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Ma³y Ksi¹¿ê

Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz

Asystent reżysera: Robert Protasewicz | Kierownik produkcji: Anna Harke

Teksty piosenek: Ula Gotowicka

Scenografia: Natalia Koperkiewicz

PREMIERA teatru es s. 4
ROZMOWY
TEATRALNE

 s. 10-11

 s. 14 - 15

 s. 18-19

[z Anną Głogowską]

[goście Sceny 24 dzielą się wspomnieniami ze studiów]

[z Pauliną Jaksim]

Do tańca
nie trzeba dwojga

Czar studenckich
wspomnień

Praca jest
moją pasją

J
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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

CZY TEATR MOŻE UCZYNIĆ NAS LEPSZYMI?
ROZMOWA
Z AKTOREM
Właśnie wyszedł przed chwilą jeszcze jego papieros
pokój dymem napełnia jeszcze cienie od gestów jeszcze ten dym nad świecą.
Z głośnika płynie Bach.
Chmurami pełnia.
Teraz chodzę i chodzę, i przypominam sobie
jego słowa,
i jak las podateński szumi w mej głowie ta
rozmowa.
Mówił o roli:
że chciałby - powiada - widownię
stroić, jak skrzypce się stroi
(nasz narodowy instrument),
że czasem śni mu się tak:
Na scenie jest parę świec
i więcej nic lecz w blasku tych małych świec
jakaś serdeczna sprawa,
jakaś sztuka pt. np. „Warszawa”
i słowa w sztuce poczynają biec
jak chmury złote, które wiatr wiosenny goni aż zachwycona widownia powstaje z miejsc,
aż pochodniami są płomyczki świec
I JEDNO JEST: AKTOR I ONI.
- Czy napiszesz mi taką rolę?
- Spróbuję. Odjedź z nadzieją.
Sztuka jest wieczną wiosną.
Sztuka jest ciepłym wiatrem,
od którego śniegi topnieją.


Konstanty Ildefons Gałczyński

GRZEGORZ WELIK

dyrektor Archiwum Państwowego
w Siedlcach

Oczywiście, że teatr czyni nas
lepszymi, między innymi dlatego,
że oglądanie sztuk teatralnych
to wydarzenie artystyczne
i estetyczne, które przenosi nas
w inny wymiar rzeczywistości,
dostarcza przeżyć duchowych,
przekazuje uniwersalne prawdy
o człowieku i o świecie, przez co
skłania do refleksji nad samym
sobą. W czasach studenckich
byłem namiętnym teatromanem
i obejrzałem prawie wszystkie
przedstawienia, które wówczas
wystawiane były w warszawskich
teatrach. Generalnie teatr jest dla
przeciętnego człowieka czymś
odświętnym, a więc wyjątkowym.
Idziemy do teatru, by obcować ze
sztuką przez duże S.
Ale też dla poprawy nastroju.
Wychodzimy z teatru zamyśleni
bądź rozbawieni, ale na pewno
nie gorsi.

BEATA MAZURKIEWICZ
nauczycielka j. polskiego
w ZSP nr 1 w Siedlcach

Już Grecy doskonale wiedzieli,
że teatr oczyszcza umysł i duszę,
przez co czyni nas lepszymi
ludźmi. Kiedy oglądamy na scenie
bohaterów sztuk dramatycznych
czy też komediowych, możemy
z wygodnej pozycji widza
dotknąć ich losu. Teatr uczy
odwagi i mądrości, pomaga też
poznać samego siebie. I to mnie
najbardziej w nim fascynuje.
W przeszłości, szczególnie w
czasach totalitaryzmu, teatr był
często narzędziem do wyrażania
poglądów i manifestowania
sprzeciwu wobec władzy. Scena
jawiła się wówczas jako jedyna
enklawa wolności, miejsce, gdzie
można było głośno upominać się
o prawa człowieka. Myślę, że teatr
jest jednym z najważniejszych
filarów współczesnej kultury,
dlatego trzeba robić wszystko, by
trwał i trwał...

ANNA SOCHACKA

wiceprezydent miasta Siedlce

Niestety, dziś wiele teatrów, w imię
przystępności i egalitaryzmu,
kusi widza sztukami wulgarnymi
i prymitywnymi, co - według
mnie - jest gwałtem na sztuce.
Teatr jest sam w sobie sztuką
elitarną, wymagającą od widza
intelektualnego namysłu, jest
nośnikiem wartości, które
kształtują naszą wrażliwość,
wpływają na emocje, prowokują
refleksję nad samym sobą, budują
zatem człowieczeństwo. W tym
sensie teatr czyni nas lepszymi,
podobnie jak sztuka w ogóle.
Kiedy pracowałam w „Królówce”
i jeździłam z młodzieżą do
warszawskich teatrów, zawsze
zwracałam uwagę na to, by
sztuka miała walor edukacyjny.
Z teatru winniśmy wychodzić lepsi
i piękniejsi duchem. To sztuka,
szczególnie dzisiaj, ma nas chronić
przed złem. Nieść nadzieję. Bo
jeśli nie sztuka, to co?

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

4-7 Repertuar CKiS na październik
8 Co za miesiąc?
10-11 Rozmowa z Anną Głogowską,
		 prowadzącą „Taniec z Gwiazdami”
13 Aktorzy Teatru Es
		 o swojej roli w „Małym Księciu”
14-15 Goście Sceny 24 wspominają

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

		 czasy studenckie

Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1

16-17 Poznaj swój region - Muzeum

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

		 Ziemiaństwa w Dąbrowie

Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20

18-19 Rozmowa z Pauliną Jaksim

Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14

20-21		Bazar kulturalny

Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1

22-24 Relacje
25 Edukacja teatralna

Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
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

„Teatr dziecięcy” Tadeusz Makowski,
1931, 54 x 65 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

październik 2015
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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1-4 PAŹDZIERNIKA

MISTRZOSTWA EUROPY IDO
miejsce: Gibraltar
Udział tancerzy Formacji Caro Dance
w Mistrzostwach Europy IDO w Gibraltarze
w kategorii Show Dance.

