Myślę, że nie ma takich recept,
nie ma przepisów na tego rodzaju relacje, to
się po prostu ma, ale można to też rozwijać,
kształtować i wypracowywać. Nigdy jednak

Człowiek wrażliwy,
rozwijający swoje wnętrze,
odciska wyraźne piętno na
swojej twórczości.
nic nie należy robić na siłę, bo sztuka chodzi
nieznanymi drogami. Tak naprawdę wiele zależy od widza, od tego, czego on oczekuje, od
miejsca, w którym chce się spotkać ze sztuką
i z aktorem. Tu więc jest sprawa komunikacji
między aktorem a widzem i to nie jest oglądactwo, bo ono nie ma nic wspólnego ze sztuką.
Dlatego też telewizja jest medium, a nie sztuką.
Oglądając telewizję widz jest bierny, nie ma nic
do powiedzenia, nie ma żadnego wpływu na

to, co tam się dzieje. Teatr natomiast w przeciwieństwie do telewizji jest żywym organizmem; tam widz, nie wiedząc nawet o tym,
wpływa na wrażliwego aktora, choć oczywiście są aktorzy, którzy mają w nosie widza, ale
o tym nie mówmy. Teatr to jest wymiana, jeżeli
nie ma tej wymiany pomiędzy widzem a aktorem, to nie ma teatru!
W takim razie proszę powiedzieć, co to
znaczy być aktorem w dzisiejszych czasach?
Czy być sprawnym rzemieślnikiem czy artystą? Jak to oddzielić? Jak pozostać sobą?
Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle
trudna. Każdy sam musi ją znaleźć i tak też
odpowiadam moim studentom, którzy przychodzą i pytają mnie: Panie Profesorze, jak?
Człowiek odróżnia dobro od zła i nawet wtedy, kiedy udaje, że tego nie potrafi, to i tak wie,
co robi nie tak. Podobnie młody aktor mający
do wyboru ciężką pracę za grosze w teatrze
i pracę w telewizji w jakimś beznadziejnym
serialu, ale za duże pieniądze. On proszę Pana
wie o tym, jaka jest różnica i tylko dokonuje świadomego wyboru. W związku z tym
musi się potem z tego rozliczyć i tu pojawia
się kwestia taka oto: o co w tym wszystkim
naprawdę chodzi? Czy chcesz być aktorem
poszukującym, czy kochasz to, co robisz, czy
ciekawi cię, na czym aktorstwo naprawdę polega? Czy chcesz być popularny, pojawiać się
w kolorowych pismach, być rozpoznawalny?
Prawdziwe aktorstwo i to drugie nie mają ze
sobą nic wspólnego.

fot. materiały reklamowe

AKTOR
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Wiem, że ceni Pan sobie to, że nie stał się
własnością publiczną.
Ja przede wszystkim uważam się za aktora teatralnego, bo tam jest moje miejsce
do wypowiedzenia się jako aktor. Prawdziwa sztuka aktorska jest tylko w teatrze! Całe
życie starałem się, by popularność nie była
najważniejsza, choć aktor musi być rozpoznawalny. Kiedy moja twarz pojawi się na afiszu,
to może przyjdzie kilka osób specjalnie dla
mnie? Jest to więc nieodzowne i do pewnego
stopnia potrzebne, ale nie jest najważniejsze.
Popularność nie jest istotniejsza od tego, co
ma się do powiedzenia. To są sprawy bardzo
delikatne, ponieważ są aktorzy popularni,
ale są przy tym średnimi aktorami i bardzo
często te pojęcia są mylone. Jeżeli dla aktora
ważniejsza jest popularność, a nie to, żeby to,
co robi, miało głębszy wymiar, to nie jest to
interesujące z mojego punktu widzenia.
No tak, ale przecież jednocześnie nie
jest Pan przeciwny temu, aby aktorzy brali udział np. w reklamach, a jest to wytwór
popkultury.
No cóż, branie udziału w reklamach to jest
kwestia pieniędzy, to jest ich zarabianie. W reklamie biorą udział osoby rozpoznawalne i między innymi są to znani aktorzy, ale to nie ma nic
wspólnego ze sztuką. Ja nie mam nic przeciwko
graniu w reklamach, czyli przeciwko zarabianiu
pieniędzy. Przecież z czegoś trzeba żyć, a jeśli do
tego ktoś zapracował sobie na nazwisko, na znaną twarz, to niby dlaczego nie może z tego skorzystać? Są jednak aktorzy znani tylko z reklam,
albo te reklamy zaczynają być ważniejsze niż to,
co robią zawodowo i tutaj zaczyna się problem.
Nazwisko Pszoniak kojarzone jest z Francją. Wiem, że Francja, a w szczególności Paryż, wiele dla Pana znaczą.

O tak, to jest przede wszystkim moje miasto. Widzi Pan, ja jestem lwowiakiem, straciłem moje miasto rodzinne, do którego nota
bene za kilka dni jadę z „Belfrem” w odwiedziny, po raz pierwszy w życiu zresztą. Jako
chłopak wychowywałem się na Śląsku, potem
studiowałem w Krakowie, mieszkałem w Warszawie, a Paryż to jest miasto, w którym naj-

„...w momencie, kiedy
zapomnicie o sobie,
zapomnicie, że jesteście
aktorami, wtedy dopiero
będziecie mogli być w pełni
aktorami”.
dłużej żyję, które kocham, gdzie mam swoje
kąty, swoje ulice, swoje miejsca. Paryż zastąpił
mi mój rodzinny Lwów.
Zastanawiam się, co to będzie, kiedy Pan
ten Lwów zobaczy? Gdzie wtedy będzie pańskie serce, w Paryżu czy jednak we Lwowie?
Ja Lwowa nie pamiętam. Kiedy stamtąd
wyjeżdżaliśmy, byłem malutki, ale pamiętam,
że było to miasto bardzo ważne dla mojego
ojca. Do dzisiaj przechowuję pamiątki z tamtych czasów, obrazy i zdjęcia, ale tamtego Lwowa już nie ma i nigdy nie będzie. Lwów noszę
w moim sercu.
Jest Pan pedagogiem, czy pańscy studenci dodają Panu energii do pracy?
Ja się cały czas ze swoimi studentami uczę.
Mnie interesuje filozofia aktorstwa, jego istota.
Z nieżyjącym już niestety Tadeuszem Różewiczem rozmawialiśmy o tym przez wiele lat.
On zresztą namówił mnie do tego, abym napisał książkę o aktorstwie. Kontakt z młodzieżą
jest dla mnie bardzo ważny i uświadamia mi
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wiele rzeczy. I tak było zawsze, od początku
mojej drogi pedagogicznej, kiedy jeszcze jako
student byłem asystentem Jerzego Jarockiego
i potem kiedy samodzielnie podjąłem pracę
pedagogiczną. Trwa to zresztą do dzisiaj.
Pan, aktor znany i poważany, ikona dla
wielu, nie popada w samozachwyt; ma Pan
duży dystans do siebie.
Moim studentom przekazuję taką oto myśl,
do której zresztą sam doszedłem: w momencie,
kiedy zapomnicie o sobie, zapomnicie, że jesteście aktorami, wtedy dopiero będziecie mogli być
w pełni aktorami. Prawdziwa, głęboka sztuka aktorska polega na tym, że człowiek nie jest skupiony na sobie. Tak jest w każdej dziedzinie; człowiek
nie skupiony na sobie jest bardziej otwarty na innych, na świat. Trzeba zapomnieć o sobie, jeżeli
się chce cokolwiek zrozumieć, a przez to coś interesującego przekazać. Ja wyczuwam fałsz i udawanie. Nie lubię tego ani w sobie, ani w innych.
„Wielu Polaków chciałoby mieć coś, ale
bez własnego udziału. Jeśli komuś coś się
nie udaje, to znaczy, że ten inny mu nie dał”
– powiedział Pan w jednym z wywiadów.
Oczywistym przecież jest, że na wszystko
trzeba zapracować...
Tak, trzeba, ale nie wszyscy tak myślą.
Spotkałem wielu ludzi, którzy uważają, że są
pokrzywdzeni, bo inni im nic nie dali, a wręcz
przeszkodzili. Przecież człowiek rodząc się
nie ma gwarancji, że wszystko mu się uda, że
nie będzie miał w życiu żadnych problemów.
W rzeczywistości jest odwrotnie; życie składa
się głównie z przeszkód. Ludzie, którzy łatwo
coś zdobywają, nie mają poczucia wartości
tego, co otrzymują. Myślę, że wszelkie trudności niezwykle wzbogacają człowieka.

OPINIA PO SPEKTAKLU

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Jarosław Skrobecki
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KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
57. ZADUSZKI JAZZOWE

WARSZTATY TWORZENIA FILMÓW ANIMOWANYCH

Tegoroczne „Zaduszki Jazzowe” nie odbiegają poziomem od poprzednich edycji, posłuchamy
zatem wybitnych muzyków i zespołów jazzowych, które triumfują na polskich i światowych
scenach. Dla siedleckiej publiczności wystąpią
tym razem: Michael „Patches” Stewart Quintet,
Leszek Kułakowski Ensemble „Looking Ahead”,
Grażyna Łobaszewska & Energy „Puma” Band.

