1 MARCA „ŚPIĄCA KRÓLEWNA”

TEATRU TAŃCA CARO DANCE
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Śpiąca Królewna | s. 4

O Piracie Buciorze, który zgubił skarb
a zyskał przyjaciela | s. 6

Dzień Drugi. Prawda jedyna | s. 6

W NUMERZE

 s. 10-11

 s. 16

Mam tysiąc
pomysłów na minutę

Sukces w biznesie
to wiara w siebie i pokora

[rozmowa z Sebastianem Cybulskim]

[rozmowa z właścicielkami firmy Iwonex]
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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

TEATR - SZTUKA DLA ELIT CZY ROZRYWKA DLA MAS?
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Dzień Teatru
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
przypadającego w dniu 27 marca
wszystkim artystom, aktorom,
widzom oraz sympatykom teatru,
życzymy niezapomnianych
wrażeń teatralnych.
Niech czar i magia sceny teatralnej
nigdy nie zgasną.




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

ADAM BIERNACKI

ROBERT PROTASEWICZ

MILENA MADZIAR

reżyser teatralny

aktor Teatru ES

aktorka

Wydaje mi się, że rozróżnienie
na teatr komercyjny, dla
„statystycznego” widza i na teatr
dla widza „wyrobionego” nie jest
od dawna ani wyraźne, ani ostre.
Szekspir pisał swoje sztuki dla
plebsu, mieszała się w nich akcja,
baśń i filozoficzne rozważania
na temat ludzkiego bytu. Czy
wszyscy byli zadowoleni? Nie
sądzę. Dzisiejszy teatr też miesza,
łączy konwencje, myli i zbija
z tropu. Jest teatr stawiający na
klasykę „po bożemu”, teatr tę
klasykę remiksujący i starający się
ją uwspółcześnić. Najjadowitszym
typem teatru jest ten, który
opiera się na znanych twarzach
i ogólnikach, które zadowolą
wszystkich. A z drugiej strony
- kiedy taki teatr jest jedynym
teatrem, który widz może w swoim
mieście zobaczyć - czy można
oskarżać widza o niskie gusta?

Jestem zarówno twórcą,
aktorem, jak i widzem
teatralnym. Stojąc po obu
stronach kurtyny lubię,
gdy sztuka nie jest jedynie
powtórką tego, co możemy
na co dzień zobaczyć
w komercyjnych stacjach
telewizyjnych. Cenię oryginalne
scenariusze. Sztuki mówiące
o świecie zarówno w sposób
krytyczny, jak i karykaturalny,
smutne, ale też wesołe.
Sztuki, które dostarczają
refleksji, przyjemności, mądrej
rozrywki. Cieszę się, że Teatr
Es i Studio Teatralne im. Jacka
Woszczerowicza tworzą teatr
zarówno ambitny, jak i masowy.
Z przyjemnością obserwuję
doskonałą grę doświadczonych
aktorów, podziwiam również
adeptów sztuki teatralnej
z naszego miasta.

Teatr to miejsce niezwykłe, więc
takie też są moje oczekiwania
względem niego… Od teatru
wymagam więcej niż od telewizji
czy innych zagłuszających myśli
rozrywek. Nie chcę siedzieć
wygodnie w fotelu i być atakowana
kolorowymi bodźcami z każdej
strony, wolę zostać zalana znakami
zapytania, jakąś niewygodą, pozostawiona z refleksją albo choć napełniona uczuciem, które nie wiem
skąd przyszło, ale już sam fakt
doświadczania nowego jest o wiele
ciekawszy niż powielanie tych
samych cowieczornych przedtelewizornych schematów myślowych.
Teatr to dla mnie samopoznanie,
eksperymenty, nowe szuflady, jakie
mogą się otworzyć, choć chwilowe
momenty, przebłyski. Nie lubię
być świadkiem sztuki, wolę być
uczestniczką, nawet jeśli siedzę
w ostatnim rzędzie.

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

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

4-7 Repertuar CKiS na marzec
8 Co za miesiąc?
9 Artyści wczoraj i dziś
		 Maciej Czapski

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

10-11 Gwiazda miesiąca -

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2

		 Sebastian Cybulski 		

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4

13 Językiem baśni o problemach

UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9
Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1
Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

		 współczesnej młodzieży

Sieć sklepów TOPAZ

14-15 Znani mężczyźni o kobietach

Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14

17 Kultura po sąsiedzku

Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1

20-21		 Bazar kulturalny

Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26

22-24 Relacje

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2

Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Sklepy Baldwin/Pszczółka, ul. Browarna 2
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2

Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczuk

Marzec 2015
Nr 3 (14)

Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
Sieć sklepów CARLOS
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1 MARCA (niedziela)

4 i 5 MARCA

SPEKTAKL

SPEKTAKL

ŚPIĄCA KRÓLEWNA

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE
godz. 16:00 i 18:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance
i Szkoła Tańca do Caro Dance
Produkcja: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce

2 MARCA (poniedziałek)
SPEKTAKL
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1 MARCA (niedziela)

DZIE

ŚPIĄCA
KRÓLEWNA
godz. 16:00 i 18:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance
i Szkoła Tańca do Caro Dance
Produkcja: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce
„Śpiąca królewna” to najnowszy spektakl
Teatru Tańca Caro Dance 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.
Akcja przedstawienia rozpoczyna się
przyjęciem urodzinowym, podczas
którego główna bohaterka otrzymuje
drogie prezenty, m. in. telefon komórkowy,
komputer i od tej chwili zwykłe zabawy
na świeżym powietrzu przestają być dla
niej atrakcyjne… Dziewczynka zapada
w wirtualny sen, z którego wybudzić może
ją tylko prawdziwy przyjaciel.

ŚWIAT ANDERSENA
i SHERLOCK HOLMES
godz. 8:40, 10:10, 11:40
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży
w wykonaniu Wrocławskiego Teatru “In Art”.

KOPCIUSZEK
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Szkoła Tańca do Caro Dance i Teatr
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...

3 MARCA (wtorek)

PRZYWOŁYWKI WIELKANOCNE
NA KUJAWACH
godz. 9:00 i 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wykonanie: ZPiT ZS „Chodowiacy”
im. A. Siwkiewicz
Kierownictwo artystyczne: Bożena Wojciuk
Przywoływki to zwyczaj znany i kultywowany
obecnie tylko na Kujawach i Pałukach, niegdyś
notowany również w Wielkopolsce. W Wielkim
Tygodniu kilku młodych mężczyzn tworzyło listę
dziewcząt, które miały być wywołane. O każdej
pannie układano krótki wierszyk, chwalący jej zalety
lub wyśmiewający wady. Wierszyki te odczytywano
publicznie z jakiegoś wysokiego punktu w centrum wsi
w Niedzielę Wielkanocną. W Poniedziałek Wielkanocny
przywoływane dziewczyny polewano wodą. Kawaler
starający się o względy panny mógł „wykupić” sobie
wyłączne prawo do oblewania jej w lany poniedziałek.
Kolberg podaje, że niewywołana panna czuła się
pogardzana przez wiejską wspólnotę, dlatego wolała
być raczej źle przedstawiona niż pominięta.

6 MARCA (piątek)
SPEKTAKL

ROMEO I JULIA
godz. 9:00 i 11:30
miejsce: : Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria, choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance
W rolach głównych: Aleksandra Borkowska,
Bartosz Osik
„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.

MARZEC 2015
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12 MARCA (czwartek)

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

PO ANGIELSKU

godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
w w w.facebook.com/ckis.siedlce

Spektakl w wykonaniu uczniów Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Siedlcach.

7 I 8 MARCA

13 MARCA (piątek)

KONCERT

SPEKTAKL

BYĆ KOBIETĄ...

DZIEŃ KOBIET W TEATRZE
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wykonanie: Orkiestra Wojskowa w Siedlcach
Soliści: Ewa Siembida, Natalia Koperkiewicz,
Gabriela Kardacz, Marcin Sójka,
Robert Protasewicz, Mariusz Orzełowski
Dyrygent: por. Dariusz Kaczmarski
Przygotowanie wokalne: Waldemar Koperkiewicz
Prowadzenie koncertu: Mariusz Orzełowski

10 MARCA (wtorek)

MŁODY TALENT
godz. 8:00 - 14:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

LUNCH O PÓŁNOCY

godz. 17:00 i 20:00

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Jakub Przebindowski
Obsada: Joanna Kurowska, Piotr Gąsowski,
Paweł Królikowski, Anna Oberc
„Lunch o Północy” to próba przyjrzenia się temu
co nas podnieca, 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. Omyłkowe spotkanie staje się
pretekstem do opowieści o małżeńskich związkach,
miłości, seksie i marzeniach, głęboko skrywanych
w naszej podświadomości.

7 i 8 MARCA

Przegląd Twórczości Artystycznej
„Młody Talent” organizowany przez
Miejskie Przedszkole nr 20 w Siedlcach.
DZIEŃ KOBIET W TEATRZE

11 MARCA (środa)
SPEKTAKL

BYĆ KOBIETĄ

DO TRZECH
RAZY SZTUKA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Maciej Czapski
Wykonanie: Adepci Studia Teatralnego
im. J. Woszczerowicza

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wykonanie: Orkiestra Wojskowa
w Siedlcach
Soliści: Ewa Siembida, Natalia Koperkiewicz,
Gabriela Kardacz, Marcin Sójka,
Robert Protasewicz, Mariusz Orzełowski
Dyrygent: por. Dariusz Kaczmarski
Przygotowanie wokalne:
Waldemar Koperkiewicz
Prowadzenie koncertu: Mariusz Orzełowski

Na spektakl składają się fragmenty „Łysej
Śpiewaczki” Eugene’a Ionesco, „Wdów”
Sławomira Mrożka oraz „Gdy śmierć zastuka”
Woody’ego Allena.

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE
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15 MARCA (niedziela)

DZIE

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance
i Szkoła Tańca do Caro Dance
Produkcja: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce

Specjalnie dla Pań Artyści przygotowali
wyjątkowy repertuar, na który składają się
największe przeboje polskiej i zagranicznej
muzyki rozrywkowej, w nowych
aranżacjach. W koncercie usłyszymy takie
utwory, jak m.in. „Autostradą do Nieba” z rep. Grażyny Łobaszewskiej, „C’est la vie”
z rep. Andrzeja Zauchy czy też wiązankę
melodii włoskich. Ponadto w programie
wiele muzycznych niespodzianek, które
z pewnością poruszą serca Pań, a także
zapewnią doskonałą zabawę wszystkim
uczestnikom koncertu.

www.facebook.com/ckis.siedlce

17 MARCA (wtorek)

21 MARCA (sobota)

MINILISTA PRZEBOJÓW

JACKIEM PULIKOWSKIM

godz. 9:00 i 11:30

20 MARCA (piątek)

godz. 19:00
SPEKTAKL

SKĄPIEC. WORK IN PROGRESS

DZIEŃ DRUGI
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakl Teatru Es „Dzień Drugi” wg
scenariusza i w reżyserii Waldemara
Koperkiewicza, na motywach książki
i audycji radiowych „Dzień Drugi. Prawda
Jedyna” Grzegorza Skwarka.
W spektaklu udział biorą: Ania Broda śpiew, Jacek Mielcarek - duduk, którzy
wykonają pieśni wielkopostne z XVI i XVII
wieku oraz aktorzy Teatru Es - Anna
Kasjaniuk, Paweł Skolimowski, Robert
Protasewicz, Maciej Czapski, Paweł
Kryszczuk. „Dzień Drugi” to spektakl
pasyjny ukazujący refleksje, przemyślenia
współczesnego człowieka na temat wiary,
zwątpienia, miejsca Jezusa w naszym
codziennym życiu. Całość widowiska
świetnie dopełniają projekcje materiałów
multimedialnych oraz klimatyczna muzyka.
Jest taki dzień
Gdy świat zamienia się
W wielkie oczekiwanie
Na cud...
Czy znów się zdarzy?
Czy przyniesie nadzieję?
Da ufność w sens ludzkiego życia?
Dzień Drugi Wielka Cisza
Wielkie Oczekiwania

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada: Waldemar Obłoza, Agata Sasinowska,
Dorota Zielińska, Bartek Magdziarz,
Sebastian Cybulski, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz, Krzysztof Barabasz
Scenariusz i reżyseria: Adam Biernacki
„Skąpiec. Work in progress” to niezwykła wariacja
wokół klasycznej sztuki Moliera. Trudna lektura
zyskuje tu nowe oblicze. Zostaje przybliżona
współczesnemu odbiorcy, pogłębiona
i uniwersalnie zinterpretowana. Kto powiedział, że
teatr musi być nudny? Spektakl „Skąpiec. Work in
progress” to historia o powstawaniu przedstawienia
na bazie sztuki Moliera. Dylematy aktorów, kłopoty
reżyserów i scenografów, zawiłości interpretacyjne
i produkcyjne, gorsze i lepsze dni... czyli to, co
zwykle ukrywa się przed widzem, przeplata się
tu z perypetiami Molierowskich bohaterów.
Nasz spektakl to w istocie „dwa w jednym”:
podglądamy teatralną „kuchnię” oraz pieczołowicie
interpretujemy „Skąpca”.