1-4 PAŹDZIERNIKA

CZYTAMY
„CHŁOPÓW”

NON-STOP!

miejsce: Dom Pracy Twórczej Reymontówka
w Chlewiskach

Z I NN

w Teatrze
www.ckis.siedlce.pl
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11 PAŹDZIERNIKA (niedziela)

DZIE

MAŁY KSIĄŻĘ
godz. 16:00 i 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Teksty piosenek: Ula Gotowicka
Asystent reżysera: Robert Protasewicz
Kierownik produkcji: Anna Harke
Scenografia: Natalia Koperkiewicz
Współpraca: Zbigniew Kamiński,
Marcin Mikołajczuk
Światło: Marcin Kostyra
Dźwięk: Marcin Sójka
Obsada: Aktorzy Teatru Es
„Mały Książę” Antoine de Saint Exupéry’ego to
jedna z najważniejszych pozycji w literaturze
światowej, przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Tym
razem zaadaptowana na potrzeby Sceny Teatralnej
naszego miasta. W przedstawieniu z bajkową
scenografią wzbogaconą wizualizacjami, występują
aktorzy Teatru Es. Ważną częścią spektaklu będzie
oprawa muzyczna i piosenki napisane przez Ulę
Gotowicką z muzyką Waldemara Koperkiewicza.
„Mały Książę” – mieszkaniec dalekiej planety trafia
na Ziemię i odkrywa tam wszystko to co wydaje
nam się znajome i oczywiste. Patrząc jednak na nas
z boku i z dystansem, z dziecięcym zdziwieniem
przypomina nam czym jest miłość, przyjaźń,
wierność, dobro i zło. Piękny, ważny tekst i mamy
nadzieję, że spektakl będzie równie wartościowy
co ciekawy.

W ramach obchodów Roku Władysława
Reymonta na Mazowszu w dniach 1–4
października odbędzie się akcja pod hasłem
„Czytamy »Chłopów« Non Stop”. Założeniem
tego wydarzenia jest nie tylko upamiętnienie
rocznicy śmierci Noblisty, ale także promocja jego
twórczości, oraz ustanowienie rekordu świata
w czytaniu tej powieści bez przerwy. Wśród
osób czytających znajdą się mieszkańcy regionu,
dziennikarze, politycy, samorządowcy, aktorzy
Teatru Es. Czytanie rozpocznie Emilia Krakowska.
Współorganizatorem wydarzenia jest CKiS im. A.
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

2 PAŹDZIERNIKA (piątek)
MISTRZOWIE SCENY

MOJA MIŁOŚĆ

PREMIEROWY KONCERT MICHAŁA BAJORA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
W ramach towarzyszącemu IV OFTP „Sztuka plus
Komercja” cyklowi „Mistrzowie Sceny” na deskach
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce wystąpi Michał Bajor.
Artysta na siedleckiej scenie zaprezentuje premierowy
koncert promujący jego najnowszą płytę pt. „Moja
Miłość”. Michał Bajor – 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.

8 PAŹDZIERNIKA (czwartek)
SPEKTAKL

MAŁY KSIĄŻĘ

SPEKTAKLE PRZEDPREMIEROWE
TEATR MĄDREGO WIDZA
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

2 PAŹDZIERNIKA (piątek)

JUBILEUSZ 40-LECIA PEC
godz. 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Uroczystości z okazji 40-lecia Przedsiębiorstwa
Energetycznego w Siedlcach. Wydarzenie uświetni
spektakl muzyczny „Giganci Piosenki” w wykonaniu
Marcina Sójki, artystów Teatru Es i Teatru Tańca Caro
oraz autorski program Uli Gotowickiej.

Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Teksty piosenek: Ula Gotowicka
Scenografia: Natalia Koperkiewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es

11 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
SPEKTAKL

MAŁY KSIĄŻĘ
godz. 16:00 i 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
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14 PAŹDZIERNIKA (środa)
SPEKTAKL

CZARODZIEJ HARMONIA
I SIEDEM KSIĘŻNICZEK
w w w.facebook.com/ckis.siedlce

12-13 PAŹDZIERNIKA
SPEKTAKLE

KOT W BUTACH
i ANIA Z ZIELONEGO
WZGÓRZA
godz. 8:40, 10:15 i 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży
w wykonaniu aktorów z Teatru
Współczesnego z Krakowa.

13 PAŹDZIERNIKA (wtorek)
MISTRZOWIE SCENY

WOJCIECH PSZONIAK W MONODRAMIE

BELFER

godz. 9:00 i 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i adaptacja: Iwona Maria Orzełowska
na podstawie bajki Haliny Astachowej
Choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro
Bajka muzyczna, która w piękny sposób
przybliża dzieciom świat muzyki. Poznajemy
kolejne etapy nauki księżniczek, córek
KRÓLOWEJ MUZYKI, które noszą dźwięczne
imiona „DO”, „RE”, „MI” , „FA”, „SOL”, „LA”, „SI”.
Ich nauczyciel Czarodziej Harmonia próbuje
usypiać mające problemy ze snem księżniczki
za pomocą bajek. Pomagają mu w tym
bohaterowie muzyczni występujący w bajce
jako Nutki, Wiolinowy Klucz, Metrum, Muzyczny
Takt, Krzyżyk, Bemol, Klucz basowy oraz
Pięciolinia. To moment, w którym księżniczki
poznają „Krainę Muzycznych Czarów”.
Dowiadują się co to Natchnienie i Twórczość
Muzyczna. Spotykają w tych opowieściach
Czarownicę „Antymuzykę”.

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

SPEKTAKL KONKURSOWY W RAMACH
IV OFTP „SZTUKA PLUS KOMERCJA”

Reżyseria: Michał Kwieciński
Występuje: 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?
W dodatku – w sytuacji, gdy samemu tak bardzo
się go pragnie… Jak nie stracić ideałów, jak
nie poddać się? Jak podołać tym nadludzkim
wyzwaniom i odpowiedzialności…?
„Belfer”, sztuka belgijskiego dramaturga Jeana
Pierre’a Dopagne’a, to historia nauczyciela
wykładającego literaturę w szkole dla tak zwanej
trudnej młodzieży. Praca, wykonywana dotąd
w poczuciu misji, zmienia się stopniowo w pełną
nerwów grę, gdy codziennie przychodzi mu
stawiać czoło uczniom mającym za nic wszelkie
ideały. Jego poetycka natura musi zmierzyć
się z zachowaniem młodzieży ogołoconej
z jakiegokolwiek autorytetu...