Galeria Kultura zaprasza młodzież na warsztaty tworzenia filmów animowanych. Kurs poprowadzi artysta plastyk Piotr Jurkowski. Całość zaplanowana jest na 12 sobotnich spotkań
od listopada 2015 do maja 2016. Podczas warsztatów każdy uczestnik wykona własny krótki
film animowany. W programie m.in.:
- przedstawienie rodzajów animacji na podstawie wybranych przykładów,
- zapoznanie ze znaczeniem właściwego doboru
ścieżki dźwiękowej,
- rozmowa z uczestnikami na temat technik
animacji i wymiana pomysłów dotyczących
stworzenia filmu animowanego,
- filmy będą tworzone poprzez rysowanie kadrów na przeźroczystym pergaminie oraz ich
ewentualne kolorowanie.
- po przygotowaniu kadrów filmowych całość ścieżka dźwiękowa i rysunki - zostanie zmontowana w programie do montowania filmów.
Zajęcia odbywać się będą w wybrane soboty w
godzinach od 10.00 do 11.30.
Terminy:
14 listopada 2015, 28 listopada, 5 grudnia
12 grudnia, 9 stycznia 2016, 22 stycznia
20 stycznia, 5 marca, 19 marca
9 kwietnia, 11 kwietnia, 14 maja
Cena: przy zapłacie za całość kursu (w terminie do 10 listopada 2015) 550 zł, przy zapłacie
w podziale na raty: 300 zł do 10 listopada 2015,
200 zł do 2 stycznia 2016, 150 zł do 31 marca
2016. Cena zawiera materiały warsztatowe.
Galeria Kultura (ul. 3 Maja 44/2, wejście od
ul. Kilińskiego), informacje i zapisy: stowarzyszenie.tutajteraz@gmail.com, tel. 608 657 713.
Zgłoszenia do 9 listopada.

7 listopada, Sala Widowiskowa
„Podlasie”, ul. Sienkiewicza 63

XVII MIĘDZYNARODOWY PLENER
MALARSKI „SZTUKA BEZ GRANIC”

2-14 listopada
Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
Udział w plenerze wezmą znakomici polscy
i zagraniczni artyści: Walter Maringer z Austii;
Anna Atoyan, Iryna Gresik, Vladimir Kolesnikow, Orest Tsyupko z Ukrainy; Miroslav Bucher
ze Słowacji; Mikołaj Buszczyk z Białorusi; Kazimierz Furga, Mikołaj Malesza, Marek Hołda,
Krystyna Olchawa, Michał Godlewski, Janusz Lewandowski, Maria Dziopak, Iza Staręga z Polski
Enes Levic ze Szwecji; Gerlind Hentze z Niemiec.
Dla malarzy uroda mazowieckich wsi to
stałe i nieprzemijające zauroczenie i fascynacja.
Zapewne, jak co roku czas twórczej, artystycznej
atmosfery przełoży się na wyjątkowe dzieła malarskie. Efekty pracy artystów zostaną zaprezentowane 13 listopada o godz.18.00 podczas uroczystego zakończenia. Wernisażowi towarzyszyć
będzie koncert Marty i Ireneusza Trybulców z
zespołu Camerata Cracovia. Pieczę nad powodzeniem przedsięwzięcia sprawował będzie Komisarz Pleneru Antoni Wróblewski. Organizatorami są Powiat Siedlecki i Dom Pracy Twórczej
Reymontówka w Chlewiskach. Organizatorzy
serdecznie zapraszają do odwiedzania artystów w
czasie trwania pleneru i na uroczyste zakończenie. 3.11.o godz. 17.30 Mikołaj Buszczyk, uczestnik pleneru, zaprasza na swoją wystawę do Centrum Kultury Białorusi w Warszawie.

Galeria Kultura

Konkurs literacki „List do Reymonta”
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach, Dom
Pracy Twórczej „Reymontówka” oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w
Siedlcach ogłosiły konkurs literacki, inspirowany
życiem i twórczością Władysława Reymonta pod
hasłem „List do Reymonta”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych,
studentów i osób dorosłych. Jury oceniać będzie
oryginalność w podejściu do tematu, walory
literackie i zgodność z zasadami pisania listu.
Prace w 4 egzemplarzach, nigdy nie publikowane, należy przesyłać do 23 listopada na adres:
Miejska Bibilioteka Publiczna w Siedlcach,
08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 5 z dopiskiem
„List do Reymonta”. Rozstrzygnięcie konkursu

nastąpi 3 grudnia w Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach. Szczegółowy
regulamin konkursu i warunki uczestnictwa
znajdą Czytelnicy na stronie Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Siedlcach.

DNI NIEPODLEGŁEJ

7-12 listopada Muzeum Regionalne w
Siedlcach
7, 8, 11, 12 listopada 2015 r. (sobota, niedziela, środa, czwartek)
7 listopada (sobota) – IV Otwarte zawody
strzeleckie.
8 listopada (niedziela) – Pokazy zbiorów
członków Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów,
otwarcie wystawy „Generał Franciszek Sikorski
(1889-1940). Dowódca 9 Dywizji Piechoty w
Siedlcach”, stoisko Urzędu Pocztowego Siedlce
1, koncert poetycko- muzyczny „W hołdzie Najjaśniejszej – Seniorzy” w wykonaniu Stowarzyszenia Zespół Artystyczny „Seniorynki”, koncert
kapeli Stanisława Ptasińskiego, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z dziećmi Zespołu
Szkół w Zagoździu, wykład historyczny Małgorzaty Iwańskiej „Franciszek Sikorski – życie w
służbie Ojczyźnie”
11 listopada (środa) – Promocja książki Andrzeja Chojnackiego „Żołnierze w społeczeństwie regionu siedleckiego w latach 1795-1831”,
wielopokoleniowy program słowno-muzyczny
„Razem dla Niepodległej” przygotowany przez
Antoninę i Eugeniusza Mąków.
12 listopada (czwartek) – Podsumowanie
konkursu plastycznego „Moje ulubione miejsce
w Ojczyźnie”.

LISTOPAD 2015

Biuletyn Informacji Kulturalnej

GALERIA TEATRALNA - wernisaż Ireneusza Parzyszka

Niebo
z moich stron

Otwarcie wystawy 18.11.2015 r., godz. 18:00
Galeria Teatralna CKiS
Bacznie obserwuję codzienność.
Wszystko,
co
dzieje się wokół, komentuję.
Wydarzenia polityczne, społeczne interpretuję indywidualnie, przenosząc na papier w
formie satyrycznej. Symbolu,
skrótu myślowego, używam
w plakatach, by w bezpośredni sposób, jak najszybciej,
podzielić się z odbiorcą, nie
zajmując mu zbyt wiele czasu.
Świat bowiem pędzi.
Wymaga to ode mnie pewnej dyscypliny. Jeszcze bardziej
samotny staję się podejmując
temat natury. Maluję pejzaże,
rysuje kamienie „W drodze do”,
„Całuny”. Nie ograniczam się
do pojedynczych prac. Powstają cykle. Wówczas odpoczywam, mam swój świat.
„Niebo z moich stron” to
powrót do dzieciństwa. Leżąc na

kolorowej łące wąchałem trawę
i ziemię. Ten zapach pamiętam
do dzisiaj. Patrzyłem w niebo i
zazdrościłem ptakom, że z taką
swobodą wznoszą się wysoko.
Radość skowronków i zaduma
krążących bocianów były dla
mnie radością. Płakałem, gdy
jesienią żegnały nas do wiosny.
Spektakl nieba trwał dalej. Pamiętam dramat burz z piorunami i romantyczne tęcze na niebie. Pamiętam obłoki płynące
swobodnie i wschody słońca i
słońca zachody. W każdej chwili
teatr się zmieniał i trwa tak do
dzisiaj. Wciąż patrzę w niebo, bo
mnie inspiruje swą tajemnicą,
barwami – więc maluję.
Uciekam od zgiełku, chaosu i fałszu. Nie cierpię głupoty, kłamstwa i betonu. W niebie
szukam szczęścia, spokoju i raIreneusz Parzyszek
dości.

ARTYŚCI WCZORAJ I DZIŚ | Ireneusz Parzyszek
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ROZMOWY TEATRALNE

Stefanem Szulcem
aktorem i pedagogiem, autorem
sztuk dla dzieci, m.in.
„O Piracie Buciorze ...”
i ”Bajkowe Siedlce - nasza mała ojczyzna”
ROZMOWA ZE

Jaka bajka była Pana ulubioną w dzieciństwie?
Mieliśmy w domu starą książkę z baśniami i legendami. Nie miała okładki ani strony
tytułowej, nie wiem więc, co to był za zbiór…
ale może dlatego, że była to prawdziwa, stara i gruba Księga, te baśnie podobały mi się
najbardziej. Udawało mi się namawiać rodziców na jej czytanie. Poza tym słuchałem
namiętnie kaset magnetofonowych z Muminkami. Kreskówki Disneya pojawiły się
dopiero później.

– na poziomie zdania, akapitu, wątku czy
na poziomie całego utworu – jest dla mnie
ekscytujące i z pewnością bardzo pomaga mi
w budowaniu scen. Bardzo cieszyłem się, że
ta właśnie dziedzina poetyki – kompozycja
dzieła literackiego - przypadła mi w udziale,
kiedy prowadziłem zajęcia dla studentów polonistyki w Krakowie. Doświadczenie bycia
na scenie - mam tu na myśli regularne granie
spektakli i współtworzenie przedstawienia
w procesie prób – urealnia wszelkie pomy-

Co sprawiło, że to właśnie świat dziecka – jego wyobraźnia, marzenia, tajemnice
– stały się głównym przesłaniem i tematem
Pana artystycznego powołania?
Przyglądanie się i tajemnicom dzieciństwa i eksplorowanie wyobraźni to naturalna
droga poszukiwań artystycznych dla aktora,
który zaczynał przygodę z teatrem na scenie
lalkowej. Mam też prawie 10 lat młodszego
brata – może dzięki temu łatwiej mi przekazywać dzieciom pewne treści. Jako początkujący nastolatek sporo czasu spędzałem z
bratem.

„Przyglądanie się
tajemnicom dzieciństwa
to naturalna
droga poszukiwań
artystycznych dla aktora,
który zaczynał przygodę
z teatrem na scenie
lalkowej.