Seminarium edukacyjne z udziałem Jacka
Pulikowskiego. Poruszane tematy dotyczyć będą
życia małżeńskiego i rodzinnego.

22 MARCA (niedziela)
SPEKTAKL

O PIRACIE BUCIORZE,
KTÓRY ZGUBIŁ SKARB,
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA

OD
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19 i 20 MARCA

godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

w Teatrze

IE

N

Minilista Przebojów należy do tradycyjnych
wydarzeń w kalendarzu imprez Społecznej Szkoły
w Siedlcach. W organizację zaangażowani są
uczniowie i rodzice. Podczas występów swoje
talenty prezentują uczniowie. W planie imprezy
znajduje się również wiele niespodzianek
w postaci występów absolwentów czy nauczycieli.
Impreza ma również na celu promocję Szkoły,
dlatego też wśród zaproszonych gości znajdują się
siedleckie przedszkola.

spotkanie z

www.ckis.siedlce.pl

A

godz. 8:00 – 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

25 MARCA (środa)

www.ckis.siedlce.pl
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DZIE

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski
i Robert Protasewicz
Niezwykle barwne widowisko teatralne, ze specjalnie
napisaną muzyką i piosenkami, którego tematem
jest odwaga i przyjaźń. Tytułowy Pirat Bucior i jego
gadatliwa i bardzo kolorowa Papuga żeglują po morzu,
aż na pewnej wyspie spotykają innego Pirata, groźnego
Kapitana Haka, który szuka skarbu. Hak jest straszny,
wzbudza lęk, ale poczciwy Pirat znalazł na niego sposób
dowcipny i pomysłowy. Bucior przejdzie liczne próby
siły i charakteru, by na koniec zrozumieć, że najbardziej
wartościowym skarbem jest przyjaciel. A Papuga?
Gada, gada, gada... Świetna zabawa z bajecznie
kolorowymi kostiumami, niespodziewanymi zwrotami
akcji i zaskakującą puentą.

24 MARCA (wtorek)
SPEKTAKL

PISANKI I KRASZANKI,
WIOSENNE MALOWANKI
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Czy to już koniec zimy? Pierwsze cieplejsze promyki
słońca budzą Ziemię. Pierwszy deszcz próbuje z niej
zmyć resztki śniegu. Pierwszej marchewki szuka,
zmarznięty Zając, który chciałby zostać królikiem. Pani
Ziemia z utęsknieniem czeka na tego, kto wybawi ją
z niewoli długiej i mroźnej Zimy. A ta nie ma zamiaru
tak szybko odejść. Jeśli już, to zostawiając po sobie
następczynię. I przyszła do niej niegrzeczna, złośliwa
i krnąbrna dziewczynka o imieniu Marzenka. Pokłóciła
się z bratem i nie słuchając przestróg dziadka uciekła
do lasu. Najpierw Zima zmieniła jej imię z Marzenki,
w Marzannę. Potem dała jej nową suknię, buty,
wianek i zaklęcie tak potrzebne przy rządzeniu.
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25 i 26 MARCA
godz. 9:00 i 11:00

25 MARCA (środa)
godz. 19:00
SPEKTAKL

DZIEŃ DRUGI
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Anna Kasjaniuk, Paweł Skolimowski,
Robert Protasewicz, Maciej Czapski, Paweł
Kryszczuk
Ania Broda - śpiew, Jacek Mielcarek - duduk
Dużą wartością przedstawienia jest współczesny
język narracji, stylem przypominający współczesne
reportaże z miejsc akcji. Widz może odnosić
wrażenie, że czas między śmiercią Chrystusa,
a Zmartwychwstaniem stanął w miejscu,
a odradza się w każdy Wielki Tydzień. Ludzki strach
i zwątpienie apostołów będących świadkami Jego
kaźni, a niewiedzących o zmartwychwstaniu - dla
nas, którzy już wiedzą, jest wielkim i radosnym
oczekiwaniem na dzień trzeci.

30-31 MARCA
SPEKTAKL

PINOKIO
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: : Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria, choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance
W rolach głównych: Piotr Kadej
i Krzysztof Barabasz
Spektakl na motywach bajki Carla Collodiego „Pinokio”.
Pewnego razu majster Gepetto strugał drewno. Wióry
się sypały, a bezkształtna masa nieuchronnie nabierała
ludzkich kształtów. Niebawem wyłonił się z niej
sympatyczny urwis, któremu nadano imię Pinokio.
Ledwie pojawił się na świecie, a już zaczął psocić.
Popędził w świat szeroki – na spotkanie przygód,
których los mu nie poskąpił. Na własnej skórze
doświadcza, że samolubność, nieposłuszeństwo
i niegodziwość prowadzą do zguby.

Rezerwacje i bilety
Punkt Informacji Kulturalnej CKiS
tel. 25 794 31 89
Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31
Punkt Informacji Kulturalnej nr 2
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74
(I piętro) czynny
w godzinach otwarcia Galerii Siedlce

Przyjdź do nas...

po emocje
i wytchnienie...
REKLAMA
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REKLAMA

CO ZA MIESIĄC

KWIECIEŃ 2015

17 – 18 kwietnia

27 KWIETNIA (poniedziałek)
godz. 17:00 i 20:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

godz. 19:00

JAZZ
STANDARD’S FESTIVAL
Organizacja:
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
IM. A. MEŻERYCKIEGO
SCENA TEATRALNA
MIASTA SIEDLCE,
BROFAKTURA

„ZUS” CZYLI ZALOTNY
UŚMIECH SŁONIA
Reżyseria i scenografia: Emilian Kamiński
Obsada: Dorota Kamińska, Katarzyna Pakosińska/Ewa Lorska, Laura Raab, Krystyna
Tkacz, Paweł Burczyk, Sambor Czarnota,
Tomasz Gęsikowski, Władysław Grzywna/
Janusz Zadura, Emilian Kamiński, Paweł
Tucholski

29 KWIETNIA (środa)
24 KWIETNIA (piątek)
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

FINAŁ KONKURSU

Miss Ziemi Siedleckiej 2015

godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

Międzynarodowy Dzień Tańca

WE ARE
Reżyseria i choreografia: Jakub Mędrzycki
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance

18-19
kwietnia
godz. 18:00

Licencjonowane audycje taneczne w Europie
- Barcelona (Hiszpania): 7-8 marca 2015 r.
- Rotterdam (Holandia): 23-26 marca 2015 r.
- Livorno (Włochy): 4-6 kwietnia 2015 r.
- Naples (Włochy): 8 kwietnia 2015 r.
- Bordeaux (Francja): 11 kwietnia 2015 r.
- Siedlce (Polska):  17-19 kwietnia 2015 r. 
Więcej informacji:
www.ckis.siedlce.pl
www.codarts.nl/programmes/dance/dance/#admission 
e-mail: dance@codarts.nl, tel. +31 (0)10-2171020

ALNA
SCENA TEATR
LCE
ED
MIASTA SI

SPEKTAKL

Światowe choreografie
w wykonaniu studentów
Uniwersytetu CODARTS
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ARTYŚCI WCZORAJ I DZIŚ

fot. Archiwum prywatne

Maciej Czpski

fot. Archiwum prywatne

skiego „Krótki kurs sztuki scenicznej” w jego
reżyserii. Zagrałem też m.in. w pierwszej sztuce
Marka Próchniewskiego, „Armia”. Reżyserował
Paweł Kamza. Za partnera miałem m.in. Janusza
Chabiora. Zagraliśmy razem także w „Zabawie”
Mrożka... Trzynaście premier w dwa lata. Wynik
lekko oszałamiający. Zostałem wtedy laureatem
Srebrnej Iglicy, znaczy, drugim co do popularności aktorem w okolicy. Trzeci sezon spędziłem
w Toruniu, u Krystyny Meissner. Zagrałem tam
w jej „Zemście”, „Awanturze w Chioggi” Wiesława Komasy, „Krakowiakach i góralach” Andrzeja
Rozhina, „Historii o miłosiernej” Bogusława
Semotiuka... A potem stałem się aktorem stołecznym i przekonałem się, ile odcieni ma ten zawód.
Dubbing, reklama... lektorka i praca z młodzieżą.
Z rozbawieniem rozpoznaję moje ryki w starych
odcinkach „Scoobie Doo”. Granie na scenie, czy
przed kamerą stało się... dodatkiem. Od 1996
współpracuję z Ogniskiem Teatru Ochoty. Ale
mam też osobną linijkę w napisach końcowych
„Ogniem i mieczem”. Strój kozaka jest sexi.
Dyrektorowałem gorzelni w „Młodych wilkach
1/2”. Pojawiłem się w „Klanie”, „Na dobre i na złe”,
„Pierwszej miłości”, „Fali zbrodni”, „Posterunku

13”. Granie w produkcjach niemieckich, brytyjskich i duńskich to taka... ciekawostka. Wyjście
z teatru instytucjonalnego i praca z amatorami,
zwłaszcza z młodzieżą, dały mi dystans i inne
spojrzenie na „robienie sztuki”. „Jeśli chcesz coś
umieć, rób to. Jeśli chcesz coś zrozumieć, ucz tego
innych”. Dojrzałem też do mojego wyglądu, więc
wiem i rozumiem, co znaczy być aktorem charakterystycznym. Praca w Siedlcach umożliwia mi
dzielenie się tym, co mam najlepszego do dania.
Gram, reżyseruję i prowadzę zajęcia z młodzieżą.
„Moralność pani Dulskiej”, „Iwona, księżniczka
Burgunda”, „Skąpiec. Work in progress”, „Sen
nocy letniej”, „Do trzech razy sztuka” to tytułu
znane ze sceny CKiS, do których „przyłożyłem
rękę”. Pokazuję się w spektaklach Teatru ES i Caro
Dance. Sporadycznie szkolę i wchodzę do radia,
by poprowadzić „Na scenie i estradzie”. Zdarza
mi się też sędziować konkursy recytatorskie,
teatrów szkolnych i teatrów obrzędowych, co jest
wyzwaniem i źródłem inspiracji i refleksji. Poza
pracą, która jest moją pasją... Od paru lat biegam
rankami równoważąc namiętność do jedzenia.
Romantyczności folguję żeglując. Czytam i oglądam dla przyjemności. 
Maciej Czpski - aktor, reżyser

fot. Cyprian Kucharuk

Gdy komuna chyliła się ku upadkowi, ja kończyłem szkołę średnią... Byłem sportowcem, miałem
być geodetą, egzamin na PWST traktowałem
jako formę sprawdzenia się. Podjąłem decyzję
i zacząłem się przygotowywać. Na rok przed
maturą. Na tyle poważnie i konsekwentnie, że...
zdałem i dostałem się. Drugi raz pewnie bym
nie próbował. Akademia Rolnicza to był plan A.
Tyle, że egzamin na Wydział Aktorski był trzy
tygodnie wcześniej. Studia zweryfikowały moje
wyobrażenia (raczej mętne) o zawodzie. Trudno
mi było zrozumieć, co znaczy być aktorem
charakterystycznym – duży i brzydki, wyglądałem
na starszego od rówieśników. Było inaczej, ale
ciekawie. Flirt z radiem i telewizją to konsekwencja studiowania we Wrocławiu. I doświadczenie
w pracy z mikrofonem i kamerą. Trafił się nawet
film. Amerykański. O Frankensteinie. Ale nie ten
z Robertem de Niro, zrealizowany w tym samym
roku. Potwora w „moim” zagrał Randy Quaid.
Dwa sezony po studiach spędziłem w Legnicy. Przez część pierwszego moim dyrektorem
artystycznym był Jacek Głomb. Dziś to ważne
nazwisko w polskim teatrze. U boku Zbigniewa
Walerysia wystąpiłem w adaptacji Bogusław-
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SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