15 PAŹDZIERNIKA (czwartek)

DWIE MORGI
UTRAPIENIA

14 PAŹDZIERNIKA (środa)

FRYZ GRECKI

WERNISAŻ WYSTAWY
MALARSTWA
TOMASZA NOWAKA
godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna

15 PAŹDZIERNIKA (czwartek)
SPEKTAKL KONKURSOWY

DWIE MORGI UTRAPIENIA
godz. 17:00 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Marek Rębacz
Obsada: Katarzyna Glinka/ Magdalena Wójcik,
Andrzej Grabarczyk/Sylwester Maciejewski,
Klaudia Halejcio, Tadeusz Chudecki
i Mikołaj Roznerski

godz. 17:00 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Marek Rębacz
Obsada: Katarzyna Glinka/ Magdalena
Wójcik, Andrzej Grabarczyk/
Sylwester Maciejewski, Klaudia Halejcio,
Tadeusz Chudecki i Mikołaj Roznerski
Marian Kosela, samotny mężczyzna, gospodarzy
na dwóch morgach gruntu. I nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że owe dwie
morgi położone są w samym centrum wielkiego
miasta. Dziwnym trafem, może z racji uporu
Koseli, to mikre gospodarstwo ocalało przed
wywłaszczeniem. Teraz, w czasach kapitalizmu
i wolnego rynku, na ten smakowity kawałek
ziemi, ostrzą sobie zęby poważni inwestorzy
z wielkimi pieniędzmi. I gotowi są wielkie
pieniądze za te dwie morgi zapłacić, ale Kosela
ani myśli sprzedać. I choć syn i córka mocno
na niego naciskają, gospodarz pozostaje
twardy jak skała. Ziemi sprzedać nie planuje.
Planuje natomiast załatwić z nimi poważne
rodzinne interesy, ma swój plan i - jak się okaże
- przechytrzy wszystkich. Sztuka miała swoją
premierę w Teatrze Kwadrat, w 1997 roku. Na jej
podstawie powstał film „Zróbmy sobie wnuka”,
do którego Rębacz pisał scenariusz.

6 |
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16 PAŹDZIERNIKA (piątek)
JUBILEUSZ 25-LECIA

FIRMY ASAJ

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
TWÓRCZOŚCI ŚRODOWISK
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

od godz. 9:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

Celem festiwalu jest integracja środowisk osób
niepełnosprawnych oraz rozbudzanie wśród
młodzieży ze specjalnymi potrzebami wrażliwości
artystycznej.

FESTIWAL LITERATURY KOBIECEJ

PIÓRO I PAZUR
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Co roku w Siedlcach odbywa się wyjątkowe spotkanie
pisarek i czytelników. Festiwal Literatury Kobiecej
„Pióro i Pazur” udowadnia, że dobra literatura kobieca
zasługuje na recenzje, uznanie i nagrody literackie.
Wydarzenie ma na celu promocję czytelnictwa, ze
szczególnym naciskiem na propagowanie wartościowej
literatury środka, napisanej dobrą polszczyzną. Jego
celem jest promocja dobrych książek popularnych
i wyłowienie najlepszych książek z nurtu tzw. literatury
kobiecej. Szczegółowy program dostępny na stronie
www.flk.siedlce.pl.

17 PAŹDZIERNIKA (sobota)
SPEKTAKL

SKĄPIEC.
WORK IN PROGRESS
godz. 19:00
miejsce: Konstanciński Dom Kultury

MROWISKO

19 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek)

godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

17 PAŹDZIERNIKA (sobota)

24 PAŹDZIERNIKA (sobota)

www.ckis.siedlce.pl

Obsada: Waldemar Obłoza, Agata Sasinowska,
Dorota Zielińska, Bartek Magdziarz, Sebastian
Cybulski, Maciej Czapski
Scenariusz i reżyseria: Adam Biernacki
Produkcja: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce

20 PAŹDZIERNIKA (wtorek)
SPEKTAKL

KANTATA NA CZTERY SKRZYDŁA
godz. 9:00, 11:00 i 19:00
Scenariusz: Robert Brutter
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski, Robert
Protasewicz
Tekst Roberta Bruttera, autora scenariuszy bardzo
popularnych i znakomitych seriali TVP takich
jak „Ranczo” i „Rodzina zastępcza”. Kto zna jego
twórczość wie, że pełna jest opisów naszego
codziennego życia z jego emocjami, porażkami
i sukcesami, z nutką autoironii i tego co lubimy
najbardziej: przesłania, że z każdej beznadziejnej
sytuacji jest wyjście. Brutter uczy nas zdrowego
dystansu do siebie i tolerancji do innych. „Kantata”
jest taką właśnie opowieścią. O dziewczynie, która
pod wpływem ogromnego poczucia winy, pragnie
odebrać sobie życie. Lecz oto… pojawiają się
dwaj aniołowie, którzy usiłują ją od tego zamiaru
odwieść. Czy im się uda? Nie będziemy zdradzać
pointy. Musicie to Państwo sami zobaczyć!
Opowieść, w której łzy mieszają się z ogromną
dawką śmiechu, daje gwarancję świetnej zabawy
zwłaszcza, że w spektaklu grają znakomici aktorzy
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce: Ula Gotowicka,
Robert Protasewicz i Maciej Czapski.

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Choreografia: Paulina Jaksim,
Jakub Mędrzycki
Obsada: Teatr Tańca Caro – profesjonaliści

18 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
SPEKTAKL
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? Czy
zażywając chemiczne środki i uzależniając
się od różnych form pracoholizmu sam
dokonuje wewnętrznej destrukcji?

ŚLUBY PANIEŃSKIE
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Maciej Czapski
Obsada: Adepci Studia Teatralnego
im. J. Woszczerowicza
„Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. Stare, ale jare!
Młodzi wkraczają w dorosłe życie, miłość rozkwita,
humor się skrzy. Do tego ten cudowny wiersz.
Nastolatki sprzed dwustu lat były co najmniej tak
pogięte, jak dzisiejsze! Polska komedia romantyczna
wszechczasów. Bawcie się z nami. Zapraszamy!

21 PAŹDZIERNIKA (środa)
SPEKTAKLE PRZEDPREMIEROWE

MROWISKO
godz. 10:00, 12:00 i 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Choreografia: Paulina Jaksim,
Jakub Mędrzycki
Obsada: Teatr Tańca Caro – profesjonaliści
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22 PAŹDZIERNIKA (czwartek)
SPEKTAKL KONKURSOWY

CUD ALBO
KRAKOWIAKI I GÓRALE
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

TEATR WIELKI PONOWNIE W SIEDLCACH
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28 PAŹDZIERNIKA (środa)
koncert

TEN SAM ŚWIAT

od godz. 9:00

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Koncert integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych
organizowany przez Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztat Terapii Zajęciowej.

28 PAŹDZIERNIKA (środa)
SPEKTAKL KONKURSOWY W RAMACH
IV OFTP „SZTUKA PLUS KOMERCJA”

I MOVE YOU

23 PAŹDZIERNIKA (piątek)
SPEKTAKL

MAŁY KSIĄŻĘ

TEATR MĄDREGO WIDZA
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Teksty piosenek: Ula Gotowicka
Scenografia: Natalia Koperkiewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es

23 PAŹDZIERNIKA (piątek)
WERNISAŻ

ZAPACHY LATA

godz. 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Maciej Zakliczyński
Obsada: Paulina Biernat, Anna Głogowska,
Krzysztof Hulboj, Jan Kliment, Janja Lesar,
Stefano Terrazzino oraz aktorzy Teatru
Dramatycznego
„I MOVE YOU” to niezwykłe widowisko tanecznoaktorskie z udziałem najlepszych tancerzy w Polsce. 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 obraz i dźwięk, zapach i smak. Fabuła jest
impresją na temat romansów, które przeżywają bohaterowie
kultowych filmów: „Malena” „Nagi Instynkt”, „Dracula” .

godz. 17:00
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
Wystawa prac malarskich Alicji Głuchowskiej w ramach
stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Siedlce.