Z wykształcenia jest Pan polonistą, a
także aktorem i pedagogiem. Która z tych
ścieżek okazała się najbardziej pomocna w
dotarciu do serca młodego widza i odbiorcy?
Te dziedziny współpracują ze sobą. Najważniejsza na pewno jest polonistyka. Studia polonistyczne - poza wyposażeniem w
narzędzia do badania literatury – pozwoliły
mi nieco inaczej, głębiej – mam nadzieję –
spojrzeć na sam proces pisania. Doświadczenie pracy z tekstem, z jego kompozycją

sły dramaturgiczne. Jestem w stanie wyłapać
to, co się scenicznie nie sprawdzi, lub co jest
przekombinowane. Staram się poszukiwać
takich rozwiązań, które dla widza będą jasne.
Natomiast wyczulenie na brzmienie języka w
poezji i ogólne uwrażliwienie na muzykę jest
konieczne, żeby napisać piosenkę. Trudno
też zbudować wiarygodną postać w dramacie, jeśli w jakiś sposób nie zindywidualizuje
się jej języka, aby przez to ukazać jej specy-

fot. archiwum prywatne

TEATR
DLA DZIECI
NIE MOŻE
NUDZIĆ
ficzną wrażliwość i świat wewnętrzny. Aktor
ma dodatkowo możliwość weryfikacji tego
języka postaci w sposób performatywny przy
budowaniu roli.
Wielokrotnie występował Pan w przedstawieniach dla dzieci jako aktor. Jaka jest
Pana recepta na udany spektakl właśnie dla
najmłodszej publiczności. Jakie kryteria
winien spełniać i czym widza oczarować?
Teatr dla dzieci nie może nudzić – młody
widz jest wymagający, ale bardzo wdzięczny.
Tempo akcji musi być szybkie, postaci wyraziste, jasne puenty. Tego nie da się osiągnąć
bez dobrze skrojonego tekstu. Reszta to domena reżysera. Ważne jest też, żeby spektakl
był ciekawy plastycznie – i niekoniecznie
„cukierkowy”. Jeśli w przedstawieniu są piosenki – nie mogą być „wypełniaczem” czasu, ale muszą wnosić nowe treści i poruszać
emocje. Trochę abstrakcyjnego humoru nie
zaszkodzi – dzieci odczytują go w lot.
Dzieci są bardzo wymagającą publicznością. Choć na przestrzeni lat świat wokół
dziecka zmienił się diametralnie, ono się
nie zmieniło. Jak Pan sądzi, czego współczesne dzieci oczekują od teatru? Czego w
nim szukają?
Myślę, że najważniejsze w teatrze jest
spotkanie „na żywo” widzów i aktorów wokół jakiejś wspólnej sprawy. Aktorzy mają
do opowiedzenia pewną historię, a widzowie chcą w niej uczestniczyć. Czas płynie tu
wolniej. Niekiedy wydaje się, że mamy na co
dzień tak mało czasu na rozmowę czy zwyczajne wspólne spędzanie czasu w rodzinie.
Teatr jest właśnie takim czasem na przeżycie
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czegoś razem. Wydaje mi się, że dzieci szukają w teatrze nie tylko zabawy, ale też tego
wspólnego przeżycia, bo do teatru trzeba
pójść – wyjść z domu, ładnie się ubrać – a
telewizja i komputer są dostępne w każdej
chwili. Poza tym w teatrze każde przedstawienie przebiega trochę inaczej. Tylko film
czy kreskówka są doskonale powtarzalne.
Nasi widzowie oczekują też – zwłaszcza nieco starsze dzieci – że ktoś potraktuje ich poważnie i podyskutuje z nimi o trudniejszych
sprawach. Coraz więcej spektakli dla młodych widzów podejmuje tematy niełatwe, ale
istotne. Mogą to być zagadnienia przemocy,
choroby albo np. temat ochrony środowiska.
Prowadzi Pan również warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia
z emisji głosu. Jak Pan się czuje w roli pedagoga?
Znakomicie. Aby prowadzić warsztaty,
trzeba najpierw solidnie usystematyzować
własną wiedzę i doświadczenie. To jest przydatne także dla mnie samego! Moja wiedza o
emisji głosu była bardzo „rozproszona”, dopóki nie spotkałem się z propozycją uczenia
innych osób pracy głosem. Zaczęło się od
studentów, później także pracowałem z osobami z call-center i z nauczycielami. Do tej
pory dziwię się, że na studiach nauczyciele
nie mają solidnych zajęć z emisji głosu lub
mają taki przedmiot w wersji bardzo okrojonej – i więcej w nim teorii niż praktycznego
warsztatu. Najciekawszą przygodą jest prowadzenie szkoleń i bycie trenerem.
W tej dziedzinie możliwości rozwoju są nieograniczone!
Na siedleckiej Scenie Teatralnej w ubiegłym roku odbyła się
premiera spektaklu dla dzieci:
„O Piracie Buciorze, który zgubił
skarb i znalazł przyjaciela”, powstałego na bazie pańskiej sztuki.
Jaki rodzaj skupienia towarzyszy
Panu podczas tworzenia tego rodzaju tekstów? Kim jest dziecko,
dla którego wybrzmiewa na scenie Pana piosenka?
Rzeczywiście najwięcej czasu zajmuje poukładanie w głowie
struktury dramaturgicznej, kluczowych rozwiązań i pomysłów,
które pociągną za sobą całość. W
przypadku „Buciora” tym kluczem
był pomysł z wyrzuceniem – przypadkowym – skarbu do morza, a
dokładnie do paszczy rekina. Piraci zwykle poszukują skarbów – a
Bucior swój skarb dość spektakularnie gubi, ale gubi go „w słusznej sprawie”. Skoro tak się dzieje
– pomyślałem, że musi być nieco
gapowaty albo „zakręcony”. Takie
postaci wzbudzają największą sympatię – można dostrzec ich słabe i

mocne strony, widać jak się rozwijają, dlatego
widzowie przeważnie kibicują im i identyfikują się z nimi. Dalej już trzeba było „tylko”
tę opowieść napisać! Piosenki zaś zbierają
rozmaite skojarzenia, które w dramaturgii są
w tle, w domyśle; ujawniają to, co nie pojawiło się wprost. Ich zadaniem jest poruszenie

Coraz więcej spektakli
dla młodych widzów
podejmuje tematy
niełatwe, ale istotne.
Mogą to być zagadnienia
przemocy, choroby
albo np. temat ochrony
środowiska.
głębszych emocji. Jest to rodzaj gry z odbiorcą – wrzucam w tekst pewne znaki, szukam
porozumienia na nieco innym poziomie.
Niektóre piosenki w tym spektaklu były nawiązaniem do znanych szant. Do pisania
tekstów potrzebuję stworzyć tak dla siebie, w
głowie, melodię - żeby zaistniała jakaś struktura rytmiczna do wypełnienia słowami.
Można ją niekiedy nagiąć, ale są granice tego
naginania – akcenty wyrazowe generalnie
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powinny zgadzać się. I tutaj znów kłania się
filologia i stopy wierszowe: jamby, trocheje,
daktyle...
Niebawem najmłodsza siedlecka publiczność obejrzy kolejną Pana sztukę
„Bajkowe Siedlce nasza mała ojczyzna”,
przygotowaną przez aktorów Teatru Es.
Czym ją Pan zaskoczy?
Jedna z piosenek będzie rapowana. Tak
wstępnie umawialiśmy się z kompozytorem,
Waldemarem Koperkiewiczem. Część piosenek będzie miała przekaz dość refleksyjny;
chcę zadbać o to, żeby dorośli widzowie także znaleźli w spektaklu coś dla siebie. Mam
nadzieję, że ta dwuwarstwowość tekstów zafrapuje widownię!
Współpracuje Pan z wieloma teatrami,
przygotowując bądź grając w przedstawieniach dla dzieci. Czy według Pana w Polsce wystarczająco dużo uwagi poświęca
się najmłodszym widzom? Jak Pan ocenia
poziom edukacji w tym zakresie?
Trudno mi powiedzieć... Z pewnością
w wielu miejscach w Polsce na kulturze się
oszczędza, i nie jest to dobre. Ale też mam nadzieję, że nie wszędzie jest tak źle. Na przykład
w Siedlcach, gdzie młodej publiczności poświęca się bardzo wiele uwagi. Bardzo ważne
jest, żeby nauczyciele i rodzice zabierali dzieci
na wartościowe przedstawienia, żeby nasi widzowie mieli później po prostu dobry gust! Z
pewnością edukacja jest istotna - warto spotykać się z rodzicami, nauczycielami i
dziećmi, pokazywać im teatr, zachęcać do krytycznego odbioru, dostarczać wiedzy, kształtować wrażliwość
na każdym etapie. To jest jak otwieranie drzwi, z których część osób
pewnie kiedyś skorzysta!
„Każdy ma swoje miejsce
ulubione w dzieciństwie. To
jest ojczyzna duszy” – napisał w
„Dziennikach” Stefan Żeromski.
Do którego okresu swojego dzieciństwa wróciłby Pan chociaż na
chwilę i dlaczego?
Do wsi, z której pochodziła
moja babcia, gdzie jeździłem na
wakacje do kuzynów, do czasu, kiedy miałem 7-9 lat. Były ogniska,
pieczenie ziemniaków, suszenie
grzybów, czerpanie wody ze studni.
Z domem cioci i wujka sąsiadowała
budka, w której dróżniczka telefonem na korbkę dawała tajemnicze
sygnały o przejeżdżających pociągach. Były zapachy lasu, ziół, ścierniska, rozgwieżdżone niebo – którego w mieście nie widać. I cisza.
Wielka cisza.
Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk
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ZAPOWIEDŹ WYDARZENIA