GWIAZDA MIESIĄCA
Sebastianem Cybulskim, aktorem teatralnym,
ROZMOWA Z
filmowym i telewizyjnym

www.facebook.com/ckis.siedlce

Mam
tysiąc
pomysłów
na minutę

fot. Cyprian Kucharuk

 W jakich
okolicznościach
powziął Pan
decyzję o studiowaniu aktorstwa?
- Tak do końca
nie wiedziałem, co
chcę robić w życiu. Jako
mały chłopak byłem
związany z dziecięcym
zespołem artystycznym
„Fasolki”, który często był
zapraszany do telewizyjnego
programu „Tik-Tak”. W związku
z tym kilka razy gościłem na Woronicza i trochę liznąłem telewizji.
Wówczas patrzyłem na nią przez
pryzmat „reżyserki” – fascynowały
mnie kamery, światła, niezliczona
ilość różnych przycisków i guzików...
Później, już w liceum, chyba w trzeciej
klasie, zostałem wypchnięty przez moich
serdecznych kolegów ze szkolnej ławy na
przesłuchanie na okolicznościową akademię
i okazało się, że coś potrafię. I tak krok po kroku zacząłem się przygotowywać do egzaminów
do łódzkiej filmówki. Za pierwszym razem się
nie udało, więc zdecydowałem się na edukację
w Szkole Aktorskiej Machulskich. W międzyczasie, z powodu umowy, jaką zawarłem z moją
mamą, która twierdziła, że powinienem wybrać
tzw. świecki kierunek (nie artystyczny) zdałem
na Politechnikę Warszawską, gdzie studiowałem

 Czy jest Pan z „tych” Cybulskich?
- Nie, nie jestem z „tych” Cybulskich, chociaż pytanie to pojawia się dosyć często.
 Czy to nazwisko pomogło Panu w karierze
aktorskiej czy też było zawadą?
- Trudno powiedzieć. Myślę, że ani nie
pomogło, ani nie przeszkodziło. W środowisku
aktorskim i reżyserskim zawsze było powodem
wspólnego żartowania i anegdot, z sympatycznym i przyjaznym podtekstem.

www.ckis.siedlce.pl

W ZAWODACH
ARTYSTYCZNYCH
TRZEBA MIEĆ
WRAŻLIWOŚĆ MOTYLA,
A SKÓRĘ SŁONIA
na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa.
Po ponad pół roku wymiękłem i skupiłem się
wyłącznie na aktorstwie. Do Szkoły Filmowej
w Łodzi zdałem za drugim razem.
 Czy Pana rodzina wspierała Pana w zawodowych wyborach?
Tak, od początku mi tego wsparcia nie
brakowało i nadal jest ono dla mnie bardzo
ważne. Jeśli rodzina mnie krytykuje, to jest to

bardzo konstruktywna krytyka, która mnie
buduje, a nie zniechęca.

 Jaka była najcenniejsza lekcja, wyniesiona
ze studiów aktorskich?
- Na wiele pytań z czasów studiowania, odpowiedzi poznaję z czasem do teraz.
Wiem jedno: zawód aktora to strasznie
niewdzięczna, niestabilna, ciężka i nierówna
praca. Trzeba odwagi, by to przetrwać. Jest
takie stwierdzenie, że trzeba mieć wrażliwość motyla, a skórę słonia. Same spotkania
z osobistościami aktorskimi były same w sobie
bardzo cenną lekcją. Obcowanie z np. Januszem Gajosem, podglądanie pracy i rozmowy
z Wojtkiem Malajkatem czy z Grzegorzem
Turnauem dawały wiarę, że to, co wybrałem
ma sens i dawały kopa do dalszego działania.
 Mimo młodego wieku ma Pan w swoim dorobku bardzo wiele znaczących ról – zarówno
dramatycznych, jak i komediowych. Które
z nich stanowiły dla Pana największe wyzwanie i ile w postaciach przez Pana kreowanych
było Pana samego?
- Słuchając Janusza Gajosa i czytając jego
biografię zapamiętałem takie zdanie: aktorstwo
to jest użyczanie siebie samego w wyimaginowanych sytuacjach. I w pełni się z tym zgadzam.
To od mojej wyobraźni i warsztatu zależy mój
sceniczny czy filmowy wizerunek, który niekoniecznie musi mieć związek z moimi osobistymi
doświadczeniami w realnym życiu ani z moim
charakterem. Nie rozdzielam ról dramatycznych
od komediowych, bo obie wymagają takiego
samego skupienia i profesjonalizmu. Ktoś kiedyś
powiedział, że o wiele trudniej jest rozbawić
widza niż wprowadzić go w stan zadumy i refleksji. Oczywiście mam takie role, które mnie
„zabrały”. Z pewnością należy do nich kreowana
przeze mnie postać głównego bohatera w spektaklu „Proca” Nikołaja Kolady, zrealizowanym
w Teatrze Scena Prezentacje, gdzie wystąpiłem
u boku Bartosza Opani.
 Krytyka bardzo dobrze przyjęła tę sztukę
i Pańską kreację. Janusz Kowalczyk w „Rzeczpospolitej” pisał: „Proca” Nikołaja Kolady
w znakomitej inscenizacji Romualda Szejda to
widowisko, jakich już się nie spotyka. Idealnie
harmonijne, adresowane do inteligentnego
widza, którego reżyser nie zamierza wyręczać
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 Jest Pan także kojarzony z rolami w popularnych serialach, gromadzących przed telewizorami milionową widownię. Nie umniejszając takim produkcjom, przepaść między
„Zbrodnią i karą” a „Barwami szczęścia” jest
nie do zasypania. Jak Pan traktuje te serialowe
przygody?
-Każdą pracę traktuję jako wyzwanie, jako coś
nowego. Oczywiście praca na planie filmowym
bardzo różni się do pracy w teatrze, wymaga
od aktora zupełnie innych środków wyrazu, ale
wszystkie te role – zarówno główna w „Barwach
szczęścia” czy epizodyczna w „Warsaw by night”
traktuję z równą powagą i profesjonalizmem.
 Kilkakrotnie był Pan asystentem reżysera
Grigorija Lifanova, chociażby przy wspomnianej już „Zbrodni i karze”, wystawionej
przez Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu. Jak Pan wspomina tę współpracę? Czego się Pan wówczas nauczył, do
czego przekonał?
- To było bardzo cenne doświadczenie,
spojrzenie na teatr, aktora i widza z innej perspektywy. Dzięki temu, że stanąłem po drugiej stronie,
mogłem obserwować budowanie przez reżysera
relacji z aktorem i dialogu z widzem. Wynikło
z tej współpracy wiele ciekawych obserwacji
i zaskoczeń.

wywołać jedynie uśmiech politowania. Teatr nie
jest po to, by dmuchać w balonik ego i unosić się
nad ziemią w narcystycznym zachwycie.

cieszyć. Nie żyję przeszłością, bo nie mam na nią
wpływu, ani tym, co będzie, tylko skupiam się na
tym, co tu i teraz. Carpe diem...

 Powiedział Pan w jednym z wywiadów, że nie
znosi nudy i stagnacji. Jak Pan od nich ucieka?
- Życie mi znacznie ułatwiło sprawę, bo
nigdzie nie jestem zatrudniony na etacie i nie
miałem szansy się zakorzenić. Gram w różnych
miastach w Polsce, czasem krańcowo odległych,
więc nie mam czasu na stagnację i nie narzekam
na nudę. Kiedy nie pracuję na planie filmowym
czy w teatrze, również staram się być w ciągłym
ruchu, spędzać czas ze znajomymi, którzy mają
fajne pomysły… Sam mam tysiąc pomysłów na
minutę. Nigdy się ze sobą nie nudzę.

 Jak Pan odpoczywa po ciężkiej, scenicznej
pracy?
- Chyba w żaden specjalnie szczególny
sposób. Jak mam możliwość, to wybieram się
w podróż, choćby na parę dni. Lubię poznawać nowe miejsca, ale póki co nie mam czasu
na dłuższe wypady. A tak poza tym, to uwielbiam filmy i dobre seriale, chodzić do kina.
Słucham muzyki elektronicznej, chodzę na
koncerty. Nadrabiam zaległe lektury, głównie
dramaty, no i oczywiście potrzebuję trochę ruchu, sportu. Jak mówiłem, nic szczególnego :)

 Zdobywa Pan nagrody w uznaniu dla Pana
talentu i pracy. Która z nich jest Panu najbliższa?
- Nie potrafię powiedzieć. Traktuję je jako
dowód uznania, ale nie popadam w samozachwyt.

 Na deskach którego z teatrów możemy
teraz Pana spotkać?
- W Warszawie występuję m.in. w Teatrze
Kwadrat, w Teatrze Komedia, w Teatrze WARSawy oraz na Scenie Prezentacje. Gram również
w Teatrze Śląskim w Katowicach. Z kolei w katowickim Teatrze Old Timers Garage występuję
w monodramie „Pewniak”, tym samym, w którym w 1962 roku zagrał Zbyszek Cybulski...

 Nie tak dawno siedlecka publiczność miała
okazję podziwiać pański kunszt w spektaklu „Skąpiec. Work in progress” w reżyserii
Adama Biernackiego. Jak się Panu pracowało
nad tą sztuką? Jakie ma Pan wspomnienia
z Siedlec?
- Pracowało mi się bardzo intensywnie.
Przyznam, że to był jeden z najdłużej przygotowywanych spektakli w mojej dotychczasowej
karierze i bardzo ciekawy koncepcyjnie. Reżyser
oparł go bowiem na improwizacji. To była bardzo fajna zespołowa praca. Dzięki „Skąpcowi”
stworzyła się trupa teatralna, która – jak mniemam - z powodzeniem mogłaby istnieć jako
etatowy teatr. Bardzo sobie cenię tę współpracę
i zawsze chętnie bywam w Siedlcach. Na swojej
drodze spotkałem wielu ludzi, pochodzących
z Siedlec, którzy są najlepszą wizytówką tego
miasta.

 No właśnie. Pan też zaskakuje. Od września
jest Pan wykładowcą w Szkole Aktorstwa Machulskich. Co o tym zadecydowało i jak Pan
się czuje w tej roli?
- Nadal niepewnie, sam się sobie dziwię,
bo nigdy nie myślałem o pedagogice. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Póki co delikatnie
stąpam po tym kruchym lodzie.