24 PAŹDZIERNIKA (sobota)
SPEKTAKL

MROWISKO
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Choreografia: Paulina Jaksim,
Jakub Mędrzycki
Obsada: Teatr Tańca Caro – profesjonaliści

25 PAŹDZIERNIKA (niedziela)

VIVAT OPERETTA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Najsłynniejsze szlagiery operetkowe świata
w wykonaniu artystów baletu i solistów Opery
Lwowskiej. Orkiestra pod dyrekcją Myrona Yusypovycha.

26-27 PAŹDZIERNIKA
SPEKTAKL

PIOTRUŚ I WILK,
PRZYGODY TOMKA SAWYERA,
ZROZUMIEĆ TEATR
godz. 8:30, 10:15 i 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu
artystów Wrocławskiego Teatru Edukacji Artenes.

29 PAŹDZIERNIKA (czwartek)
SPEKTAKL

MAŁY KSIĄŻĘ

TEATR MĄDREGO WIDZA
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Teksty piosenek: Ula Gotowicka
Scenografia: Natalia Koperkiewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es

30 PAŹDZIERNIKA (piątek)
SPEKTAKL

O KRASNOLUDKACH
I SIEROTCE MARYSI

TEATR SMYKA

godz. 9:00 i 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i adaptacja: Iwona Maria Orzełowska

22 PAŹDZIERNIKA (czwartek)

SPEKTAKL KONKURSOWY W RAMACH
IV OFTP „SZTUKA PLUS KOMERCJA”

CUD ALBO
KRAKOWIAKI
I GÓRALE

godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Jarosław Kilian
Choreografia: Emil Wesołowski
Przygotowanie chóru: Danuta Chmurska
Produkcja: Teatr Wielki Opera Narodowa
Będzie to kolejny spektakl konkursowy
w ramach trwającego od września IV
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych
„Sztuka plus Komercja”.
„Cud albo Krakowiaki i Górale” Wojciecha
Bogusławskiego z muzyką Jana Stefaniego
uznawany jest za pierwszą polską operę
narodową. Powstała i wystawiona niedługo
przed trzecim rozbiorem, w dowcipnej,
lekkiej formie muzycznej i błyskotliwym
tekście zawierała bardzo wyraźne przesłania
narodowościowe i niepodległościowe,
szczególnie ważne dla publiczności polskiej
w owym czasie. Dziś, gdy aspekt ten ma już
znaczenie wyłącznie historyczne, Krakowiacy
i Górale pozostają wciąż atrakcyjnym utworem
o wysokich walorach scenicznych, uniwersalnym
przesłaniu wpisanym w mądrość ludową
i wdzięcznym materiałem warsztatowym dla
młodych wykonawców.
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LISTOPAD 2015
19 LISTOPADA (czwartek)
godz. 18:00

8 LISTOPADA (niedziela)

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

godz. 16:00

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
TEATRÓW PRYWATNYCH
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

RODZINNA NIEDZIELA
W TEATRZE

KSIĘŻNICZKA CZARDASZA

COPPELIA

Reżyseria: Artur Hoffman
Choreografia: Ireneusz Salwa
Kierownictwo muzyczne: Piotr Wujtewicz,
Tomasz Chmiel
Produkcja: Teatr Muzyczny w Lublinie
W spektaklu udział bierze 100 wykonawców
(soliści, chór, balet, orkiestra).

Scenariusz i reżyseria:
Iwona Maria Orzełowska na podstawie
libretta Charles Nuiterr i Saint-Leon
Wykonanie: Teatr Tańca Caro
Choreografia: Elizaveta Gorelikova,
Iwona Maria Orzełowska

22 LISTOPADA (niedziela)

11 LISTOPADA (środa)

godz. 16:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

godz. 13:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

RODZINNA NIEDZIELA
W TEATRZE

HERBERTORIUM

BAJKOWE SIEDLCE
MOJA MAŁA OJCZYZNA

Oratorium wg twórczości
Zbigniewa Herberta z muzyką
Waldemara Koperkiewicza w wykonaniu
Teatru Es, Orkiestry Teatru Es
i Chóru Miasta Siedlce

Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria: Robert Protasewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es

13 LISTOPADA (piątek)

23 LISTOPADA (poniedziałek)

godz. 17:00 i 20:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

godz. 19:00

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
TEATRÓW PRYWATNYCH
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
TEATRÓW PRYWATNYCH
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

MIĘDZY ŁÓŻKAMI

SZCZAW

16 LISTOPADA (poniedziałek)
godz. 20:00

Katarzyna Żak

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
TEATRÓW PRYWATNYCH
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

Artur Barciś

KASZANA
ZDALNIE STEROWANA
Arkadiusz Brykalski

Krystyna Tkacz

Reżyseria: Michał Kwieciński
Obsada: Katarzyna Skrzynecka,
Katarzyna Ankudowicz, Artur Barciś,
Lesław Żurek/ Robert Majewski,
Radosław Pazura
Reżyseria: Artur Barciś
Produkcja: Teatr Gudejko

Dorota Osińska

Magdalena Piotrowska

www.ckis.siedlce.pl

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

KASZANA ZDALNIE
STEROWANA
Muzyka i słowa: Piotr Bukartyk
Scenariusz i reżyseria: Jerzy Satanowski
Obsada: Katarzyna Żak, Krystyna Tkacz,
Dorota Osińska, Magdalena Piotrowska,
Artur Barciś, Arkadiusz Brykalski

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

Adaptacja i reżyseria:
Radosław Dunaszewski
Obsada: Łukasz Konopka,
Waldemar Błaszczyk,
Waldemar Obłoza
Patronat medialny
Organizator

Sponsor

29 LISTOPADA (niedziela)
godz. 16:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

4 PORY ROKU,
4 PORY ŻYCIA
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro
Teksty piosenek do melorecytacji:
Urszula Gotowicka
Opracowanie muzyczne: Mariusz Orzełowski,
Justyna Kowynia -Rymanowska
Choreografia: Iwona Maria Orzełowska,
Paulina Jaksim, Jakub Mędrzycki

REKLAMA
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ROZMOWY TEATRALNE

Anną Głogowską, zawodową tancerką,
prowadzącą program „Taniec z Gwiazdami”
na antenie Polsatu
ROZMOWA Z