9 grudnia, 19:00
WIECZÓR W TEATRZE WIELKIM

Anna Seniuk
Spektakl literacko-muzyczny na podstawie poematu Stanisława Balińskiego „Wieczór
w Teatrze Wielkim” 9 grudnia zagości na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. W roli
głównej wystąpi znakomita polska aktorka Anna Seniuk.
„Wieczór w Teatrze Wielkim” to doskonały tekst napisany błyskotliwie i z dużym poczuciem humoru. To poetycka opowieść o sztuce i barwna wędrówka
śladami minionej epoki. Ten spektakl jest ucztą dla fanów teatru i dla miłośników talentu aktorki, która, jak sama mówi, gra go już od wielu lat i zawsze z
ogromną przyjemnością”. Elementem wieczoru będzie spotkanie-rozmowa
z publicznością, w trakcie którego aktorka opowie o swoich znanych rolach
teatralnych i filmowych. Stanisław Baliński (1898-1984), twórca blisko
związany z grupą poetycką Skamander, opisuje z humorem, trochę ironicznie, a zarazem sentymentalnie świat współczesnych mu artystów. W
recytowanym przez Annę Seniuk poemacie słyszy się zachwyt nad sztuką. Lecz to dopiero początek opowieści. Opera jest jedynie pretekstem,
aby dotknąć tego, co zawsze najbardziej emocjonuje i ciekawi. Dzięki
Balińskiemu będziemy mogli zajrzeć za teatralne kulisy, poznać losy
wielkich śpiewaków, poczuć smak sławy a czasem – także ból porażki.
REKLAMA

JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO

www.ckis.siedlce.pl
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EDUKACJA

Nagrody
dla siedleckich
nauczycieli

Spotkanie z tej okazji odbyło się 13 października w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja
Meżeryckiego, Scena Teatralna Miasta Siedlce.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: senator Waldemar Kraska, poseł Krzysztof Tchórzewski, Mazowieckiego Kuratora Oświaty reprezentowała dyrektor Delegatury w Siedlcach
Milena Królikowska, a Biskupa Siedleckiego
Kazimierza Gurdę ks. kan. dr Krzysztof Baryga,
dyrektor Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej Siedleckiej. W spotkaniu udział wzięli także
przedstawiciele siedleckich uczelni wyższych.
Władze samorządowe Siedlec reprezentowali
prezydent Wojciech Kudelski ze swoimi zastępcami Anną Sochacką i Jarosławem Głowackim,
a Radę Miasta przewodniczący Henryk Niedziółka oraz wiceprzewodniczący Piotr Karaś.
Nie zabrakło także dyrektorów siedleckich
szkół i placówek edukacyjnych oraz oczywiście
wyróżnionych nagrodami nauczycieli i pedagogów. W tym roku nagrody Prezydenta Miasta
Siedlce za szczególne osiągnięcia dydaktyczno
-wychowawcze otrzymały 62 osoby.
Zwracając się do uczestników uroczystości
prezydent Siedlec Wojciech Kudelski powiedział,
m.in.: - Edukacja to podstawa bytu naszego miasta. Doceniamy to i mimo budżetowych niedostatków sprawy edukacji stawiamy zawsze na
pierwszym miejscu. Muszę tu koniecznie powiedzieć, że aż 45 procent budżetu miasta to właśnie
wydatki na tą sferę życia. I wszystko byłoby w
porządku, gdyby nie jeden drobny szczegół. Każdego roku do subwencji oświatowej z miejskich
pieniędzy musimy dokładać ok. 30 mln złotych.
To niemało. Mniej więcej tyle kosztował na Park
Wodny czy stadion z kompleksem boisk piłkar-

62 siedleckich
nauczycieli, pedagogów i
wychowawców otrzymało
z okazji Dnia Edukacji
Narodowej specjalne,
doroczne nagrody
Prezydenta Miasta Siedlce.

skich. Za taką kwotę moglibyśmy też każdego
roku wyremontować przynajmniej 10 km miejskich ulic. Mówię to w tym gronie, aby uzmysłowić Państwu nasze wybory przy konstruowaniu
i wykonywaniu miejskich budżetów. Przed laty
w strategii rozwoju miasta podjęliśmy właśnie
taki zapis, że oświata to najważniejsze zadanie i
priorytet miejskiego samorządu. Z tych zapisów
wywiązujemy się w 100 procentach, chociaż Pan
Skarbnik z bólem serca, ale podpisuje stosowne
dokumenty finansowe. Siedlecka edukacja ma się
dobrze, ale byłoby jeszcze lepiej, gdyby z zobowiązań wywiązywał się także rząd. W skali kraju
wszystkie samorządy otrzymują aż 8 miliardów
złotych za niską subwencję oświatową. Zależy
nam jednak na tym żeby szkoła nie tylko nauczała, ale i wychowywała. Zależy nam, żeby nasza
młodzież miała dobry wzór jak kształtować swoją osobowość, aby potem dobrze służyć Ojczyźnie. Dzień Edukacji Narodowej to dla naszego
miasta ważne święto, bo mieszkańcy Siedlec szanują nauczyciela, który daje naszym dzieciom to
co jest najważniejsze - wiedzę.
Gratulacje nagrodzonym złożyli także obecni na uroczystości zaproszeni goście.

Nagrody Prezydenta Miasta Siedlce otrzymali:

PRZEDSZKOLA:
Małgorzata Borowska (Miejskie Przedszkole
Nr 1); Leontyna Homka (MP 6); Małgorzata Klimek (MP 15); Joanna Śledź (MPI 20); Grażyna
Świderska (MP 21); Wanda Protasiuk (MP 23);
Maria Cisłak (MP 25); Beata Sitkowska MP 27).
SZKOŁY PODSTAWOWE:
Jolanta Niewęgłowska (Szkoła Podstawowa
Nr 4); Ewa Gabriela Markiewicz (SP 5); Katarzyna Belowska-Harke (SP 5); Grażyna Czaplejewicz

Jednak warto żyć
Po raz kolejny
udałem się z młodzieżą na spektakl
rodzimej produkcji
pt.: „Kantata na cztery skrzydła”.
I tym razem nie zawiodłem się. Sztukę tę
wyreżyserował dyrektor Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce Waldemar Koperkiewicz na podstawie
tekstu Roberta Bruttera. W spektaklu wystąpili znakomici siedleccy aktorzy: Ula Gotowicka,
Robert Protasewicz i Maciej Czapski.
Przedstawienie to opowiada o kobiecie,

która w momencie kryzysu postanawia popełnić
samobójstwo. Dwaj aniołowie: doświadczony
Amhiel i początkujący Beatiel pragną odwieść ją
od tego czynu.
Problemy zawarte w sztuce dotyczą większości społeczeństwa. Ukazano tu słabą psychikę
człowieka który przy kilku niepowodzeniach życiowych ulega całkowitemu załamaniu. Pomimo
tak trudnych spraw poruszanych na scenie, widz
nie czuje się przytłoczony tragedią bohaterki. Jej
niedola zostaje przedstawiona w lekki i komiczny sposób. Osiągnięto to przez odpowiedni dobór tekstów które potrafią rozbawić publiczność.

(SP 5); Ewa Cała (SP 6); Barbara Pióro (SP 6);
Anna Barbara Wiśniewska (SP 7); Wanda Całka
(SP 9); Marek Kosyl (SP 9); Wiesława Magdalena
Czyrka (SP 10); Bożena Janina Przesmycka (SP
10); Alina Kąkol (SP 11); Mariola Bolesta (SP 11);
Małgorzata Pieniak (SP 12); Hanna Głuchowska
(SP 12) Iga Kornacka-Barczak (SP 12).
GIMNAZJA:
Agnieszka Tomczyk-Gajewska (Publiczne Gimnazjum Nr 1); Monika Walęcka (PG 1);
Agnieszka Krasowska (PG 2); Marzena Skup
(PG 3); Magdalena Andrzejczyk (PG 3); Wojciech Chwedczuk (PG4); Aneta Aniela Sołoducha (PG 5); Beata Grodzicka (PG 5); Małgorzata
Łukasiewicz (PG 6); Bożena Zbaracka (PG 6);
Grzegorz Matejczuk (PG 6).
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
Elżbieta Grabowska (I Liceum Ogólnokształcące); Małgorzata Maksymiuk (I LO); Agnieszka
Powałka (I LO); Piotr Szyszkowski (I LO); Jolanta Kalinowska (II LO); Sylwia Lubelska (II LO);
Małgorzata Niedzielak-Kwiatkowska (IV LO);
Dorota Kostecka (IV LO); Tomasz Derlatka (IV
LO); Barbara Kokoszkiewicz (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1); Adam Misiak (ZSP 1);
Ewa Wojciechowska (ZSP 1); Jolanta Duk (ZSP
2); Iwona Małgorzata Kaczorek (ZSP 2); Anna
Pliszka (ZSP 2); Anna Cieszkowska (ZSP 3); Joanna Filipczuk (ZSP 3); Krzysztof Grzegorczuk
(ZSP 3); Piotr Wojciechowski (ZSP 5); Krzysztof
Krasuski (ZSP 5); Wojciech Myka (ZSP 5); Łukasz Wawrzyszczuk (ZSP 6); Bożena Wyrębiak
(Centrum Kształcenia Praktycznego); Michał
Ziółkowski (CKP); Bogdan Zwoliński (CKP);
Edyta Biarda (CKU); Krzysztof Troć (CKU).
Dariusz Dybciak