 Gdyby nie aktorstwo, kim Pan
chciałby być?
- Nie mam bladego pojęcia.
Może zostałbym właścicielem małej
kawiarenki, gdzie przy miłej kawie
i herbacie można porozmawiać
i poczytać. Zawsze o takiej marzyłem… Mógłbym też stać za
barem, mam już doświadczenie w tym fachu. Na pewno
byłaby to praca, która jest
zależna od kontaktów
z ludźmi.

 Jak Pan rozumie słowa Konstantego Stanisławskiego: ”Kochajcie teatr w sobie, a nie
siebie w teatrze”?
- Dla mnie teatr nie jest żadną formą terapii
czy kreowania siebie samego, tylko formą komunikacji z widzem. Nie jest to sztuka dla sztuki
i zatracanie się w sobie dla siebie samego. Będąc
szczerym ze sobą na scenie, tylko w ten sposób
możemy nawiązać szczerą relację z widzem.
Bazując tylko na swojej „wspaniałości” możemy

 Co Pana w życiu
najbardziej cieszy?
- Cieszą mnie
zarówno rzeczy
duże, jak i błahostki dnia
codziennego. Każdy
dzień
potrafi

W ten sposób powróciliśmy do pierwszego
pytania. A jednak „ten” Cybulski jest z Panem
„spokrewniony”…


Dziękuję bardzo za rozmowę Monika Mikołajczuk

fot. Magda Andrzejewska

w myśleniu. Pozostawia margines swobody
dla wyobraźni. To był pewien przełom w Pańskiej karierze...
- „Proca” była pierwszym spektaklem,
w którym zagrałem główną rolę i który kosztował mnie bardzo dużo wysiłku. Mimo że od
jego premiery upłynęło parę lat, wciąż cieszy
się on niesłabnącym powodzeniem. Później
przyszły kolejne, ważne dla mnie kreacje, na
pewno Korowiow w spektaklu ”Mistrz i Małgorzata” z Teatru Polskiego w Poznaniu – również
nie schodząca z afisza przez wiele lat. Te role
w pewnym sensie mnie ukształtowały. Dzięki
nim nieco okrzepłem w tym zawodzie, a jednocześnie utwierdziły mnie one w przekonaniu
o słuszności wyboru ścieżki aktorskiej.
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2 marca - 8 marca

16 marca - 22 marca

BABSKI TYDZIEŃ

ZIELONY TYDZIEŃ

czyli kobieta na wagarach

czyli raj dla wegetarian

9 marca - 15 marca

23 marca - 3 kwietnia

OGNISTA KUCHNIA

OCEAN SMAKÓW

czyli coś dla miłośników
pikantnych potraw

czyli ryby i owoce morza
w roli głównej

DANIA KUCHNI GRILLOWEJ
Burgery i steki (100% najlepszej wołowiny), Ryby, owoce morza
w każdy czwartek, piątek i sobotę od godz. 14.00
W roli głównej JOSPER - hiszpański piec grillowy opalany węglem drzewnym
Tematyczne menu - szczegóły na facebooku
ul. Armii Krajowej 5, 08-110 Siedlce
Poniedziałek – Piątek 12:00-23:00
Piątek – Sobota 12:00-24:00
Niedziela 12:00-22:00
FACEBOOK.COM/BROFAKTURASIEDLCE

rezerwacje: 25 633 63 33
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WYDARZENIE MIESIĄCA

ŚPIĄCA KRÓLEWNA
JĘZYKIEM BAŚNI
O PROBLEMACH WSPÓŁCZESNOŚCI

Premierowy spektakl Teatru Caro Dance „Śpiąca królewna” to rodzaj współczesnego moralitetu, osnutego wokół jednej z najpopularniejszych
bajek. Ale świat, o którym opowiada, wcale bajkowy nie jest. – To świat pełen zagrożeń i pułapek, w które wpadają nasze dzieci. Pora, by wybudziły
się z tego koszmarnego snu – puentuje metaforycznie Iwona Maria Orzełowska, reżyserka i autorka choreografii.
Tuż przed premierą „Śpiącej królewny”,
która zaplanowana jest na 1 marca, wśród
tancerzy panuje duże poruszenie. Także
forma spektaklu, odbiegająca od dotychczasowych przedstawień, wzbudza wiele
emocji. – Kiedy pani Iwona powiedziała
nam, jaką historię mamy zatańczyć, byłam
bardzo zaskoczona – przyznaje Julia Mućko, odtwórczyni głównej roli w najnowszym spektaklu Teatru Tańca Caro Dance.
– Z drugiej strony bardzo się ucieszyłam,
bo mam okazję opowiedzieć moim rówieśnikom językiem tańca, czym jest uzależnienie od internetu i jakie są jego zgubne
skutki – dodaje. – Poprzez ten spektakl
chcemy uświadomić, nie tylko najmłodszej publiczności, że, owszem, internet czy
różne urządzenia elektroniczne, jak tablet
czy telefon komórkowy są dobrodziejstwem, ale ich nadużywanie może
się źle skończyć. Szczególnie niebezpieczne są gry
komputerowe, ale także
spędzanie wielu godzin
w sieci na różnych portalach – podkreśla tytułowa „Śpiąca królewna”.
Jej koleżanka z zespołu,
Monika Krusińska, nie
kryje zniecierpliwienia
przed premierą. – Już
się nie mogę docze-

kać – przyznaje – sama nie wiem, jak to
wszystko wyjdzie, ale ja się bardzo cieszę, że
mogę zatańczyć na scenie taką pouczającą
historię. Na razie wszystko wygląda bardzo
pięknie - wyznaje podekscytowana.
„Śpiąca królewna”, zainspirowana znaną
baśnią Charlesa Perraulta, ma szanse trafić do
szerszego odbiorcy. Akcja przedstawienia rozpoczyna się przyjęciem urodzinowym, podczas
którego główna bohaterka otrzymuje drogie
prezenty m. in. telefon komórkowy, komputer i od tej chwili zwykłe zabawy na świeżym
powietrzu przestają być dla niej atrakcyjne…
Dziewczynka zapada w wirtualny sen, z którego
wybudzić może ją tylko prawdziwy przyjaciel.
- Po raz pierwszy odniosłam się do tego
tematu 12 lat temu, widząc pierwsze symptomy i znaki, ale wtedy nie zdawałam sobie
sprawy, że ten problem urośnie do tak wielkich rozmiarów. Mam wrażenie, że ludzie są
powiązani jakimiś niewidocznymi nićmi ze
swoimi komputerami, tabletami czy telefonami komórkowymi. Nawet na zajęciach wśród
dzieci, które tańczą, a szczególnie wśród młodzieży, musiałam wprowadzić bezwzględny
zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na
salę baletową, bo najmniejsza przerwa w ćwiczeniach powodowała, że natychmiast biegli
do swoich „komórek”. Potrzeby fizjologiczne
czy posiłek schodzą na dalszy plan. Najważniejszy jest dostęp do sieci i sprawdzenie, co
dzieje się w wirtualnym świecie. Podobnie

jest z dorosłymi, którzy tracą wiele cennych
chwil z realnego życia na rzecz tego wirtualnego – zauważa pani Iwona.
Reżyserka nie kryje zadowolenia z postawy „swojej” młodzieży, która początkowo dość
sceptycznie odniosła się do pomysłu uwspółcześnienia siedemnastowieczej bajki. - W pierwszej chwili tancerze byli zdziwieni, ale potem
przyszła refleksja, że taka forma przedstawienia
może być strzałem w dziesiątkę. - W każdym
naszym spektaklu tak się dzieje – by przekazać
jakąś prawdę widzowi, trzeba najpierw samemu
ją zrozumieć. Już starożytni Grecy zauważyli, że
teatr to najlepszy sposób na mówienie o naturze
tego świata – o dobru i złu. Dlatego ważne jest,
by rówieśnicy-aktorzy przekazali ważne treści
widzom w tym samym wieku. Ten przekaz ma
wówczas wielokrotnie większą siłę rażenia, nie
jest zwykłym prawieniem morałów, jak to często
czynią dorośli- tłumaczy reżyserka spektaklu.
Mamy nadzieję, że „Śpiąca królewna”
przemówi do niejednego widza i poruszy jego
emocje oraz sumienie. To także doskonała
lekcja dla rodziców, którzy często nie chcą widzieć problemu, bo tak jest wygodniej. Piękna
i mądra bajka, utkana z dźwięków Piotra Czajkowskiego, to propozycja dla każdego, kto
szuka w teatrze intelektualnych i estetycznych doznań.

(mm)
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KOBIETY – O ILE UBOŻSZY BYŁBY BEZ NICH ŚWIAT

MAREK TORZEWSKI - ŚPIEWAK OPEROWY
Gdyby nie kobiety, świat by po prostu nie istniał. Kobieta od początku istnienia świata i sztuki
była natchnieniem dla twórców, z miłości do niej rodziły się monumentalne dzieła, ale też z jej
powodu wszczynano wojny. Kobieta to potężna siła, która potrafi zmieniać bieg historii i…
serce mężczyzny. Wszystko, co mam w życiu, zawdzięczam moim dwóm cudownym kobietom
– żonie Barbarze i córce Agacie. Kobiety mają dużo więcej życiowej mądrości niż mężczyźni,
patrzą na świat chłodnym, wyważonym okiem, mają też więcej dystansu, przez co podejmują
trafniejsze decyzje. Jestem z natury romantykiem i uczucia dla mnie odgrywają ogromną rolę.
Nie ma nic piękniejszego niż zakochać się w kobiecie i pozwolić na fali tego uczucia zmieniać
siebie i świat wokół. Oczywiście ten stan uniesienia nie trwa wiecznie, trzeba ten płomień wciąż
podtrzymywać i troszczyć się o niego. Życie w gruncie rzeczy jest dość nudne. Dlatego staramy
z Basią wciąż siebie zaskakiwać, być dla siebie tajemnicą i niespodzianką, cieszyć się dobrymi chwilami, z których składa się szczęście. Kobieta to poezja i uosobienie piękna, a jednocześnie silna i odważna osobowość, która stawia
mężczyznę do pionu. Kiedy, szczególnie w młodości, sława i scena zaszumiały mi w głowie, Basia natychmiast sprowadzała mnie na ziemię.
Jednego jestem pewien – dla kobiety zrobię wszystko.

JACEK LENARTOWICZ - AKTOR
Mówi się, cytując narodowego wieszcza: „kobieto puchu marny”- metaforycznie rzecz
ujmując, świat bez kobiet byłby twardą poduszką. Bo przecież puch jest miękki, przytulny, a bez kobiet bolałyby nas, mężczyzn, głowy od tych sztywnych poduszek. Oczywiście
żartuję. A tak na poważnie, bez kobiet byłoby nam bardzo źle i przede wszystkim strasznie nudno. To one są naszymi matkami, naszymi żonami, rodzą nasze dzieci. Bez nich na
świecie nie byłoby po prostu życia. Myślę, że zwykła codzienność, pomijając już wszelkie
uwznioślenia, udowadnia nam, że tak samo jak my - mężczyźni jesteśmy potrzebni im,
tak samo one są nam bezwzględnie potrzebne. Uzupełnianym się nawzajem. Dopełniamy. Świat bez kobiet byłby smutny, czarno-biały, pozbawiony blasku i radości. Kobiety
wnoszą do naszego życia piękno, śpiew, natchnienie i wszystko, co dobre.