DO TAŃCA

nie trzeba dwojga
Śledząc Pani karierę ma się nieodparte wrażenie, że taniec ma Pani
we krwi. Kiedy obudził się w Pani
demon tańca?
- Bardzo wcześnie. Od dzieciństwa
czułam, że przez ruch i rytmiczne wybijanie taktu jestem w stanie wykrzesać
z siebie bardzo dużo energii. Podczas
przedszkolnych balów, kiedy wirowałam
w tańcu, czułam, że ja naprawdę strasznie to lubię. To było zupełnie nieświadome i nie miałam wówczas pojęcia, że
w przyszłości będę zawodową tancerką,
że taniec stanie się moim sposobem na
życie i że dzięki niemu będę mogła zarabiać pieniądze. Kiedy miałam sześć lat
i po raz pierwszy rodzice wysłali mnie
na kolonie, moim ulubionym i najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem były
kolonijne dyskoteki. Szalałam na parkiecie, aż
czas dla maluchów mijał i wiele razy opiekunki
kolonii wyciągały mnie spod stołu, gdzie mogłam chociaż obserwować tańczących.
Gdzie zdobywała Pani taneczne szlify? Kto
był Pani tanecznym mentorem?
Moją pierwszą trenerką, matką chrzestną taneczną, jak dziś ją nazywam - bo od niej zaczęła
się moja przygoda z profesjonalnym tańcem była Beata Bartoń. Nie dość, że znakomicie tańczyła, to wszystko, czego się dotknęła, zamieniała
w złoto. Do dzisiaj jest dla mnie najważniejszą
osobą z zawodowego otoczenia, zawsze mogę liczyć na jej radę i dobre słowo. Podczas tych 25 lat
tańca miałam bardzo wielu trenerów, m.in. Iwonę
i Arkadiusza Pavlovič, Ireneusza i Monikę Sulewskich, Tomasza Dorosza... Kiedy zrezygnowałam
z tańca towarzyskiego, trafiłam do zespołu Marka Egurroli i Studia Tanecznego Hanny Kosiewicz. Wszędzie gdzie mogłam, to się wkręcałam.
Bardzo sobie cenię współpracę z Iwoną Marią
Orzełowską, pod której skrzydła trafiłam kilka lat
temu, biorąc udział w organizowanych przez nią
warsztatach tanecznych. To była fantastyczna lekcja tańca i choreografii. Pani Iwona, co się rzadko
zdarza, kładła nacisk nie tylko na technikę i umiehttp://jastrzabpost.pl/

jętności taneczne, ale przede wszystkim na emocje, które taniec wyzwala. Na język tańca. Każda
jej choreografia była o czymś i to mnie bardzo
pociągało. Kilka razy skorzystałam z warsztatów
prowadzonych przez zagranicznych trenerów,
ale - przyznam szczerze - to były epizodyczne
przypadki, bo zawsze brakowało mi pieniędzy na
taniec. By na 6 godzin polecieć na lekcję tańca do
Londynu, musiałam sprzedać swój komputer... To
tylko dowodzi mojej determinacji w dążeniu do
realizacji marzeń...
Wielokrotnie stawała Pani na podium
jako najlepsza tancerka w Polsce i w Europie
w kategorii tańca showdance i tańców latynoamerykańskich. Co przesądziło o tym, że
właśnie w tych kategoriach tańca spełnia się
Pani najbardziej?
Myślę, że zarówno showdance, jak i tańce
latynoamerykańskie zapewniają mi największe
pole do wyrażenia siebie – swoich emocji, przeżyć, osobowości. W nich liczy się nie tylko technika i umiejętności, ale coś więcej, coś, co trudno
nazwać, a co z nas emanuje. Do tego stopnia, że
czasem zaskakuje nas samych. To wielka siła tańca i serca zarazem. Ja się zwyczajnie nudzę trenując tylko technikę. Po prostu uwielbiam tańczyć
o czymś, opowiadać językiem tańca ważną historię o człowieku. Perfekcyjnie tańczące pary, które
popisują się na parkiecie taneczną ekwilibrystyką,
a nie wyrażają emocji, nie wzruszają mnie. Najlepsze moje choreografie powstawały pod wpływem silnych przeżyć – czy to euforii, czy gniewu...
W 2005 roku zadebiutowała Pani jako trenerka tańca w pierwszej edycji „Tańca z Gwiazdami”, emitowanego przez TVN. Sześć lat później wygrała Pani 13 edycję tego programu,
partnerując Kacprowi Kuszyńskiemu. Jak ta
przygoda zmieniła Pani życie zawodowe i osobiste?
- „Taniec z Gwiazdami” totalnie zmienił moje
życie i zawodowe, i prywatne. W II edycji programu poznałam Piotra Gąsowskiego, mojego życiowego partnera, z którym jestem bardzo szczęśliwa. Mamy wspaniałą córeczkę Julię. Poza tym ten
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program strasznie mnie dowartościował, uczynił
dojrzałą tancerką i kobietą. Byłam dziewczyną,
która przepłakała niejedną noc z powodu jakiejś
porażki i niewiary we własne siły. Niezależnie od
tego, co udawało mi się w życiu osiągnąć, miałam
mnóstwo kompleksów. Program nauczył mnie
dystansu do samej siebie, przewartościował priorytety. Poza tym otworzył szeroko drzwi do tzw.
showbiznesu. Jestem zapraszana do udziału w imprezach tanecznych w kraju i w Europie, goszczę
w najpopularniejszych programach telewizyjnych.
Osiągnęłam tyle, że w najpiękniejszych snach nie
mogłam o tym pomarzyć. Prowadzę najpopularniejszy program na świecie. Jestem absolutnie
spełniona zawodowo i dumna z tego, co robię.

Historia tańca jest stara jak świat. Jak Pani
myśli, co człowiek zawdzięcza tej sztuce? Co
osobiście Pani jej zawdzięcza?
Myślę, że taniec, tak związany z historią
ludzkości, jest czymś bardzo organicznym, bez
czego nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić życia. Poza tym jest swego rodzaju medium, które
służy do wyrażania emocji – szczęścia, rozpaczy, bólu, samotności… Przez taniec ludzie
zbliżają się do siebie, odkrywają swoje światy
i bardziej siebie rozumieją. Od jakiegoś czasu
prowadzę zajęcia z Dance Coaching wspólnie
z Dorotą Piekarczyk, która uświadomiła mi kolejną misję do spełnienia w życiu. Na podstawie
tego, jak ludzie tańczą, jak się w tańcu dotykają,
uświadamiamy im, co jest w ich związku nie tak.
Co szwankuje w nich samych. Oczywiście nie
czynimy tego w sposób dosłowny i bezpośredni, pokazujemy poprzez subtelny kod tańca, jak

Od marca 2014 roku wraz z Krzysztofem
Ibiszem prowadzi Pani „Taniec z Gwiazdami”
w telewizji Polsat. Jak Pani
się czuje w tej roli?
Propozycję poprowadzenia „Tańca z Gwiazdami” wspólnie z Krzysztofem Ibiszem przyjęłam
28 października
z ogromną euforią. Ten
godz. 20:00
program to mój świat
i mimo różnych obaw,
które towarzyszą mi podczas „produkcji” każdego
z odcinków, czuję się w nim
świetnie.