Spektakl mimo swojej zabawnej formy, zmusza
widza do refleksji nad sensem życia. Uczy nas jak
wybaczać bliźniemu. Tekst sztuki staje się pretekstem: o nasz udział w boskim planie, o dobro i
zło, o wartość i sens życia oraz o to, co nastąpi po
naszej śmierci.
Bardzo ekspresyjna kreacja Uli Gotowickiej
wzbudza zachwyt. Aktorka prezentuje złożoną
postać targaną emocjami, które przeszywają całe
jej ciało. Maciej Czapski jak zwykle wykazał się
profesjonalizmem w kreowaniu swojej roli. Robert Protasewicz, znany również jako świetny
muzyk i wokalista, zagrał swoją rolę lekko i przekonywająco. Polecam wszystkim ten spektakl,
którego następna odsłona nastąpi już w grudniu.
Mariusz Sikorski, mgr filologii germańskiej, GiLO i ZSZ nr2 w Mińsku Maz.
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RÓŻNE ODCIENIE WOLNOŚCI

Bogusław Olszewski

fot. materiały prasowe

fot. archiwum prywatne

działacz konspiracyjnego Ruchu Młodej Polski w latach 70/80, członek NSZZ
Solidarność, Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Ruchów
Chrześcijańsko-Demokratycznych w Siedlcach
Należę do pokolenia Kolumbów roku 80. Młodzi ludzie, z którymi w
ramach działalności w „Ruchu Młodej Polski” dane mi było współpracować i walczyć o wolność i suwerenność, byli tak głodni tych wartości, że
daliby z siebie wszystko, by te dobra osiągnąć. Złożyliby każdą ofiarę...
Wolność to wartość bezcenna. Moje pokolenie odnosi się do tej wartości
w sposób szczególny, bo wie, jak jej brak doskwiera i jaką cenę trzeba
za nią zapłacić. To jest tak, jak z kimś, kto doznał uczucia głodu. Już
żyje w czasach sytości, ale do końca życia będzie się do kromki chleba
odnosił z ogromnym szacunkiem i czcią, bo zna jej smak, szczególnie za
więziennymi kratami.... Dzięki Bogu żyjemy w wolnym kraju, ale nawet
na chwilę nie możemy zapominać o pielęgnowaniu wolności. Edukacja,
pamięć historyczna, wskazywanie zagrożeń to elementy, które winny być
podstawą edukacji szczególnie młodego pokolenia, które nie zna życia w
zniewoleniu. Nie bez znaczenia jest fakt, że współcześnie pojęcie wolności jest wypaczane. Istnieje bardzo płynna granica pomiędzy wolnością a
anarchią, co prowadzi do relatywizmu moralnego i nadużyć. Bez fundamentu wartości wolność to puste, nic nie znaczące słowo.

Ula Gotowicka

fot. J. Grudziński

aktorka, autorka tekstów piosenek (m.in. dla H. Banaszak)
Ciekawe, ilu jest dzisiaj artystów prawdziwie wolnych w swej twórczości? Jak wielu ma
odwagę mówić własnym głosem nie oglądając się na konsekwencje, nie zawracając sobie
głowy poprawnością polityczną, panującymi trendami, presją sukcesu, popularności,
odpornych na brawka i szelest banknotów? Czy są dziś uznanymi twórcami, Nazwiskami, których nie wypada nie znać, czy też przepadli zupełnie mimo ogromnego talentu
przez swoją bezkompromisowość, niedopasowanie, niechęć do autopromocji, może nawet
przepadli na zawsze? Cena wolności bywa niezmiernie wysoka. Norwid w przytułku, Van
Gogh u czubków; szykanowany Baudelaire, głodujący A. Gierymski. „Obwiniano mnie
o wszystko oprócz pogody”- wyznaje Brodski, poeta skazany na przymusowe roboty za
pasożytnictwo i wydalony z kraju, późniejszy laureat Nagrody Nobla.
Kto dziś przeciera nowe szlaki, kto czerpie z ożywczych źródeł, a kto zasiedział się w
swojej - niechby i - awangardowej pozycji? W gąszczu pytań - jedna pewność: nie ma
wolnego twórcy bez wolnego człowieka.

Wojciech Pszoniak

fot. materiały prasowe

aktor teatralny i filmowy, pedagog
To jest trudna sprawa, dlatego, że jest istnieje wolność od i wolność do.
Wolność do to jest wolność autentyczna, prawdziwa, dojrzała, a wolność od
to jest ucieczka, zrzucenie z siebie „ograniczeń”, które nakłada kultura i społeczeństwo. Niestety, wielu ludzi pojmuje wolność opacznie i naiwnie jako prawo
do czynienia wszystkiego, co nam się podoba. Także do czynienia zła i krzywdzenia
innych ludzi. Według mnie wolność to jest przed wszystkim wewnętrzna przestrzeń
w człowieku: wolność myślenia, wolność osobistego przeżywania świata i postrzegania innych, wolność wyboru. Ludzie mylą bardzo często pojęcie wolności z anarchią
czy rozpasaniem, co prowadzi do destrukcji. Ludzie mówią: nie pójdę do wyborów,
bo mi wolno, a to nieprawda; to jest wolność źle pojmowana od, a wolność do to
jest wolność, która nas prowadzi do prawdziwej wolności, która nas wzbogaca. To,
że człowiek ma pewne zasady i normy moralne, nie znaczy wcale, że nie jest wolny.
Wręcz przeciwnie. Taka wolność jest dużo ciekawsza, ale przez to trudniejsza.
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Andrzej Zawadzki
prezes zarządu firmy Cukrohurt

Wolność ma różne oblicza. Pojęcie to oznacza dla mnie przede wszystkim wolność wewnętrzną. Czuję się człowiekiem wolnym, bo decyduję o sobie, jestem niezależny, nie ulegam presji innych, mówię „nie”, jeśli coś lub ktoś zagraża mojej wolności. Zawsze czułem się wolny. Moja młodość przypadła na czasy PRL-u, kiedy
żyliśmy w zniewolonym kraju, ale ja zawsze się buntowałem, byłem niepokorny
i płynąłem pod prąd, może dlatego dzisiaj jestem w takim a nie innym miejscu i
zajmuję się biznesem. To niełatwy chleb. Wolność biznesmena jest ograniczana
przede wszystkim przez złe prawo, zawiłe i niestabilne przepisy i widzimisię niektórych urzędników, którzy nie ponoszą konsekwencji za swoje błędy. Wolność
to także swoboda wypowiedzi, pluralizm polityczny i światopoglądowy. Oczywiście wolność ma swoją cenę. Ceną mojej wolności jest permanentny brak
czasu! Ale to jest mój wybór. Żyję w wolnym kraju i nie mam poczucia zagrożenia naszej suwerenności, co niektórzy starają się nam wmawiać. Wolność
jest darem, który trzeba pielęgnować, bo to wartość nadrzędna.

Adam Białczak

Mamy długie doświadczenie w zmaganiach z tymi, którzy chcieli nas kneblować. W czasach zaborów,
okupacji i PRL-u rozwinęliśmy umiejętność walki z cenzurą – zarówno bezpośrednio, poprzez drugi
obieg, jak i pośrednio, przez subtelne aluzje w tekstach oficjalnie zatwierdzonych. Sam jestem z pokolenia, które czytania między wierszami uczyło się zaraz po tym, jak opanowało samo składanie liter.
Mogłoby się wydawać, że teraz jest o niebo lepiej. Instytucjonalnej cenzury dawno nie ma. Poza tradycyjnymi mediami jest internet, w którym każdy może pisać i pokazywać co chce. Ta swoboda bywa aż męcząca,
bo często służy mniej lub bardziej wyrafinowanej ideologicznej propagandzie, komercyjnej manipulacji czy
pospolitemu chamstwu. Trzeba się trochę porozglądać, by w zalewie pisaniny o wszystkim i niczym dotrzeć
do udokumentowanych faktów, solidnych argumentów i kulturalnego języka. Czasem pojawia się wręcz myśl:
czy nie można by tutaj wymusić jakiegoś znośnego poziomu paroma nowymi paragrafami?
Lepiej jednak taką myśl odrzucić. Nie tylko dlatego, że prawo nie nadąża za rzeczywistością i nie da się
wszystkiego ująć w przepisy. Rzecz w tym, że tej wolności wypowiedzi wcale nie mamy na świecie w nadmiarze. I
nie chodzi tu tylko o takie kraje jak Meksyk czy Rosja, gdzie zbyt dociekliwi żurnaliści trafiają do piachu. Na liberalnym Zachodzie media są krępowane przez tabu politycznej poprawności. W dawnych „demoludach” dostęp
do informacji utrudnia biurokracja, a wyrażanie opinii często tłumią sprzyjające politykom i bogaczom sądy.
Nawet tam, gdzie takich patologii jest niewiele, zawsze istnieje napięcie między prawem do informacji i swobodnej krytyki, a zawodowymi i państwowymi tajemnicami oraz prawem do prywatności i dobrego imienia. I tylko
od obywatelskiej czujności zależy, czy te ostatnie – choć same w sobie słuszne, potrzebne i godne ochrony – nie
zostaną cichcem nadmiernie rozciągnięte i nie zamienią się z czasem w nowy knebel.

fot. archiwum prywatne

historyk, dziennikarz Katolickiego Radia Podlasie

Tadeusz Sobieszczak

To jest bardzo szeroki temat. By opowiedzieć o mojej walce o wolność, trzeba by napisać kilka książek… Miałem 16 lat, kiedy wziąłem karabin do ręki
i czasem mam wrażenie, że ta walka wciąż trwa. Bo wolność, proszę
pani, to jest najcenniejsza rzecz w życiu, ale my, Polacy, szczególnie dzisiaj, zupełnie nie potrafimy tej wolności docenić, ba,
my ją wypaczamy i marnujemy. I chociaż mam już ponad 90
lat, wciąż czekam na moją wolną Polskę – wolną od nienawiści,
zakłamywania historii, partyjnych interesów, podłości i chamstwa.
Proszę zauważyć, jak polska historia jest przekłamywana w podręcznikach szkolnych – ile tam nieprawdy, pomijania albo przekręcania
faktów. Nie mówi się w nich o tym, kto to był Piłsudski czy Mościcki,
nie uczy się prawdziwej historii. Zawsze to podkreślam w spotkaniach
z historykami, którym się wciąż narażam. To, co sączy się z ekranów
telewizorów – te wściekłe ataki jednej partii na drugą, obrzucanie się
błotem, zohydzanie Polski – czy o taką Polskę walczyliśmy? A jak
wygląda wychowanie młodzieży? Co ona wie o prawdziwej historii? Od kogo ma się o tym dowiedzieć? Szkoda gadać. „Gorzki to
chleb jest polskość” – chciałoby się powiedzieć za Norwidem.

fot. S. Kordaczuk

Mjr
w czasie II wojny światowej żołnierz AK ps. „Dudek”
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

I kto nas tak urządził?