DOMINIK BOBRYK - AKTOR TEATRU ES
Nie jestem, i chyba nigdy nie byłem, typem faceta, który mógł podrywać niezliczoną liczbę
dziewczyn w szkole czy też za którym oglądałyby się tabuny kobiet. Lecz, nawet z niewielkim
doświadczeniem, nie wyobrażam sobie świata bez nich. Sam pomysł życia w świecie, w którym nie ma kobiet, być może dla kogoś wydaje się atrakcyjny, czemu nie? Jednak pomyśleć
w ten sposób może tylko odporny na kobiece wdzięki, totalny egoista - zwiedziony wizją
niepohamowanego ulegania swoim pasjom czy też nałogom. Z poczuciem swojej wielkiej
niezależności. Tymczasem musi się rozczarować, bo bez kobiet nie da się żyć. Nawet nie
patrząc na to od strony czysto biologicznej. Tak po prostu jest. One są dla nas, a my dla nich.
Dopełniamy się. Dopełnienie, co często odkrywamy w literaturze, oznacza dobro, a jego brak
- zło. Więc by świat stawał się dobry i piękny, nie może w nim zabraknąć KOBIET.
Bo przecież, jak mawiał Pierre de Brantome, czym byłby ogród bez
kwiatów? Nie da się ukryć, jest między nami wiele różnic. Często
pojawiają się nieporozumienia, konflikty, ale pięknym jest
to, że pomimo odmienności, potrafimy się odnaleźć
i wzajemnie obdarowywać szczęściem. Tak, to prawda. Świat bez kobiet były o wiele prostszy, ale za
to jakże nudny.
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WALDEMAR OBŁOZA - AKTOR
Ja, który jestem, można by powiedzieć, całkiem świeżym małżonkiem, bo ożeniłem się już
w wieku dojrzałym z cudowną, wspaniałą kobietą, mogę stwierdzić, że to właśnie kobieta
odmieniła moje życie. W zasadzie myślałem, że już po mnie, że już jestem stracony... A tu
nagle takie piękne uczucie. Wyzwoliła je we mnie kobieta, która również uważa siebie za
dojrzałą. Kobiety są światłością tego świata, tego doczesnego miejsca na ziemi, w którym
jesteśmy tylko na chwilę… Świat bez kobiet byłby kompletnie jałowy, nie miałby totalnie
sensu. Nie mówię już o kwestii fizycznej tego świata i podziale na „męski i żeński”. Mam na
myśli aurę kobiet, ich ciepło i dar przemiany wszystkiego wokół, który jest ich udziałem.
Bo przecież my, faceci (testosteron i te nasze szaleństwa emocjonalne), bylibyśmy nie do
zatrzymania. Bez kobiet urządzilibyśmy tu piekło na ziemi. Kobiety zawsze łagodziły sytuację, wkraczały tam, gdzie mężczyźni nie mogli się dogadać. Jednały najbardziej zwaśnione strony. I dzięki im za to.

DARIUSZ KACZMARSKI - KAPELMISTRZ
Nie mieści mi się w głowie myśl, że na świecie mogłoby nie być kobiet. To chyba
najgorsze, co mogłoby spotkać nas, mężczyzn. One są kwintesencją naszego życia.
Ponadto my, mężczyźni, dzięki nim możemy kochać i być kochanymi.
Nie wyobrażam sobie życia bez Kobiet! Zgadzam się w stu procentach ze stwierdzeniem, że świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów. Najbardziej cenię w kobietach
te cechy, które różnicują je od mężczyzn, zwłaszcza empatię, wrażliwość, opiekuńczość,
chęć czynienia dobra, ale też spontaniczność i nieprzewidywalność. Lubię też, gdy
kobieta ma swoje zdanie i nie boi się go wyrazić. Jako mężczyzna zwracam również
uwagę na cechy związane z wyglądem zewnętrznym. Mężczyźni mogą uczyć się od
kobiet opiekuńczości, zdolności do poświęceń i okazywania uczuć, a także cierpliwości
i delikatności.

BARTEK MAGDZIARZ - AKTOR
Świat bez kobiet? To byłby nieśmieszny, niepotrzebny żart. Coś jak próba uzyskania
próżni, w piękną słoneczną niedzielę. Poza laboratorium. Wystarczy włączyć się
w prawdziwie męską rozmowę, posłuchać męskiej muzyki lub obejrzeć męski film,
żeby się przekonać, że nasze rozważania są bezprzedmiotowe. Uważam się za szowinistę z feministycznym odchyleniem.

PIOTR ZELT - AKTOR
Świat bez kobiet byłby przede wszystkim dużo brzydszy. To właśnie kobiety wzbogacają go swoją
urodą i wdziękiem. Poza tym pewnie byśmy się potwornie nudzili, ponieważ dostarczacie nam, drogie Panie, bardzo dużo rozrywki, wrażeń różnego rodzaju, ale też od czasu
do czasu nerwów i stresu. Ale żarty na bok.
Oprócz tego rodzicie nam wspaniałe
dzieci, dostarczacie nam ogromnej
radości, czułości, bez Was życie
nie miałoby sensu...
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KOBIETY BIZNESU
ROZMOWA Z

Iwoną Księżopolską i Mileną Konarską
(mamą i córką),
właścicielkami drukarni Iwonex

SUKCES
W BIZNESIE

TO WIARA
W SIEBIE I POKORA
 W tym roku firma Iwonex będzie obchodziła okrągły jubileusz 20-lecia działalności. Jak utrzymać wysoki poziom w dobie ogromnej konkurencji w tej branży?
Milena Konarska: - XXI wiek wymaga od
firm dużej elastyczności, analizowania oczekiwań klientów, by nie odeszli do konkurencji, stawiania i osiągania ambitnych celów.
Jest to możliwe tylko dzięki zaangażowanym
pracownikom i wybitnym liderom na każdym
poziomie organizacji. W grudniu minął dokładnie rok od śmierci założyciela drukarni
śp. Edwarda Księżopolskiego. Ten czas pokazał, jak zamysł konkretnego człowieka, przekłada się na obecny rozwój firmy.
 Jest Pani przedsiębiorczą, młodą osobą,
zarządzającą dużą firmą. Proszę opowiedzieć, jak była Pani droga do sukcesu
jako bizneswoman?
Milena Konarska: - Na początku odczuwałam ogromną zmianę. Nagle, z codziennego rytmu wstawania o tej samej porze,
ośmiogodzinnej pracy w biurze, raportowania do szefa i życia w strukturze, musiałam
postawić na siebie. Wiedziałam, że jeśli czegoś nie zrobię, to nikt inny nie zmieni mojego życia. Często zadawano mi pytania: skąd
bierzesz siłę, jak to jest możliwe, że jesteś
tak zdyscyplinowana? Dla mnie było to i nadal jest zupełnie naturalne. Chcę dawać firmie wszystko to, co najlepsze, wtedy mogę
być pewna, że odda mi to samo. Zawsze byłam osobą bardzo obowiązkową, więc to nie
był problem. Musiałam się jednak zmierzyć
z trudnościami, których dotąd nie znałam.
PR, reklama, sprzedaż, finanse, dotarcie do
klientów – każdą z tych dziedzin w firmach
zajmuje się inna osoba. Tu z mamą dbam
o wszystko. Polubiłam sprzedaż, nauczyłam się wielu rzeczy, których do tej pory nie
musiałam robić. Efekty mojej pracy – cokolwiek się kryje pod tym słowem, osiągam
każdego dnia, gdy wstaję i nadal mi się chce

i nie przestaję w siebie wierzyć. Słucham
innych i nauczyłam się przyjmować słowa
krytyki. Z coraz to większą pokorą podchodzę do życia i do ludzi.
 Jak łączy Pani obowiązki rodzinne z pracą zawodową?
Iwona Księżopolska: - Praca zawodowa wymaga ode mnie dużego zaangażowania, a co
za tym idzie, pochłania mi wiele czasu. Pomimo mojej aktywności zawodowej staram się
poświęcać dużo czasu mojej rodzinie, gdyż to
ona jest dla mnie priorytetem, jest dla mnie
najważniejsza. Jestem mamą pięciorga dzieci,
dlatego czas, jaki mogę wykorzystać poza pracą zawodową, poświęcam właśnie im.
Stworzyliśmy zespół profesjonalnych i zaufanych pracowników. To dzięki nim jestem
spokojna o rozwój firmy w czasie, który poświęcam rodzinie. Obowiązki rodzinne stają
się łatwiejsze do pogodzenia z aktywnością
zawodową dzięki mojej córce, która wspiera
mnie w moich działaniach.
 Czy jest ktoś, kogo Pani podziwia, kto
jest Pani autorytetem?
Milena Konarska: - W dzisiejszych czasach
trudno o autorytety. Świat się zmienia i idzie
w niepokojącym kierunku. Ja jednak nadal
znajduję osoby, z którymi chcę być i których
chcę słuchać. Nie są to żadne gwiazdy ani
wielkie nazwiska, a moi bliscy. Tata, który
sobie nigdy nie odpuszczał – dbał o siebie,
o rodzinę, był zawsze na czasie i trudno go
było czymkolwiek zaskoczyć. Który nauczył
mnie bardzo dużo i pokazał, że warto mieć
marzenia. Mama, która jest zawsze pomocna
i pozwalająca prowadzić mi firmę. Mój kochany mąż, który uczy mnie samoakceptacji
i wiary w siebie. Dla mnie to oni są wzorem
ludzi do naśladowania. Zawsze mogę na nich
liczyć. Jednak największym autorytetem jest
dla mnie moja intuicja. To jej słucham i ostatecznie sama podejmuję wiele decyzji.

 Drukarnia Iwonex może pochwalić się
najnowocześniejszym parkiem maszynowym. Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom jego zalety?
Milena Konarska: - Drukarnia jest firmą
dynamiczną, każdego dnia stajemy przed nowymi wyzwaniami i zleceniami. Niekiedy są
to proste ulotki, innym razem prace skomplikowane, wymagające dużego nakładu pracy,
czasu i zaangażowania ludzi.
Firma Iwonex to drukarnia z wieloletnim
doświadczeniem. Stworzona z pasją i spojrzeniem w przyszłość. Kiedy zakładał ją mój
tata, była małym zalążkiem wielkiego marzenia, by stać się drukarnią kompleksową, tak
aby każdy klient mógł wyjść stąd zadowolony.
Drukarnia Iwonex od lat buduje swój park
maszynowy, opierając się na innowacyjnych
urządzeniach, ponieważ maszyny drukujące
to podstawa stanowiąca o sile i możliwości
drukarni. Nasz nowoczesny park maszynowy
został w ostatnim czasie poszerzony o zakup
nowej maszyny fleksograficznej do druku etykiet. Jest to maszyna jedyna w tym regionie,
dlatego patrząc na zapotrzebowanie rynku
i naszych klientów był to krok konieczny.
Sprawił, że staliśmy się konkurencyjni, gdyż
klient może otrzymać etykiety praktycznie
z dnia na dzień a nie musi czekać lub specjalnie organizować wyjazdu do drukarni oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów.
 Kim są Państwa klienci i jakie mają
wymagania?
Iwona Księżopolska: - Naszymi odbiorcami
są zarówno klienci krajowi, ale również zagraniczni. Są nimi przedsiębiorcy prywatni,
instytucje samorządowe czy państwowe.
 Czego życzyłyby Panie kobietom prowadzącym własny biznes w Dniu Kobiet?
Przedsiębiorczości, kreatywności, pogody
ducha, siły do dalszego działania a przede
wszystkim poczucia spełnienia.
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KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
Jan Matejko w Siedlcach

Otwarcie wystawy zdjęć Wschodnich
Projektów Fotograficznych

Akademicka Galeria Fotografii
Gmach Instytutu Informatyki
ul. Sienkiewicza 51, Siedlce
4 marca, godz. 18:00
Po raz kolejny zaprezentowane zostaną
zdjęcia powstałe na sesjach organizowanych przez Wschodnie Projekty Fotograficzne. Będą to głównie zdjęcia powstałe
w przeciągu ostatniego roku, ale też
kilka zdjęć z wcześniejszych wydarzeń.
Na otwarciu będzie okazja spotkać się
z autorami zdjęć, modelkami i modelami,
wizażystkami oraz osobami, które brały

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
6 marca, godz. 19:00
Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach zaprasza na promocję nowej książki
Krzysztofa Mroziewicza pt. „Pastwisko świętych
byków”. Spotkanie z autorem odbędzie się 6 marca o godz. 19:00. W programie m.in. koncert fortepianowy w wykonaniu uczniów prof. Krzysztofa Rynkiewicza. Książka Krzysztofa Mroziewicza
o nieco prowokacyjnym tytule „Pastwisko świętych byków” gatunkowo jest w zasadzie zbiorem
szkiców, z których każdy stanowi odrębną całość.
Wszystkie jednak, jakby hołdując strukturalnej
zasadzie powieści szkatułkowej, składają się też
w jeden wspólny obraz doświadczeń dziennikarza i dyplomaty, bacznego obserwatora indyjskiego życia w rozmaitych jego aspektach. Książka stanowi zatem oryginalną, autorską wizję
Indii. Wizję wynikającą z dwunastu lat doświadczania Indii na co dzień. Po lekturze tekstu można wręcz postawić tezę, że Krzysztof Mroziewicz

traktowany jest z dozą humoru, inspirowany
światem dziecięcym. Dzięki czemu forma staje
się bardziej przystępna dla odbiorcy, czasem
wręcz dekoracyjna.