I MOVE YOU

Premierowy odcinek
IV edycji „Tańca z Gwiazdami” obejrzało ponad
3 mln widzów. Jak radzi
Pani sobie z tremą przed
taką publicznością?
Czuję ogromną tremę,
ale za każdym razem staram się ją okiełznać i oswoić. Owszem, nie lubię siebie
potem oglądać, bo widzę
mnóstwo mankamentów,
ale cała ekipa stara się, bym
wypadła jak najlepiej na
wizji i wyglądała jak milion dolarów (śmiech). Ta
wspólna praca całego zefot. materiały reklamowe
społu bardzo dodaje skrzydeł, energii i siły, zdejmując
ze mnie trochę ciężaru tej tremy. Najbardziej
stresujący moment jest tuż przed wejściem na
antenę. Słyszę wtedy bicie własnego serca.
„Trzeba być atletą, żeby tańczyć, ale artystą, żeby być tancerzem (Shanna LaFleur”.
Zgadza się Pani z autorką tej refleksji?
Tak, zgadzam się z tym. Tancerz to nie jest
sportowiec, dlatego tak trudno nas sklasyfikować. Tańczyć może każdy. Ale wydaje mi się,
że by być tancerzem zawodowym, nie wystarczą nieprzeciętne umiejętności ani doskonała
technika. Musi być coś więcej, to coś, co trudno
określić. Jakiś czar, który otumania widzów i ich
hipnotyzuje...

dotyk w tańcu, w ogóle kontakt fizyczny, zmysłowy może zbliżyć ludzi albo zawrócić ich do
siebie. W dobie komputerów i smartfonów ludzie zastąpili sobie nimi bezpośredni kontakt.
Fizyczny także. Często widzę, jak para pięknych
młodych ludzi w samochodzie, podczas postoju
na światłach, natychmiast sięga po komórkę, by
zagłuszyć ciszę, ten chwilowy spokój, zamiast
wypełnić ją słowami i dotykiem.
Powiedziała Pani w jednym z wywiadów,
że jest uzależniona od tańca i to taniec rządzi
Pani życiem. Ale jest też córeczka Julia, która też rządzi Pani życiem. Jak godzi Pani role
mamy i tancerki?
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Bez żadnego problemu godzę te dwie role.
Przez to, że mam wolny zawód, potrafię sobie
tak zorganizować pracę, by mieć dla córki jak
najwięcej czasu. Zresztą zabieram ją ze sobą do
wielu miejsc. Dzięki Julce jestem lepszą tancerką. Ona nauczyła mnie dystansu do samej siebie.
Pokazała, co jest w życiu ważne i warte uwagi.
Codziennie uczy mnie pokory wobec życia i doceniania tego, co jest tu i teraz.
Czy chciałaby Pani, by poszła w Pani ślady?
- Absolutnie od niej tego nie wymagam,
zresztą Julka nie przejawia żadnego zainteresowania tańcem. Wdzięk ma raczej po tacie
i na pewno zawodową tancerką nie zostanie
(śmiech). I w ogóle się tym nie martwię. Natomiast uwielbia sport i muzykę, dlatego rozwijamy jej zdolności w tych kierunkach.
Prowadzi Pani ze
swoim partnerem tanecznym szkołę tańca. Jaką
prawdę o tańcu przekazuje Pani młodym adeptom tej sztuki? Co jest
najważniejsze w edukacji
przyszłego tancerza?
Uczę ich przede
wszystkim tego, by taniec
był dla nich radością. By
wyrażali w nim siebie
niczego nie oczekując
w zamian. By się nim
cieszyli i zarażali tańcem
innych. Przestrzegam zaś
przed zbytnimi ambicjami, które psują szczęście
i radość życia.
Co Pani robi, kiedy
nie tańczy?
Bardzo dużo czytam,
uwielbiam prozę Alice
Munro, która działa na
mnie otrzeźwiająco, a także literaturę fantastyczną. Kocham kino i teatr.
Uwielbiam
rozmawiać
z reżyserami i aktorami,
którzy osiągnęli najwyższe
szczyty w swoim zawodzie
i są pełni dystansu do otoczenia. Ich mądrość
i pokora, która niczego nie zazdrości, jest dla
mnie budująca.
A czym jest dla Pani sukces?
Moje poczucie niezależności i poczucie wartości. Sukcesem jest mój związek - bezpieczeństwo, które zapewnia mi mój partner, choć ten
związek nie jest łatwy, bo oboje jesteśmy baranami (śmiech). Nasze wspólne dziecko, które uczy
nas miłości. Sukcesem jest każdy dzień, który
przeżyliśmy dobrze. Nieustannie dziękuję losowi za moje życie.
Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk
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PREMIERY
KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia

„Regionalny Projekt Turystyczny Doliny Bugu” wyróżniony
18 września w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ogłoszono laureatów ósmej
edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów
Funduszy Europejskich”. Siedlce jako jedyne na
Mazowszu zostały wyróżnione za „Regionalny
Projekt Turystyczny Doliny Bugu”.
Celem organizowanego już od ośmiu
lat konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów
Funduszy Europejskich” jest wyłonienie
i nagrodzenie najlepszych projektów dotyczących turystyki, infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury
i sztuki oraz rewitalizacji, zrealizowanych
z dofinansowaniem ze środków UE. Poprzez
promocję dobrych praktyk, konkurs pokazuje wpływ unijnych funduszy na rozwój
Polski i zachodzące w niej zmiany. Spośród
195 zgłoszeń, Kapituła Konkursu wskazała
21 projektów nominowanych w siedmiu kategoriach: rewitalizacja, obiekt turystyczny,
turystyka aktywna, turystyka mobilna i wirtualna, kultura i sztuka, edukacja, miejsce
przyjazne rodzinie (ostatnie 4 kategorie to
nowość w tegorocznej edycji).