Kilka dni temu zaczął mi szwankować
telefon. Nie żeby się od razu zepsuł, ale
dzwonienie i odbieranie rozmów a także
wiadomości stało się praktycznie niemożliwe. Wyobraźcie sobie Państwo moje
zdenerwowanie, ba niepewność graniczącą
niemal z bezradnością. Ktoś do mnie będzie
chciał zadzwonić i porozmawiać, a ja nie
jestem w stanie odebrać rozmowy! Do tego
nie mogę zajrzeć na strony internetowe i do
swojego terminarza. Jednym słowem przez
chwilę widziałem koniec świata. Rozpacz
i wściekła bezsilność już zaczęła mnie opanowywać, gdy nagle pomyślałem: stop, co ja
wyprawiam? Jestem przecież z pokolenia
wychowanego bez komputerów, jeśli telefon
to stacjonarny, gdzieś „na mieście” w budce
telefonicznej, a terminarz to przecież zwykły
kalendarz, taki w okładkach, w którym
zapisuje się długopisem ważne wydarzenia
i sprawy do załatwienia! Jak to się stało, że

głupia awaria smartfona potrafiła tak wyprowadzić mnie z równowagi? Kto nawymyślał
tych urządzeń, minikomputerów i różnych
maszyn, bez których dziś trudno się obejść?
Kto nas - mnie tak urządził?! Zacząłem
szperać - oczywiście w internecie - i dość
szybko nabrałem podejrzenia, a za chwilę już
miałem pewność: to Steve Jobs. Głośno było
o nim w ostatnich kilkudziesięciu latach; a to
komputer osobisty /PC/, tablet, czy smartfon.
Tak, to wszystko on wymyślił i on wprowadził na rynek. Jednocześnie tak je rozpowszechnił, że stały się niemal niezastąpione
w życiu codziennym i to do tego stopnia, że
ich awaria jest w stanie sprowadzić większość
ludzi na skraj rozpaczy, w tym oczywiście,
prawie, mnie! Na szczęście w porę przyszło
opamiętanie, które jednak, jak Państwo
zauważyliście zapewne, zawdzięczam li tylko
swojemu wiekowi; moje pokolenie uczyło się
komputerów już w dorosłości. Zresztą tak się

STEVE JOBS
Reżyseria: Danny Boyle
W roli głównej: Michael Fassbender

jakoś złożyło, że kiedy przekopywałem internet w poszukiwaniu informacji o powstaniu
komputerów, przy nazwisku Steve’a Jobsa

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU
KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Pójdźcie do Mnie wszyscy
Małgorzata Łada-Maciągowa

Listopad jest miesiącem pamięci o zmarłych oraz czasem
refleksji nad przemijalnością ludzkiego życia. Dlatego dzisiaj
przyglądamy się sztuce związanej z tematyką śmierci, której
przykłady znajdziemy w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach.
Pierwszym obiektem naszych rozważań jest
obraz pt. „Chrystus z płaczącym wdowcem i
sierotami”, który został namalowany przez urodzoną w Siedlcach Małgorzatę Ładę-Maciągową
w 1911 roku (sygnowany: MŁM 1911). Artystka
ta była związana z Krakowem, a malarskie wykształcenie uzyskała w Paryżu. Odznaczała się
wybitnym talentem malarskim, stąd była laureatką wielu nagród i wyróżnień Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Warszawie. Dzisiaj szczególnie interesuje nas nagroda,
którą otrzymała w 1912 roku podczas „Pierwszej
Wystawy Sztuki Kościelnej im. Piotra Skargi” w
Krakowie. Nagrodzony został wtedy obraz, który
dzisiaj oglądamy, chociaż w katalogu tej wystawy
znany jest pod tytułem „Pójdźcie do Mnie wszyscy”. Do siedleckiego muzeum najprawdopodobniej został przekazany przez rodzinę artystki
(babcia Szaniawska mieszkała w Siedlcach do
śmierci). Inne obrazy malarki możemy podzi-

wiać w Muzeum Regionalnym w Siedlcach oraz
w Muzeum Narodowym
w Krakowie.
Przedstawienie jest
skomponowane na bazie
trójkąta. Centralną część
zajmuje postać Chrystusa
patrzącego w niebo. Przy
jego lewej ręce widzimy
dwójkę prawie nagich
dzieci, patrzących wprost
na widza. Szukając schronienia otulają się czarnym
płaszczem Zbawiciela. Po
drugiej stronie widzimy
mężczyznę, który również wtula się w nogi Chrystusa, chowając twarz w dłoniach złożonych w
modlitewnym geście. Odkrywamy w tym przedstawieniu tragedię, która pewnie stała się udzia-

łem rodziny. Kiedy matka odeszła do wieczności,
pozostawiony ojciec z dziećmi przychodzi do
Boga szukając ratunku i pocieszenia. Chrystus
realizuje słowa, które wypowiedział na kartach
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znalazłem link do filmu fabularnego o nim
samym. I tu, wzorem pewnego starożytnego
myśliciela, zakrzyknąłem: EUREKA!!!
Mam film, mam temat, mam wreszcie historię, którą muszę się z Państwem podzielić
na łamach tej rubryki! I oto, z czystym sumieniem, zachęcam Was do obejrzenia filmu
pt; „ Steve Jobs”. Jaki był, co go na co dzień,
poza pracą oczywiście, zajmowało, z kim się
przyjaźnił, w kim kochał?
W filmie tym znajdziecie Państwo wiele
odpowiedzi na podobne pytania, choć na
pewno nie wszystkie - i to dobrze. Niech
choć część z nich pozostanie tajemnicą, bo
tajemnice, niedopowiedzenia i domysły sprawiają, że historia czy postać stają się bardziej
fascynujące.
Jobs nie był łatwy we współżyciu – nad
koleżeństwo przedkładał pracę. Nic nie
znaczyły dla niego szkolne czy młodzieńcze
przyjaźnie; wszystkie kończyły się wraz z
pracą, nawet ta ze Steve’m Wozniak’iem,
wspólnie z którym założył Firmę Apple.
Niewątpliwie był wizjonerem, potrafiącym
mgliste marzenia zmienić w rzeczywistość.
Miał odwagę ryzykować, wprowadzając na
rynek przełomowe nowości, ale jak pokazuje
historia, rzadko się mylił. Jego misją, obsesją
wręcz było, jak to sam nazywał „zmienianie
świata”. Czy mu się to udało? Myślę, że tak,
Ewangelii: „Pójdźcie do wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a Ja was ochłodzę. Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie
się ode mnie, żem jest cichy i pokornego
serca, a znajdziecie odpoczynek duszom
waszym” (Mt 11, 28-29; wg Biblii Jakuba
Wujka). Jego rozjaśnione aureolą oblicze
przenosi modlitwę ojca do Boga, lewą ręką
przytula na wpół osierocone dzieci, a prawą
wskazuje przebite za nasze grzechy serce, w
którym człowiek szuka otuchy i nadziei.
Innym przykładem związanym z tą tematyką jest, pochodzący z XIX w., „Taniec
śmierci”. Jest to przedstawienie spopularyzowane przez sztukę średniowieczną, a
ukształtowane w XVII w., tzw. dance macabre (łac. taniec śmierci). Obraz przedstawia
uosobienie śmierci w postaci kościotrupów
tańczących z kobietami różnych stanów
np.: wieśniaczką, mieszczanką, królową.
Ustawione w tańczącym kręgu naprzemiennie w pozach przypominających taneczne pląsy. U dołu widzimy muzykantów
oraz Adama i Ewę kuszonych przez diabła,
a także otwartą paszczę potwora z postaciami znajdującymi się w mękach piekielnych.
U góry natomiast umiejscowiona jest scena ukrzyżowania Chrystusa z Maryją i św.
Janem Ewangelistą, po drugiej stronie zaś
przedstawiona jest Trójca Święta w otoczeniu aniołów. Całości dopełnia pochmurne niebo nad krajobrazem. Dopełnieniem dzieła są
owalne medaliony, rozmieszczone wokół głównej sceny, na których widnieją rozmaite scenki
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DO POCZYTANIA-

czego przykładem jest choćby ten artykuł
pisany na komputerze!
Główną rolę w tym filmie zagrał jeden z
najzdolniejszych i chyba najbardziej charyzmatycznych aktorów młodego pokolenia
Michael Fassbender. Partnerują mu Kate
Winslet, Seth Rogen i Jeff Daniels. Reżyserem natomiast jest znany choćby z filmu
„Slamdog: Milioner z Ulicy” czy kultowego
„Trainspotting” - Danny Boyle. Reżyser
opowiada historię interesująco, pokazując
nam Jobsa nie tylko jako wizjonera, wybitnego stratega marketingowego czy doskonałego
programistę, ale również jako zwyczajnego
człowieka, głęboko związanego z rodziną,
potrafiącego dla niej zmieniać swoje życie.
Czy film ten będzie się Wam podobał? Nie
ma jednoznacznej odpowiedzi; pozostawiam
to każdemu z Was. Jedno jest pewne: bez
Steve’a Jobsa świat nie byłby taki, jakim go
teraz znamy, bo tylko ludzie z pasją, ludzie
odważni zmieniają świat- oczywiście na
lepsze. Ilekroć teraz sięgniecie Państwo po
swojego smartfona, już na pewno będziecie
wiedzieć, komu to udogodnienie, a może
przekleństwo(?) zawdzięczacie. A co z moim
telefonem? Oczywiście odblokował się po
wyjęciu baterii, a ja bogatszy w doświadczenie, mam od teraz kopię na tzw. „chmurze”
- tak na wszelki wypadek!