Konkurs Plastyczny
Palma Wielkanocna

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym „Palma Wielkanocna” adresowanym do dzieci i młodzieży
z ośrodków kultury, placówek oświatowych,
wychowawczych oraz uczestników indywidualnych. Zadaniem uczestników konkursu jest
wykonanie przestrzennej palmy wielkanocnej
z uwzględnieniem tradycji wielkanocnych.
Prace należy dostarczać od 2 do 13 marca 2015 r., do Miejskiego Ośrodka Kultury

Wystawa malarstwa i rysunku
Moniki Wojciechowskiej

Galeria Kultura (ul. 3 Maja 44/2,
wejście od ul. Kilińskiego)
6 marca, godz. 19:30
Na wystawie zaprezentowane zostaną
prace malarskie w technice olejnej na płótnie
oraz rysunki wykonane białą kredką i ołówkiem na szarym kartonie. Prace podejmują

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

demitologizuje Indie. Czyni to poprzez chłodne
i bezwzględne ukazanie tamtejszych realiów. Demitologizuje powierzchnię egzotyki, czyli neguje
stereotyp. Niewątpliwie można zauważyć upodobanie Autora do akcentów kontrastowych i dramatycznych, jednak jego wizja Indii pozostaje
osobista, treściwa, realistyczna. I choćby tylko
dlatego - warta jest poznania.

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Promocja książki
Krzysztofa Mroziewicza

fot. materiały prasowe

chał Kopczyński (Muzeum Historii Polski, Warszawa) – Śluby Jana Kazimierza i list do papieża
Innocentego XI. Uroczystego otwarcia wystawy
dokonali ks. bp Piotr Sawczuk, senator Maria
Koc oraz poseł Krzysztof Tchórzewski. Wszystkich gości w krakowski świat Matejki wprowadziła dr Barbara Ciciora, która opowiedziała nie
tylko o dziełach zgromadzonych na wystawie,
ale ubarwiła swoje wystąpienie także anegdotami z życia mistrza. (źródło www.siedlce.pl)

temat współczesnej kobiecości w kontekście
tradycyjnych ról społecznych. Zachęcają do
dialogu nad funkcją kobiet w nowoczesnym
społeczeństwie, wciąż głęboko zakorzenionym
w patriarchacie. Nie do końca wygodny temat

aktywny udział w sesjach fotograficznych. To idealna okazja, aby wymienić
się spostrzeżeniami oraz pomysłami na
następne projekty.

Muzeum Diecezjalne w Siedlcach
Wystawa czynna do 27 marca
Współpraca siedleckiego Muzeum Diecezjalnego z Muzeum Narodowym w Krakowie zaowocowała czasową wymianą obrazów.
W Krakowie eksponowana jest „Ekstaza św.
Franciszka” El Greco, natomiast w Siedlcach
podziwiać można dzieła Jana Matejki. Czasowa wystawa „Jan Matejko w Siedlcach” została
otwarta 12 lutego. W Muzeum Diecezjalnym
eksponowanych jest kilkanaście dzieł Jana Matejki, m.in.:
Bolesław Chrobry ze Światopełkiem przy
Złotej Bramie w Kijowie, olej na desce; Carowie
Szujscy na sejmie warszawskim, 1892, olej na desce; Śluby Jana Kazimierza, 1889, Szkic, olej na
desce; Jan III Sobieski wręcza kanonikowi Denhoffowi list do papieża z wiadomością o zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem w r. 1683,
1880, Szkic do obrazu, olej na płótnie; Autoportret, 1887, olej na desce, a także kilkanaście szkiców do innych dzieł Mistrza z Krakowa. Otwarcie Wystawy poprzedził cykl krótkich wykładów,
które wygłosili; dr Barbara Ciciora (Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II, Kraków) – Jan Matejko
– życie i twórczość; dr Rafał Dmowski, (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
– Szczerbiec i jego legenda; prof. dr hab. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski) – Hołd
carów Szujskich (1611 r.) oraz prof. dr hab. Mi-

w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 6.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 24 marca 2015 r.
(wtorek) o godz. 11.00 w Małej Galerii Sztuki (budynek „Podlasie”, ul. Sienkiewicza 63)

Rzeźba i Malarstwo
Andrzeja Maliszewskiego

Muzeum Regionalne w Siedlcach
Wernisaż 13 marca (piątek) o godz. 18:00.
Wystawa czynna do 5 kwietnia 2015 r.

Drzeworyty Jerzego Domino

Muzeum Regionalne w Siedlcach
Wernisaż 27 marca (piątek), godz. 18:00.
Wystawa czynna do 26 kwietnia 2015 r.
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O KOBIETACH
Bóg także był autorem: jego proza to
mężczyzna, jego poezja to kobieta.

Napoleon Bonaparte

„Samochody
to nasze
wspólne życie”
CSR w praktyce
W jednym z poprzednich numerów Sceny24 pisaliśmy o CSR,
czyli społecznej odpowiedzialności biznesu.
Dziś przykład tego, jak zasady CSR można wcielać w życie
w siedleckich firmach.
W lutym mieliśmy okazję uczestniczyć
w konferencji podsumowującej projekt
społecznej odpowiedzialności biznesu „Samochody to nasze wspólne życie”, który
był realizowany w firmie Jastrzębski S.A.
- Projekt miał na celu
uregulowanie działań
firmy w zakresie trzech
podstawowych obszarów Corporate Social
Responsibility - CSR,
tj. ochrony środowiska,
relacji z pracownikami
oraz
zaangażowania
społecznego - relacjonuje Prezes Zarządu
Magdalena Kwiatek.
Projekt, współfinansowany przez Szwajcarsko-Polski Program
Współpracy, umożliwił
firmie stworzenie strategii CSR, czyli wytyczenia drogi rozwoju
w zakresie tych trzech
obszarów. W zakresie ochrony środowiska firma Jastrzębski
zdecydowała się na
wymianę pieca grzewczego, co pozwala na
obniżenie zużycia gazu
i mniejszą emisję CO2
do atmosfery.
Relacje z pracownikami to dbanie o ich
bezpieczeństwo i dobrą atmosferę w firmie.
Spółka organizuje spotkania z pracownikami (integracyjne dla samych pracowników
i tzw. imprezę imieninową dla pracowników z partnerami), z którymi zarządzający

i właściciele mają dobre relacje. W trosce
o bezpieczeństwo pracowników został zakupiony detektor lotnych związków organicznych (LZO), który umożliwa określenie
szczegółowych zasad bezpieczeństwa pracy
m.in. na stanowiskach
lakierniczych,
gdzie
ekspozycja na LZO jest
największa.
Zaangażowanie społeczne to obszar, w którym firma Jastrzębski
była widoczna w środowisku lokalnym od
wielu lat. Milutka fretka Adaś będąca „twarzą” akcji związanej
z kamizelkami dla dzieci szkolnych i przedszkolnych to znak rozpoznawczy programu
zorganizowanego przez
tę firmę. Dwie statuetki
Mecenasa Siedleckiej
Kultury potwierdzają
zaangażowanie w innych obszarach współpracy ze społecznością
lokalną. Firmę widać
również na imprezach
sportowych
organizowanych m.in. przez
stowarzyszenie Leniwce.pl.
W trakcie projektu
powstały znaki identyfikujące poszczególne obszary zaangażowania przedsiębiorstwa: Jastrzębski Na
Sportowo, Jastrzębski Kulturalnie i Jastrzębski w Biznesie. I to dobrze podsumowuje działalność tej firmy…

Jeśli kobieta jest szczęśliwa,
jest także piękna.

Sophia Loren
Jeżeli chcesz wiedzieć, co ma na myśli
kobieta, nie słuchaj tego co mówi
- patrz na nią.

Oscar Wilde
Jak mądre byłyby kobiety,
gdyby miały te rozumy,
które dla nich potracili mężczyźni.

Julian Tuwim
W zemście i w miłości kobieta jest
większym barbarzyńcą niż mężczyzna.

Fryderyk Nietzsche
Co mężczyzna przez rok obmyślił,
kobieta w jednym dniu obali.
Demostenes


Diamenty to jedyni przyjaciele kobiety.
Marilyn Monroe

Kto nie odgadnie serca kobiety
- ten go nie wart.

Józef Ignacy Kraszewski
Gdy chodzi o modę, kobiety
gotowe są ponieść każdą ofiarę.

Stefan Zweig
Kobiety mogą uczynić milionerem
tylko takiego mężczyznę,
który wcześniej był miliarderem.

Charles Chaplin
Z kobietą nie ma żartów
- w miłości czy w gniewie
Co myśli, nikt nie zgadnie;
co zrobi nikt nie wie.

Aleksander Fredro
Gdyby kobiety
ubierały się tylko
dla jednego mężczyzny,
nie trwałoby to
tak długo.

Marcel Achard
Kobiety bowiem
najpiękniejsze
są wtedy, kiedy nie
słyszą, ani widzą,
ani zgadują, że się
spogląda na nie.

Cyprian Kamil
Norwid
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KARTKA
Z KALENDARZA

Bez Pań
nasz Teatr
byłby jak...
scena
bez aktorów.