PIĄTEK (16 października)
SALA BIAŁA MOK
 18.00 „ I zrobiło się kryminalnie...”.
Spotkanie z Katarzyną Bondą (m.in.: „Polskie morderczynie”, „Pochłaniacz”, „Okularnik”) - prowadzi Mariola Zaczyńska.
 19.30 „Dlaczego właśnie te?”
Jurorki FLK o minionym roku w literaturze
polskiej i książkach nominowanych.
Bernadetta Darska (dr literaturoznawstwa),
Anna Dziewit-Meller (DDTVN), Anna
Luboń (GALA), Dorota Koman (Polskie
Radio), Katarzyna Czajka (POLITYKA)
SOBOTA (17 października)
SALA BIAŁA MOK
 11.00 „Jak ćwiczyć, aby czytać?”. Wykład
z pokazem ćwiczeń (dla dzieci i dorosłych)
wpływających na rozwój mózgu i zmniejszających ryzyko demencji starczej.

„Regionalny Projekt Turystyczny Doliny
Bugu” – realizowany jest przez Miasto Siedlce
wspólnie z partnerami – samorządem powiatu
i gmin rejonu siedleckiego, Nadbużańską Lokalną Organizacją Turystyczną, Oddziałem „Podlasie” PTTK oraz Stowarzyszeniem leniwce.pl.
W ramach projektu powstało wiele drukowanych
materiałów promocyjnych, nowoczesna strona internetowa miasta Siedlce oraz aplikacja na
urządzenia mobilne (tablety i smartfony). Strona
internetowa www.turystyka.siedlce.pl zawiera
przejrzyste informacje o mieście, najciekawszych
obiektach kultury w okolicy i wydarzeniach sportowych, które odbywają się przez cały rok. Powstała również aplikacja mobilna „Siedlce. Otwarta
brama w Dolinę Bugu”, która pełni funkcję elektronicznego przewodnika dla odwiedzających.
Wyróżnienie dla miasta Siedlce odebrali Jarosław Głowacki, z-ca Prezydenta Miasta
Siedlce i Katarzyna Kozioł, Kierownik Referatu
Sportu i Kultury w UM Siedlce. Galę prowadził
Conrado Moreno – poznany przez siedlczan
podczas siedleckiej gali kończącej Międzynarodowy Rok El Greco.
(źródło: UM w Siedlcach)

Prowadzą: Małgorzata Rej - neurologopeda,
terapeuta integracji sensorycznej i bilateralnej,
Magdalena Hołozubiec - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej i bilateralnej.
GALERIA SIEDLCE
 11.00 „Rok w blogosferze, czyli co czytać,
co słychać...”. Panel popularnych blogerów
literackich, m.in.: Zwierz Popkulturalny,
Zacofany w Lekturze, Notatki Coolturalne,
Książkowo i in.
 12.00 „Trendy literackie: saga, kryminał”.
Spotkanie z Lucyną Olejniczak, Ałbeną
Grabowską, Katarzyną Puzyńską poprowadzi wrocławska pisarka Agnieszka Gil.
 13.00 „Panowie piszą dla pań. Panowie
piszą dla panów”. Spotkanie ze Zbigniewem
Zborowskim i Mateuszem Lembergiem
poprowadzi Magdalena Zimniak, laureatka
Nagrody Czytelniczek FLK.
BROFAKTURA
 14.00 „Apetyt na literaturę, czyli lunch
z literatami”.

Karykatury
Grzegorza Szumowskiego

Od 1 do 22 października w Siedleckim Browarze Restauracyjnym Brofaktura będzie można
oglądać prace Grzegorza Szumowskiego. Oficjalne otwarcie wystawy KARYKATURY odbędzie
się 1 października (czwartek) o godzinie 20:00.
Słowo wprowadzające wygłosi Ireneusz Parzyszek.
Grzegorz Szumowski to artysta uznawany za
najlepszego twórcę karykatury portretowej w Polsce. Sądząc po licznych międzynarodowych laurach, jego sława sięga daleko poza granice naszego
kraju. Współpracuje z prasą krajową i zagraniczną oraz z TVP (programy satyryczne Marcina
Wolskiego, Jerzego Kryszaka i Andrzeja Zaorskiego). Zajmuje się także ilustracją książkową,
tworzy między innymi okładki, ilustruje książki
dla dzieci oraz książki edukacyjne (elementarz
pt. „Wesoła Szkoła”). „Jego metaforyczne rysunki
pozostawiają bowiem widzowi szerokie spektrum
interpretacyjne, a karykatury portretowe znanych
osobistości, z reguły przyjazne oryginałowi wywołują szczery uśmiech i rozbawiają często wręcz
„do bólu.” – pisał o pracach Artysty Marek Wojciech Chmurzyński, dyrektor Muzeum Karykatury w Warszawskie. | źródło: kultura.wp.pl

* „Czarna polewka? Z czym to się je?!”.
Garść literackich przepisów, popis kulinarny pisarek i degustacja. Prowadzą: Manula
Kalicka i Renata Kosin.
* Prezentacja Kobiet Pióra i Kobiet Pazura, czyli autorek nominowanych do nagród głównych.
* „Ścianka”, czyli wspólne fotki i podpisywanie pamiątkowego plakatu.
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
IM. A. MEŻERYCKIEGO
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE
 18.00 „Między miłością a zbrodnią”.
Literacki ring, na którym wystąpią: Marcin
Wroński, Ryszard Ćwirlej, Robert Ostaszewski, Joanna Jodełka, Hanna Cygler,
Katarzyna Bonda. Prowadzi Anna Fryczkowska, laureatka Nagrody Pazura.
 19.00 Gala wręczenia nagród. Prowadzą:
Krzysztof Kryszczuk, Mariola Zaczyńska
i gość wieczoru Maria Czubaszek.
Kiermasz książek podczas wydarzeń festiwalowych prowadzi Księgarnia Współczesna (Katedralna 5).

PAŹDZIERNIK 2015

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

| 13

Mały Książę jest wśród nas
Aktorzy Teatru Es o najnowszej produkcji
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce

Ilustracje
Antoine de Saint-Exupéry
LE PETIT PRINCE

PAULINA GODLEWSKA
Mały Książę” to historia, która w dzisiejszych zabieganych czasach szczególnie nam się przyda. Tkwi w niej prosta
mądrość, o której zapomnieliśmy. „Mały
Książę” jest w każdym z nas. Niestety, dziś
już od najmłodszych lat jesteśmy uczeni
tłumić go w sobie. Przez to dążymy do
szczęścia nie dostrzegając, że mamy je na
wyciągnięcie ręki. To właśnie uświadamia
nam „Mały Książę”, dlatego każdy powinien obejrzeć ten spektakl.