„Bo przecież jesteśmy
zwierzętami, chociaż ze
wszystkich sił staramy się
o tym zapomnieć. Nieustannie się przebieramy,
myjemy bez końca i wciąż paplamy, stłoczeni przy
stołach we własnym towarzystwie, bo wydaje nam
się, że tak wygląda życie człowieka. A jesteśmy bydlętami i czasem powinniśmy zakosztować ciszy i
samotności. Takiej, jakiej doświadcza zwierzę, które nie wie, że się narodziło, i nie wie, że umrze. Staje
o świcie naprzeciw świata i nie ma pojęcia, że ktoś
oprócz niego jeszcze jest”.
Zebrane w zbiorze fragmenty prozy Andrzeja Stasiuka, pełne uważnego namysłu, pokazują
świat, w którym człowiek jest tylko jednym z wielu
mieszkańców. Ten nieobjęty mikrokosmos flory i
fauny dostępny jest tylko dla tego, kto przystanie na
chwilę, kucnie i rozejrzy się wokół.
(Z opisu wydawcy)
Wydawnictwo Czarne, 2015

rodzajowe, ukazane przez taniec kościotrupa
z mężczyzną lub grupą osób. Tutaj również
ukazane są różne stany społeczeństwa (papież,
mieszczanin, szlachcic), które rozpoznajemy

przez strój, a także sentencję uzupełniającą
przedstawienie. Ogólnym sensem tych scenek jest uświadomienie, że śmierć dotyka
każdego człowieka, bez względu na pełnione stanowisko i posiadaną majętność
np. scenka z biskupem.: „Postradałeś pastorała/ Gdy śmierć w taniec iść kazała…/
i infuła nie pomoże,/ Musisz skoczyć w
grób nieboże”. Inne stany z cytatami można
wyśledzić odwiedzając Muzeum. Obrazki
te służyły do przypominania, że każdy jest
równy wobec śmierci. Nikt nie jest w stanie
jej uniknąć i jest ona najpewniejszą rzeczą
w tym niepewnym świecie.
Powyższe przykłady obiektów o tematyce śmierci są obrazem myślenia naszych
przodków na ten temat. Śmierć zawsze towarzyszyła i będzie towarzyszyć człowiekowi. W końcu jest ona przecież zakończeniem
ziemskiego życia i momentem przejścia do
wieczności. Wizja końca życia zawsze budziła lęk i grozę związaną z niepewnością osiągnięcia nagrody lub kary wiecznej. Dlatego
przypominanie tego tematu miało za zadanie przypominać człowiekowi o potrzebie
dobrego życia, aby zasłużyć na zbawienie.
Stąd Kościół używał tych obrazów do nauk
moralizatorskich, aby godnym, dobrym i
uczciwym życiem zmniejszać strach przed
śmiercią, wlewając w serca nadzieję zbawienia. I te myśli niech nam towarzyszą nie tylko
przy oglądaniu takich obiektów, ale przy listopadowym odwiedzaniu grobów i pamięci o tych,
którzy nas poprzedzili na drodze do wieczności.

Kucając

ANDRZEJ STASIUK
Wybór prozy
z ilustracjami Kamila Targosza
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Taniec z Gwiazdami w Siedlcach

S

ment, Janja Lesar i Stefano Terrazzino. Spektakl,
to zmysłowa podróż po różnych aspektach i definicjach miłości, zapoczątkowana przez samych
tancerzy i wybitnego choreografa Macieja Zakliczyńskiego. Motywem przewodnim przedstawienia jest miłość, w niekonwencjonalny sposób
prezentowana w wielu odsłonach za pomocą
ruchu i słowa, poprzez taniec i opowieści, przez

fot. Materiały prasowe

pektakl „I move you” , niezwykłe widowisko taneczno-aktorskie z udziałem
znakomitych tancerzy w Polsce 28 października
wystawione zostało na deskach Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce. W sztuce wystąpili jedni z najlepszych tancerzy, znanych m.in. z telewizyjnego
show „Taniec z Gwiazdami”: Paulina Biernat,
Anna Głogowska, Krzysztof Hulboj, Jan Kli-

obraz i dźwięk, zapach i smak. Fabuła jest impresją na temat romansów, które przeżywają bohaterowie kultowych filmów: „Malena” Giuseppe
Tornatore, „Nagi Instynkt” Paula Verhoevena
i „Dracula” Francisa Forda Coppoli. Filmy są
przyczynkiem do spektaklu o poświęceniu, pasji,
emocjach rozmaitych, które towarzyszą uczuciu
zrodzonemu z zauroczenia, pożądania, przyjaźni
i nadającego przyspieszony rytm sercu kobiety
i mężczyzny. Po spektaklu artyści spotkali się z
licznie oczekującą na nich publicznością.

Teatr Wielki ponownie w Siedlcach

P

solwenci Programu Kształcenia Młodych Talentów, czyli Akademii Operowej warszawskiego
Teatru Wielkiego a także Barokowa Orkiestra
Akademii Operowej i Chór młodzieżowy „Artos” im. Władysława Skoraczewskiego. Reżyserem spektaklu jest Jarosław Kilian, scenografię
i kostiumy zaprojektowała Izabela Chełkowska,
zaś choreografia to dzieło Emila Wesołowskiego.
Niezwykłą produkcję Teatru Wielkiego Opery
Narodowej siedlecka publiczność nagrodziła
owacjami na stojąco.

ległościowe, szczególnie ważne dla publiczności
polskiej w owym czasie. Dziś, gdy aspekt ten ma
już znaczenie wyłącznie historyczne, Krakowiaki i Górale pozostają wciąż atrakcyjnym utworem o wysokich walorach scenicznych, uniwersalnym przesłaniu wpisanym w mądrość ludową
i wdzięcznym materiałem warsztatowym dla
młodych wykonawców. W spektaklu wystąpili
wybitnie utalentowani śpiewacy – adepci i ab-

Śluby Panieńskie

Premiera płyty Michała Bajora w Siedlcach

W niedzielę, 18 października na deskach
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce odbyła się premiera spektaklu „Śluby Panieńskie” w wykonaniu adeptów Studia Teatralnego im. J. Woszczerowicza. Jedną z najsłynniejszych polskich
komedii na podstawie sztuki Aleksandra Fredry
wyreżyserował Maciej Czapski.

W piątek, 2 października w ramach towarzyszącemu IV OFTP „Sztuka plus Komercja”
cyklowi „Mistrzowie Sceny” na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce wystąpił Michał Bajor. Artysta na siedleckiej scenie zaprezentował
premierowy koncert promujący jego najnowszą
płytę pt. „Moja Miłość”. Artysta – choć trudno w
to uwierzyć – czaruje nas i wzrusza swoim śpiewem już od ponad 40 lat, jak nikt inny łącząc oryginalny styl z najwyższą jakością. „Moja miłość”
to 19. płyta w jego dyskografii i zarazem trzecie
spotkanie mistrza interpretacji z mistrzem słowa
– Wojciechem Młynarskim. Po materiałach „Od
Piaf do Garou” i „Moje podróże” przyszedł czas
na zbiór 17 najpiękniejszych piosenek o miłości.
Większość z nich to wielkie przeboje, trwale zapisane w historii polskiej muzyki rozrywkowej i
sercach kilku pokoleń słuchaczy – by wymienić
tylko „Prześliczną wiolonczelistkę”, „Odkryjemy

fot. Maria Mazurkiewicz

ierwsza polska opera narodowa, „Cud
albo Krakowiaki i Górale” Wojciecha
Bogusławskiego z muzyką Jana Stefaniego 22
października zagościła na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.
Powstała i wystawiona niedługo przed trzecim rozbiorem, w dowcipnej, lekkiej formie muzycznej i błyskotliwym tekście zawierała bardzo
wyraźne przesłania narodowościowe i niepod-

fot. Maria Mazurkiewicz

miłość nieznaną”, „Ach życie kocham cię nad
życie” czy „Nie ma jak u mamy”. Ale na płycie
pojawią się też dwie premiery, piosenki napisane
specjalnie dla Michała Bajora przez Wojciecha
Młynarskiego, a zaśpiewane w duetach z Alicją
Majewską i Anią Wyszkoni.
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Dwie morgi
utrapienia

W

fot. Maria Mazurkiewicz

czwartek, 15 października na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce dwukrotnie wystawiony został spektakl
„Dwie morgi utrapienia” w reżyserii
Marka Rębacza. Tego dnia przed
siedlecką publicznością wystąpili
znakomici polscy aktorzy, Andrzej
Grabarczyk, Katarzyna Glinka, Tadeusz Chudecki, Klaudia Halejcio
i Mikołaj Roznerski. Po spektaklu
aktorzy spotkali się z oczekującą na
nich publicznością. Był to czas na
autografy i pamiątkowe zdjęcia z
artystami.