Z okazji Dnia Kobiet
Drogim Paniom,
Miłośniczkom Teatru
wszystkiego
najpiękniejszego,
mnóstwa
artystycznych wrażeń
i spełnienia marzeń
- życzą

27 marca

Międzynarodowy Dzień Teatru


Dyrekcja i Pracownicy

Centrum Kultury i Sztuki

im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

ORĘDZIE MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU TEATRALNEGO
NA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
Gdziekolwiek na Ziemi mieszkają ludzie, rodzi się tam niepowtarzalny Duch Teatru.
Pod drzewami w małych wioskach, a także na nowoczesnych scenach światowych metropolii;
w szkolnych korytarzach, na polach i w świątyniach; w slumsach i na miejskich placach, w domach
kultury i piwnicach biedaków ludzie zbliżają się do siebie, by współuczestniczyć w efemerycznych
światach teatralnych, które tworzą, by wyrazić swą ludzką złożoność, różnorodność, słabość,
w żywym ciele, w oddechu, w głosie.
Spotykamy się, by szlochać i by pamiętać; by śmiać się i rozmyślać; by uczyć się, by zaświadczać, by
marzyć. Spotykamy się, by zamyślić się nad zręcznością techniki i by ucieleśnić bogów.
Aby wspólnym westchnieniem zachwycić się pięknem, połączyć współczuciem czy przerazić złem.
Przychodzimy po energię i siłę. By uczcić bogactwo naszych kultur i wymazać granice, które nas dzielą.
Gdziekolwiek na Ziemi mieszkają ludzie, rodzi się tam niepowtarzalny Duch Teatru. Zrodzony ze
wspólnoty, przebiera się w przeróżne maski i kostiumy naszych tradycji. Zaprzęga nasze języki,
rytmy i gesty, by oczyścić przestrzeń pośród nas.
I my, artyści obcujący z tym pradawnym Duchem, czujemy się zobowiązani przekazywać go poprzez
nasze serca, nasze umysły i nasze ciała, by ukazywać nasze realia w ich codzienności i tajemnicy.
Brett Bailey
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

Jak „trafić” Oscara
JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Kiedy dostaniecie Państwo do
ręki ten numer naszego miesięcznika, wszystko już będzie wiadomo,
wyjaśnią się wszelkie przypuszczenie i typy, a zakłady bukmacherów stracą na ważności. O czym
mówię? Oczywiście o tegorocznych Oscarach, najważniejszych
nagrodach filmowych na świecie.
Kiedy piszę ten tekst, nic jeszcze
nie wiadomo, a tylko atmosfera
„przedoscarowa” staje się nie do
zniesienia. Ja natomiast zastanawiam się, jaki film mógłbym polecić Wam do obejrzenia w kinie.
W pierwszej chwili myślałem rzecz
jasna o jakimś filmie ambitnym
z wieloma oscarowymi nominacjami, np. „Grand Budapest Hotel”
czy „Birdman”, potem o czymś
lżejszym, czymś, co pozwoli nabrać

trochę dystansu do rzeczywistości
i zresetować głowę. Postawiłem
w końcu na złoty środek i wybrałem film pt.: „Snajper” w reżyserii
Clinta Eastwooda. Dlaczego akurat
ten obraz? Otóż jest sensacyjny,
oparty na faktach, ma bohatera
z krwi i kości i do tego na koncie
6 oscarowych nominacji. Ponadto
reżyser gwarantuje znakomite kino.
Film opowiada historię amerykańskiego wojskowego, uznanego za najbardziej skutecznego
snajpera w dziejach amerykańskiej
armii. On sam nie liczył ofiar swojego celnego oka, jednak oblicza
się, że podczas czterokrotnej misji
wojskowej w Iraku w latach 1999
– 2009 „zlikwidował” 250 celów,
z czego Pentagon potwierdza oficjalnie 160. Chris Kyle, bo tak się
nazywa, już za życia stał się legendą wśród rodaków, zwłaszcza tych,

którzy zawdzięczają mu ocalenie
lub uratowanie życia swoich najbliższych. Z kolei jego wrogowie,
islamscy terroryści, wyznaczyli za
jego głowę wysoką nagrodę.
Domyślam się, co o tym filmie
myślicie Państwo po przeczytaniu
powyższego opisu; oto kolejna amerykańska szmira, gdzie ci dobrzy, to
bohaterscy żołnierze amerykańscy,
niosący pokój i demokrację w świat
i gdzie wszyscy inni są źli. To biedny
amerykański wojak ryzykuje życie
dla jakiegoś nieznanego Ahmeda
czy Wojtka w dalekim, dzikim kraju, doznając tam wielu upokorzeń.
Wolność jest przecież najcenniejsza
i nie ma takiej rzeczy, która w niesieniu jej mogłaby przeszkodzić,
zwłaszcza, że w tle powiewa gwiaździsty sztandar – jednym słowem
jednostronny kicz, od oglądania
którego robi się niedobrze.

I tu okazuje się, że jest inaczej.
Film nie jest kiczowaty. Sprawny
reżyser, jakim bez wątpienia jest
Clint Eastwood, umiejętnie dozuje
nam poszczególne elementy układanki. Nie przesadza z patosem,
zbytnio nie wybiela bohaterów,
zachowując do nich zdrowy
dystans. Umiejętnie pobudza

po koronę uznano
za sygnał chęci
przejęcia władzy
w Egipcie w przyszłości. Przed wykonaniem wyroku
postanowiono go
jeszcze sprawdzić
– mały Mojżesz miał wybrać jedną
z podanych mu tac.
Na obrazie widać, jak córka faraona trzyma dziecko na rękach, a dwaj
chłopcy podają dwie tace - na jednej
są złote monety i klejnoty, na drugiej
zaś gorące węgle.
Ku zdziwieniu wszystkich
chłopiec wybiera tacę z rozżarzonymi
węgielkami i śmiało dotyka je dłonią!
To scena symboliczna. Pod postacią
ognia objawi się bowiem dorosłemu
Mojżeszowi Bóg - w płonącym obłoku na pustyni, w krzaku gorejącym
- bo jest On niewysłowioną siłą,

mogącą czynić wszystko. Postacie
tej sceny wyłaniają się z ciemności
obrazu, oznaczającą życie w mrokach
niewiedzy, aby w świetlistym blasku
pokazać widzowi: „Patrz, co ten
Bóg może!”. W ten sposób ekspresyjnie przykuwając uwagę, obraz
mógł wzmacniać przekonanie o sile
chrześcijańskiego Boga i ogromnym
zdziwieniu tym tych, którzy noszą
turban…
Wtedy, gdy obawiano się
w XVII-wiecznej Europie zagrożenia tureckiego, szukano różnych
sposobów, by zjednoczyć się przeciw

SNAJPER
Reż. Clint Eastwood
Scenariusz/ na pods. Chris Kyle „American
Sniper ”/ Jason Hall

DOROTA PIKULA

„MAŁY
MOJŻESZ”

HISTORYK SZTUKI,
KUSTOSZ MUZEUM DIECEZJALNEGO W SIEDLCACH

Scena efektowna, niemal teatralna. Starzec w turbanie na głowie,
z otwartymi ustami, unosi wysoko
ręce ze zdziwienia i z przerażeniem
patrzy na to, co robi maleństwo.
Silna wymowa artystyczna oddana
kontrastami barwnymi, świetlistością
połączoną z mrokiem i ekspresją
gestów. Obraz próbuje zawładnąć
emocjami widza. Nie sposób ominąć
go obojętnie. I oto chodziło. O czym
jest to malarskie opowiadanie?
To historia z dzieciństwa małego
Mojżesza.
Dydaktyczno-moralizatorskie
przesłanie sztuki odwołuje nas do
XVII-wiecznego odbiorcy, do czasów,
gdy opowieść o małym Mojżeszu
mogła być nie tylko ilustracją apokryficznego zdarzenia, ale stawała się
pretekstem do opowiedzenia o czymś
więcej.
Jak wiemy, Mojżesz i jego dzieje

niejednokrotnie stawały się tematem
ikonograficznym w malarstwie
czasów renesansu i baroku. Był on
malarską inspiracją dla Giorgione,
Nicolasa Poussina, Guido Reniego,
Lamberta Doomera, Gianbattisty
Tiepolo. Najczęściej pokazywano
odnalezienie małego chłopca w koszyczku, nad brzegiem Nilu przez
córkę faraona. Malarz malujący ten
obraz znajduje jednak inspirację artystyczną w innym epizodzie. Sięgnął
do tekstów żydowskiego historyka
Józefa Flawiusza, spisanych w „Dziejach Izraela” w II poł. I wieku n.e. i do
średniowiecznej księgi „Speculum
Humane Salvations”. To tam opisano,
jak mały Mojżesz przyniesiony znad
rzeki na dwór faraona zachował się
nierozważnie i zrzucił koronę z głowy władcy. Wydano za to na niego
wyrok śmierci – zdecydowano, że
dziecko musi umrzeć, bo sięgnięcie

„Próba ognia małego Mojżesza”, olej na płótnie, XVII wiek

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU
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historię i mam nieodparte wrażenie, że doskonale wie, iż łatwo
jest przekroczyć granicę między
nadmierną egzaltacją a dobrym,
opartym na faktach kinem akcji.
Oczywiście, że film zrealizowany jest w hollywoodzkim stylu,
gdzie wzruszenie pojawia się na
przemian z gniewem i przemocą,
gdzie różne emocje bombardują
widza z każdej strony z zawrotną
prędkością, ale… tak robi się teraz
filmy. Cenne jest też to, że o wartości tego filmu decydują nie tylko
umiejętności reżysera; niezwykle
ważnym ogniwem całości są aktorzy. W roli tytułowej zobaczymy
Bradleya Coopera. Aktor stosuje
bardzo oszczędne środki artystyczne i do tego stopnia utożsamia się z granym bohaterem, że
widz momentami zapomina, iż
ogląda opartą, co prawda, na faktach, ale jednak wizję artystyczną
pewnej rzeczywistości, a nie film
dokumentalny. Równie przekonującą rolę stworzyła Sienna Miller,
grająca żonę bohatera. Ona również unika zbędnych przerysowań,
nie szafuje nadmiernie emocjami,

skupiając się na podstawowej
i niezaprzeczalnie najważniejszej
wartości, jaką bez wątpienia jest
rodzina.
„Snajper” to film patriotyczny,
taki trochę ku pokrzepieniu serc.
Myślę sobie, że w obecnej sytuacji
politycznej takie kino jest nam
niezwykle potrzebne i to potrzebne nie po to, by straszyć wojną,
ale po to głównie, by uświadamiać
o zagrożeniach czających się na
każdym kroku, by pokazać na
przykład, że misja polskich żołnierzy w Iraku czy Afganistanie,
to nie tylko wymysł polityków, ale
konieczność. Musimy przecież oddalać konflikty od naszych granic,
utrzymując jednocześnie armię
w stałej gotowości bojowej.
Czy z tymi atutami film
„trafi” Oscara? Czytając ten tekst,
Państwo już to wiecie, ja pisząc go
jeszcze nie!
Podsumowując: jeśli będziecie
mieć Państwo do wyboru pójście
na spacer czy do kina, idźcie po
prostu spacerkiem do kina i to na
film „Snajper”. Jestem przekonany,
że spodoba się Wam ta wycieczka.

innowiercom (dziś nazywanych islamistami).
Muzułmańskie widmo zniknęło znad Europy
dopiero, jak wiemy, po zwycięstwie wiedeńskim.
Wtedy to na dobre złamana została potęga turecka
i zagrożenie islamskie miało się już więcej nie
odrodzić. Sztuka towarzyszyła lękom i radościom
dnia codziennego. Aż chciałoby się powiedzieć, że
szkoda, iż w dzisiejszych czasach tak się nam nie
opowiada, ani tak nie maluje…
Ten obraz olejny, malowany na płótnie, o wymiarach 116x126 znaleziony został przypadkowo
przez panie Izabellę Galicką i Ewę Smulikowską
w latach 60., na szafie w zakrystii kościoła w Starejwsi. Jak widać, to kolejne cenne znalezisko na
naszych terenach, choć dzieło tym razem nie tej
klasy artystycznej, co obraz El Greca. 50 lat temu
był zniszczony, złożony w kostkę, a po rozłożeniu
okazał się być obrazem z XVII wieku, malowanym w kręgach włoskich, francuskich lub niemieckich. Jest niezwykle oryginalnie ujętą sceną
poruszającą temat małego Mojżesza. Dramatyzm
gestów i koloryt sugerowałby krąg Rembrandta
van Rijn, ale to nie jego pędzel. Czyj zatem? Tego
nie wiemy.
Pozostaje też niewyjaśniona historia owego
obrazu. Nie wiemy więc, kto go namalował i na
czyje zlecenie. Wiemy jednak, że był w pałacu
Radziwiłłów w Starejwsi, skąd, według relacji
miejscowej ludności, gdy w 1944 roku pałac był
dewastowany i rabowany, miejscowy ksiądz przeniósł go i złożył na szafie w zakrystii. Tak obraz
ocalał przed rabunkiem, a w latach 70. XX wieku,
po konserwacji, został dołączony do zbiorów
Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.