W ramach obchodów Roku
Władysława Reymonta na Mazowszu w dniach 1–4 października w
domu Pracy Twórczej „Reymon-

tówka” w Chlewiskach odbyło się
wydarzenie pod hasłem „Czytamy
»Chłopów« Non Stop”. Założeniem
tego przedsięwzięcia było nie tyl-

ko upamiętnienie rocznicy śmierci
Noblisty, ale także promocja jego
twórczości, oraz ustanowienie rekordu świata w czytaniu tej powieści bez przerwy. Wśród osób
czytających znaleźli się mieszkańcy

Mistrz Sceny - Wojciech Pszoniak

regionu, dziennikarze, politycy, samorządowcy oraz aktorzy Teatru
Es. Pierwszy fragment powieści odczytała Emilia Krakowska, aktorka,
odtwórczyni roli Jagny w ekranizacji
powieści Władysława Reymonta.

fot. Jarosław Kurzawa

Czytali „Chłopów” Non Stop

Uroczystość, wspólnie z pisarką i dziennikarką, Mariolą Zaczyńską poprowadziła znana
felietonistka i satyryk Maria
Czubaszek oraz wójt gminy
Wiśniew Krzysztof Kryszczuk.
Więcej o festiwalu: www.flk.
siedlce.pl. Na kolejny zapraszamy już za rok.

Mistrz Sceny - Wojciech Pszoniak
Co dziś znaczy być nauczycielem? Co znaczy
stawać codziennie przed klasą i patrzeć w dwadzieścia kilka par oczu, być może spragnionych
jedynie świętego spokoju? Na te trudne, ale jakże
ważne pytania odpowiedzi próbował udzielić
Wojciech Pszoniak w monodramie „Belfer” ,
który na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce wystawiony został 13 października w ramach
cyklu „Mistrzowie Sceny”. - Dzisiejszym spektaklem, w znakomitym wykonaniu Wojciecha
Pszoniaka, zainaugurowaliśmy działalność
Teatru Mazowieckiego w Siedlcach i zarazem
współpracę z CKiS im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce. Pod kierownictwem

Teatru Mazowieckiego powołaliśmy w tym roku
sieć scen na Mazowszu, której celem jest prezentowanie w mazowieckich ośrodkach kultury
artystycznego repertuaru teatralnego. Cieszymy
się, że do grupy naszych partnerów dołączyło
obecnie Centrum Kultury i Sztuki – ośrodek z
dużym doświadczeniem teatralnym, wspaniałą
sceną oraz profesjonalnym zapleczem. Mamy
nadzieję, że dzięki tej współpracy, mieszkańcy
miasta będą mieli okazję do jeszcze częstszego
kontaktu z najlepszą sztuką teatralną. Już teraz
zapraszamy do oglądania przyszłych spektakli i życzymy wielu niezapomnianych wrażeń
i wzruszeń.- powiedziała obecna na spektaklu
Izabela Bednarczyk - zastępca dyrektora ds. artystycznych Mazowieckiego Instytutu Kultury.

fot. Maria Mazurkiewicz

Już po raz czwarty w Siedlcach odbyło się wyjątkowe spotkanie pisarek i czytelników,
którzy z całej Polski przyjechali na Festiwal Literatury Kobiet
„Pióro i Pazur”. Gala wręczenia
nagród Festiwalu odbyła się 17
października na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.

fot. Maria Mazurkiewicz

Festiwal Literatury Kobiet
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MROWISKO - Premiera Teatru Tańca Caro

J

nie prowadzi do odskoczni w uzależnienia.
- Spektakl zrodził się z refleksji nad sytuacją
współczesnych młodych ludzi, którzy – podobnie jak mrówki – pracowicie wypełniają swój czas, by zarobić na życie, ale bardzo
często nie mają satysfakcji z tego, co robią.
W końcu dopada ich pustka i poczucie straty najlepszych lat swojego życia, spędzonych
nad biurkiem czy w machinie korporacji.
Ten spektakl adresowany jest właśnie do takiej widowni w przedziale wiekowym 20-35
lat. Do ludzi, którzy szukają swojej drogi mówi Paulina Jaksim, choreograf spektaklu
i nowy kierownik artystyczny Teatru Tańca
Caro. Najbliższa okazja by zobaczyć popremierową odsłonę „Mrowiska” już 12 listopada o godz. 19:00, oczywiście na deskach
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.

fot. Janusz Mazurek

edną z październikowych premier
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce był
spektakl Teatru Tańca Caro pt. „Mrowisko”.
Utrzymana w stylistyce tańca współczesnego sztuka jest dziełem dwóch choreografów
młodego pokolenia: Pauliny Jaksim oraz Jakuba Mędrzyckiego. Do obsady spektaklu
twórcy zaprosili tancerzy z różnych części
Europy m.in. z Włoch, Rosji i Polski, a to
ze względu na uniwersalizm poruszanego
problemu. W wyniku dyskusji dotyczącej
metafory mrowiska we współczesnym świecie, autorzy skoncentrowali się na dwóch
zagadnieniach: kondycji dzisiejszego życia w
sferze korporacji i agresywnego kapitalizmu
oraz hierarchizacji relacji między ludzkich.
Zadali sobie również pytanie o granice wytrzymałości ludzkiej psychiki, której załama-

fot. Jarosław Grudziński

Miło nam poinformować, że zdjęcie autorstwa Jarosława Grudzińskiego ze spektaklu „Romeo i Julia” Teatru Tańca Caro zostało wyróżnione podczas I edycji Konkursu
Fotografii Teatralnej, organizowanego przez
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. W Konkursie Fotografii Teatralnej,

który towarzyszy obchodom 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce, wzięło udział
170 fotografów. Z pośród nadesłanych 2225
fotografii międzynarodowe jury wskazało
19 finalistów oraz wyróżniło 65 autorów,
których prace będzie można oglądać na wystawach pozakonkursowych.

Super Dzieciaki
Tancerze Caro Dance, Zosia Denisiuk i
Michał Woiński 24 października wystąpili w
telewizyjnym show „Super Dzieciak” na antenie
telewizji Polsat. Siedleckiej publiczności znani
m.in. ze spektaklu „Kopciuszek” młodzi tancerze w programie zaprezentowali choreografię
jazzową zdobywając bardzo dobre oceny jury.

fot. Materiały prasowe

Zdjęcie ze spektaklu „Romeo i Julia” wyróżnione
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Owacje na stojąco dla
„Kantaty na cztery skrzydła”

O

jak m.in. „Ranczo” czy „Rodzina zastępcza”,
wyreżyserował Waldemar Koperkiewicz, a
w jego obsadzie znaleźli się dobrze znani
siedleckiej publiczności aktorzy: Ula Gotowicka, Robert Protasewicz i Maciej Czapski.
Pierwszą popremierową odsłonę sztuki Widzowie nagrodzili owacjami na stojąco.

Fryz grecki
Od 14 października w Galerii Teatralnej
CKiS można oglądać wystawę prac malarstwa
Tomasza Nowaka zatytułowaną „Fryz grecki”. Artysta jest profesorem nadzwyczajnym w
Katedrze Sztuki Uniwersytetu Przyrodniczo
-Humanistycznego w Siedlcach. W procesie
malarskim podejmuje różnorodne motywy i
tematy, w których poszukuje autorskiego znaku
malarskiego. Wystawa jego autorstwa w Galerii
Teatralnej czynna będzie do 16 listopada.

fot. Janusz Mazurek

fot. Maria Mazurkiewicz

powieść, w której łzy mieszają się z
ogromną dawką śmiechu czyli spektakl „Kantata na cztery skrzydła” Teatru Es,
20 października wystawiony został na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. Przedstawienie na podstawie tekstu Roberta Bruttera, autora znakomitych seriali TVP takich
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Najnowszy spektakl Teatru Es

„Mały Książę” Antoine de Saint Exupéry’ego
to jedna z najważniejszych pozycji w literaturze
światowej. To jedyna książka, po którą tak samo
chętnie sięgają zarówno dzieci, jak i dorośli. Adaptacji tej pełnej poezji i mądrych refleksji opowieści o przyjaźni, miłości i życiu, razem z artystami
Teatru Es podjął się Waldemar Koperkiewicz.
Ważną częścią spektaklu jest oprawa muzyczna i piosenki napisane przez Ulę Gotowicką, do
których muzykę również skomponował Waldemar Koperkiewicz. Premierowe przedstawienie
siedlecka publiczność miała okazję zobaczyć 11
października w ramach cyklu Rodzinna Niedziela. Tego dnia na deskach Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce spektakl zagrany został dwukrotnie dla

blisko 800 Widzów, którzy do siedleckiego teatru przybyli z całego regionu. – Przedstawienie
bardzo nam się podobało. Twórcom gratulujemy
pomysłu, gratulujemy piosenek. Jest to bardzo
mądry spektakl z przesłaniem i dla dzieci i dla dorosłych. – powiedziała jedna z mam, która razem
z rodziną cyklicznie uczestniczy w Rodzinnej
Niedzieli w Teatrze. Wśród publiczności znalazł
się również Prezydent Miasta Siedlce Wojciech
Kudelski, który tuż po premierze powiedział – To
bardzo ważne, że w siedleckim teatrze, dyrekcja
i aktorzy podejmują tak ambitne spektakle jak
„Mały Książę”. Jestem pod wrażeniem.
Mamy nadzieję, że ta niezwykła baśń dorosłym Widzom choć na chwilę pozwoliła
spojrzeć na świat oczami dziecka, a najmłodsi
poznali piękną i mądrą historię przybysza z dalekiej planety.

fot. Janusz Mazurek / Maria Mazurkiewicz/ Krzysztof Rosa

Mały Książę
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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

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

Punkt Informacji Kulturalnej CKiS,
ul. Bpa I. Świrskiego 31, parter - wejście A,
czynny od poniedziałku do piątku
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oraz Punkt Informacji Miasta Siedlce,
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„NA SCENIE I ESTRADZIE – MAGAZYN KULTURALNY
CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ANDRZEJA MEŻERYCKIEGO
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE”
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w drugą i piątą sobotę od godziny 21.40 do 23.00;

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