DO POCZYTANIA-

DO ZOBACZENIA
W ZAŚWIATACH
PIERRE LEMAITRE

Albert i Edward mieli szczęście, że
ocaleli z wojennej zawieruchy, ale
szybko zrozumieją, że jako weterani nie będą mieli łatwego życia
w nowej Francji. Dla kraju o wiele
cenniejsi okazują się ci, którzy
zginęli, ocaleni są tylko problemem. Albert – skromny urzędnik,
stracił wszystko. Edward, niegdyś
wybuchowy artysta, po śmierci
rodziny stał się wrakiem człowieka. Choć bezbronni i opuszczeni,
postanawiają sięgnąć po zemstę
– organizują akcję, która ma spowodować rozruchy w całym kraju.
Grand Prix Nagrody Goncourtów
2013, określanej często mianem
„małego Nobla”. Jedna z najbardziej wartościowych książek, do
których po prostu trzeba wracać
- Pierre Assouline, La République
des livres.
(z opisu wydawcy): ALBATROS, 2014

autorska galeria
I Z A S TA R Ę G A
Iza Staręga, absolwentka Instytutu
Wychowania Artystycznego UMCS
w Lublinie, dyplom otrzymała
w pracowniach prof. Mariana Stelmasika i prof. Mikołaja Smoczyńskiego. Stypendystka Prezydenta
Miasta Siedlce (2004 i 2008 r.) oraz
Ministra Kultury (2007 r.).
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Magnes Dusz

ne Walentynki.- powiedziała Barbara Torzewska
po zakończeniu koncertu. - Nie wychodzimy na
scenę dla siebie. Wychodzimy dla publiczności.
Jeżeli ta energia między artystą a publicznością
się wymienia, a mamy wrażenie, że tak było
w Siedlcach, to jest właśnie to, o co chodzi, o ten
„Magnes dusz” – dodał Marek Torzewski.
Na zakończenie koncertu, wśród Widzów,

wanego „Magnes Dusz”. W koncercie znalazły
się różne stylistycznie piosenki, a wśród nich
zarówno kompozycje klasyczne, jak i te z kręgu
muzyki pop, wykonywane przez Marka Torzew-

pod wielkim wrażeniem, że to właśnie my byliśmy na koncercie z siedlecką publicznością w tak
wyjątkowym dniu. Wspaniale się bawiliśmy.
Były to jedyne w swoim rodzaju i niezapomnia-

rozlosowane zostały trzy vouchery upominkowe
na romantyczną kolację w Siedleckim Browarze
Restauracyjnym „Brofaktura”, ufundowane przez
partnera Centrum Kultury i Sztuki, firmę TOPAZ.

fot. Cyprian Kucharuk

W sobotę, 14 lutego, na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce odbył się walentynkowy
koncert w wykonaniu jednego z najsłynniejszych
polskich tenorów, Marka Torzewskiego. Artysta
razem z żoną Barbarą Torzewską, zaprezentował
utwory ze swojego złotego albumu zatytuło-

skiego w trzech językach: polskim, włoskim
i francuskim. Koncert wprowadził Widzów
w romantyczny nastrój i skłonił do miłosnych
wyznań wśród publiczności. Artyści, specjalnie
na występ w Siedlcach, przylecieli aż z Belgii,
by już po raz drugi wystąpić przed gronem
wiernych fanów, którzy na koncert w Siedlcach
przyjechali z różnych zakątków Polski. - Jesteśmy

Kamień Wiary już po raz 24.

kompozytor, Robert Protasewicz – muzyk,
Maciej Czapski – aktor, lauratką w kategorii
poezji śpiewanej została Paulina Godlewska.
W kategorii recytatorskiej najlepszy okazał się
Dominik Bobryk.

Jak za dawnych lat...

jak m.in. „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” czy
„Powróćmy jak za dawnych lat” przybliżyły Widzom kulturę, manierę i koloryt minionych lat.
Klub Seniora „Rafa” działający przy Centrum
Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce istnieje od 1977r. i jest
najstarszym klubem w Siedlcach. Swoją działalność rozszerzył wstępując w roku 1997 do
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klubów Seniora

z siedzibą w Bydgoszczy. Bierze udział w konkursach ogólnopolskich, m.in w dziedzinie rękodzieła
artystycznego, zdobywając liczne nagrody. Przewodniczącą Klubu jest Pani Innocenta Malewicz,
która w 2005 roku została uhonorowana przez
Ministra Kultury odznaką „Zasłużony Działacz
Kultury”. Od września 2011 roku z klubem współpracuje Andrzej Rządkowski, który prowadzi
Chór Klubu Seniora „Rafa”.

fot. Cyprian Kucharuk

„Jak za dawnych lat…” to tytuł koncertu
w wykonaniu Chóru Klubu Seniora „Rafa”,
który 8 lutego zaprezentowany został na Scenie
Teatralnej Miasta Siedlce. Widowisko muzyczne
w stylistyce okresu dwudziestolecia międzywojennego przygotował Andrzej Rządkowski, opiekun
artystyczny i akompaniator chóru. Utwory, takie

fot. Cyprian Kucharuk

Już od 24 lat śpiewacy i recytatorzy z całej
Polski przyjeżdżają do Siedlec, by uczestniczyć
w Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytatorskiej
i Poezji Śpiewanej „Kamień Wiary”. W tym
roku nie było inaczej. W finale tegorocznej
edycji konkursu, na deskach Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce zaprezentowali się uczestnicy
m.in. z Warszawy, Piaseczna, Siedlec, Sokołowa
Podlaskiego, Łukowa, Garwolina, Zakroczymia,
Czerska, Ryk, Sierpca, Sadownego i Międzyrzeca
Podlaskiego.
Według komisji artystycznej, która obradowała w składzie: Urszula Gotowicka – aktorka,
Justyna Kowynia-Rymanowska – śpiewaczka
operowa, Waldemar Koperkiewicz – muzyk,

Wszyscy Laureaci konkursu zaprezentowali
się w koncercie finałowym, podczas którego
ogłoszony został werdykt jury, a zwycięzcom
wręczono pamiątkowe dyplomy. Ponadto wydarzenie uświetnił koncert piosenek Teatru Es ze
spektaklu „Za co giniemy?”, do których muzykę
skomponował Waldemar Koperkiewicz.
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„Kusaki”, czyli Prezentacje Ludowych Zwyczajów Zapustnych
Po raz 22. Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta
Siedlce było organizatorem Ludowych Prezentacji
Zapustnych „Kusaki”. Tegoroczna edycja imprezy
odbyła się w niedzielę, 15 lutego w Galerii Siedlce
i zgromadziła rekordową liczbę Widzów. Podczas
wydarzenia przypomniane zostały tradycje zapustne, a zwłaszcza ostatniego dnia przed Wielkim

fot. Maria Mazurkiewicz

Postem, podczas którego domy we wsiach i miasteczkach odwiedzali przebierańcy. W programie
znalazły się między innymi: gawędy ludowe,
występy przebierańców, każdy mógł też skosztować potraw regionalnych jak również spróbować
swoich sił w konkursach tanecznych. Występom
przygrywała kapela Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz.

Kiedy kota nie ma...

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? - odpowiedzi okazują się
być abstrakcyjnie zaskakujące! Jedyne przewidywalne tego wieczoru, to ponad 2 godziny
dobrego dowcipu, humoru i śmiechu do łez!

fot. Cyprian Kucharuk

W czwartek, 12 lutego, na deskach
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce dwukrotnie
wystawiony został spektakl teatralny „Kiedy
kota nie ma…” warszawskiego Teatru Capitol.
W komedii wyreżyserowanej przez Andrzeja
Rozhina przed publicznością wystąpili: Viola
Arlak, Maja Barełkowska, Jacek Lenarto-

wicz, Piotr Zelt, Aleksandra Grzelak i Marta
Wierzbicka. Sztuka zgromadziła ponad 800
Widzów, którzy do siedleckiego teatru przybyli z całego regionu.
O spektaklu: „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,

Romeo i Julia na Walentynki
przedstawili tancerze i aktorzy Teatru Tańca Caro
Dance. W rolę tytułowych bohaterów wcielili się:
Aleksandra Borkowska i Bartosz Osik. Przedstawienie z muzyką Prokofieva wyreżyserowała i
choreografię stworzyła Iwona Maria Orzełowska.

fot. Cyprian Kucharuk

„Romeo i Julia” to spektakl, którego nie mogło
zabraknąć w ofercie walentynkowej Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. Dla wszystkich zakochanych,
ponadczasową historię dwójki kochanków z Werony, na podstawie dramatu Williama Szekspira,
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Scena Teatralna Miasta Siedlce partnerem Mazowieckiego Instytutu Kultury
Kalwarii, Grójecki Ośrodek Kultury, Miejski
Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim,
Miejski Dom Kultury w Mławie, Miejski
Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej,
Sokołowski Ośrodek Kultury, Węgrowski
Ośrodek Kultury, Wyszkowski Ośrodek
Kultury „Hutnik” oraz Centrum Kultury

teatralnych Mazowsza pod wspólną nazwą
„Teatr Mazowiecki Sieć”, w ramach której
realizowane będą główne założenia projektu, a w szczególności produkcja spektakli
teatralnych w koprodukcji wszystkich
Partnerów, regularna prezentacja spektakli
teatralnych na scenach Mazowsza, pozy-

niu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych
i regionalnych mediów oraz dyrektorzy
i przedstawiciele 10 instytucji kultury,
tworzących „Teatr Mazowiecki Sieć”, w tym
m.in. Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki
w Ciechanowie, Ośrodek Kultury w Górze

i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, reprezentowane
przez zastępcę dyrektora CKiS, Waldemara
Koperkiewicza.
Ideą i priorytetem porozumienia
partnerskiego jest stworzenie sieci scen

skanie stałej publiczności na Mazowszu,
organizacja programów edukacyjnych
i warsztatów dla widzów, spójna promocja działalności teatralnej, jak również
wspólne aplikowanie o środki finansowe
na działalność teatralną.

fot. Anna Harke , Krzysztof Rosa

Miło nam poinformować, że nasza instytucja podjęła współpracę z Mazowieckim
Instytutem Kultury. Uroczyste podpisanie
porozumienia z placówką oraz instytucjami
partnerskimi, miało miejsce w poniedziałek, 23 lutego, w siedzibie Mazowieckiego
Instytutu Kultury w Warszawie. W spotka-
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JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR
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NOVEKINO SIEDLCE
PoLECA
Asteriks
i Obeliks:
Osiedle
bogów

disco
polo

Focus

Body/
Ciało

Fru!
3D i 2D

6 MARCA
6 MARCA

6 MARCA

PREMIERA

27 lutego

27 lutego

Źródło
nadziei

Kopciuszek

2D

PREMIERA

w marcu serdecznie
Seria
zapraszamy wszystkich
Niezgodna:
widzów na filmy
Zbuntowana
o tematyce religijnej
Bóg
nie
umarł

Piąte:
Nie
odchodź

20 MARCA
13 MARCA

13 MARCA

PREMIERA

PREMIERA

PREMIERA

Zapraszamy na
cykle filmowe w NoveKino Siedlce

OCZAMI
KOBIET
ŚRODY, 19.00

FILMOWE
REKOLEKCJE
CZWARTKI, 19.00

WTORKI, 19.00

PONIEDZIAŁKI, 12.00
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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
e-mail: promocja@ckis.siedlce.pl
Redaktor prowadzący: Monika Mikołajczuk, Oficyna DziennikarskoWydawnicza Monalisa
fot. Cyprian Kucharuk, Jarosław Grudziński,
Maria Mazurkiewicz
logotypy CKiS oraz Grup Artystycznych:
Ireneusz Parzyszek, Tomasz Janeczko, Marek Błaszczyk
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.

S C E N A

T E A T R A L N A
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SKĄPIEC. Work in progress

wg sztuki Moliera

20 marca, godz. 19:00
reżyseria: Adam Biernacki

Rezerwacje i bilety: Punkt Informacji Kulturalnej CKiS, tel. 25 794 31 89, 08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31, Punkt Informacji Kulturalnej CKiS (PIK 2) Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74 (I pietro)