ROBERT PROTASEWICZ
„Mały Książę” to opowieść wielopłaszczyznowa. Na pozór niewinna historia
chłopca, który wyrusza w podróż, by znaleźć
przyjaciela. Na swojej drodze napotyka wiele
ciekawych postaci, od których uczy się, jak
funkcjonuje świat dorosłych. Jednak czasami
odnosimy wrażenie, że to Mały Książę tak na
prawdę uczy napotkane osoby wrażliwości,
miłości, właściwego podejścia do otaczającej nas materialnej rzeczywistości. Stąd też
wydaje mi się, że jest to opowieść zarówno
dla młodszego, jak i starszego pokolenia, ponieważ można ją odbierać na wiele sposobów
i każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

DOROTA KACZOREK
Jak dzisiaj odczytywać „Małego Księcia”?
Ta książka jest ponadczasowa. Zawiera w sobie
mnóstwo przenośni, które możemy odczytywać w zależności od tego, na jakim etapie życia
jesteśmy. A gdzieniegdzie wszystko jest napisane
bezpośrednio tak, jak faktycznie dzieje się w
obecnych czasach, mimo że książka została
wydana w 1943 roku. Czytając „Małego Księcia”
należy pozbyć się przede wszystkim uprzedzeń,
że jest to prosta lektura z podstawówki. Wbrew

DOMINIK BOBRYK
pozorom nie jest to łatwa lektura. Lekka do
przeczytania, lecz jej interpretacja zależy od
tego, co tak naprawdę nosimy głęboko w sercu.
Uważam, że każdy powinien przypomnieć sobie
tę piękną lekturę, chociaż na każdym etapie
naszego życia zrozumiemy ją inaczej. Dziecko
odbiera ją jako bajkę o chłopczyku z kosmosu,
jednak w miarę dorastania i nabywania życiowych doświadczeń powoli odkrywa jej głębszy
sens - każda z postaci uosabia inne wartości:
miłość, przyjaźń czy śmierć.
Dlatego „Małego Księcia” należy traktować jako
lekturę egzystencjalną, która uczy nas, jak żyć i
postępować wobec innych..

GABRIELA KARDACZ
Dziś należy odbierać „Małego Księcia” tak jak i kilkadziesiąt lat temu, kiedy
został napisany. Tak myślę, ponieważ jego
treść mówi o sprawach ponadczasowych,
takich jak przyjaźń, miłość... Autor porusza również wiele problemów, z którymi
na przestrzeni wieków boryka się każdy
człowiek. Można znaleźć tu wiele odpowiedzi na nurtujące nas pytania.
Spektakl „Mały Książę” dedykowany
jest głównie dorosłym. Pomimo bajkowej oprawy i pozornie dziecinnej fabuły,
przedstawienie niesie za sobą trudne treści,
które jesteśmy w stanie odczytać mając już
jakieś doświadczenie życiowe. Nie
oznacza to jednak,
że dzieciaki nie
odnajdą tu niczego
dla siebie, wręcz
przeciwnie. Będzie
to dla nich świetna
zabawa, widowisko i kto wie,
może wyciągną
ważne wnioski na
przyszłe, dorosłe
życie.

Dla mnie „Mały Książę” to wspaniała
książka. Gdy po raz pierwszy ją przeczytałem, była to dla mnie opowieść o małym chłopcu, który opuszcza dom w poszukiwaniu przygód, przyjaciół, bo czuje
się samotny na swojej planecie. Przygotowując się do roli w spektaklu Teatru Es
z przyjemnością powróciłem do lektury
„Małego Księcia” i zadziwia mnie, na ilu
płaszczyznach można rozpatrywać ten
tekst. Teraz zauważyłem, że Mały Książę
może być metaforą każdego człowieka.
Człowieka, który po uznaniu własnej
niewystarczalności, czyli po odkryciu, że
planeta jego wnętrza jest zbyt mała, aby

zaspokoić wszystkie tęsknoty swojego
serca i umysłu, wyrusza w podróż, która
ma odmienić jego życie. Podróż pełną
rozczarowań i nowych doświadczeń.

PREMIERA

11 października, godz. 16:00
Scena Teatralna Miasta Siedlce
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WSPOMNIENIA ZE STUDIÓW

Andrzej Kruszewicz

Dr
dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie , abolwent SGGW

fot. materiały prasowe

Miałem to wielkie szczęście, że studiowałem dla przyjemności, choć studia weterynaryjne były wówczas, czyli
w latach 80., bardzo ciężkie. Mnie było dużo łatwiej, bo wcześniej skończyłem 5-letnie technikum weterynaryjne,
podobnie jak kilku moich kolegów, z którymi tworzyliśmy zgraną paczkę. Wszyscy mieszkaliśmy w akademiku
i do tego stopnia było nam dobrze razem, że po pierwszym roku nas stamtąd wyrzucili. Okres studiów był najpiękniejszym czasem w moim życiu. Przede wszystkim dlatego, że zawsze chciałem studiować weterynarię, to była
moja miłość i pasja. W trakcie studiów miałem kontakt z wybitnymi mistrzami, m.in. śp dr Markiem Kellerem,
który był moim guru ornitologicznym. Kilkakrotnie wyjeżdżałem też na praktyki do Kliniki Ptaków Ozdobnych
i Dzikich w Hannowerze, gdzie poznałem wspaniałego naukowca dr Norberta Kummerfelda. Uczyłem się więc
dla przyjemności, czego dowodem jest to, że skończyłem studia po ośmiu latach. W trakcie edukacji kilka razy
brałem urlopy, oficjalnie zdrowotne, podczas których organizowałem egzotyczne wyprawy z moimi kolegami,
np. do Indii. Na studiach poznałem też moją żonę, też lekarza weterynarii, i urodziło nam się pierwsze dziecko.
W moim przypadku mój zawód, który tak namiętnie zgłębiałem na studiach, jest pasją, a to zapewnia szczęście
w życiu. Kiedy wspominam studenckie czasy, to najbardziej brakuje mi wolnego czasu i wolności, nocy spędzanych
na bryżu, długich podróży z przesiadkami, nocnych wypraw do lasu… Dziś program studiów weterynaryjnych jest
bardzo przeładowany, studenci uczą się wielu rzeczy na pamięć, a nie mają kontaktu z realną praktyką, nad czym bardzo ubolewam. Przychodzą do
naszego zoo kompletnie nieprzygotowani. Ja w czasie studiów jeździłem do klinik weterynaryjnych, gdzie miałem bezpośredni kontakt z chorym
zwierzęciem. Czasy się bardzo zmieniły. Dlatego tak bardzo tęsknię za moją studencką młodością...

Elizaveta Gorelikova,

fot. J. Grudziński

instruktor baletowy w Teatrze Tańca Caro, absolwentka szkoły baletowej w Mińsku Białoruskim
Skończyłam słynną szkolę baletową w Mińsku Białoruskim i choć był to czas bardzo wytężonej pracy, która wyczerpywała i fizycznie, i psychicznie zawsze będę dobrze go wspominać. Pierwsze lata studiów były bardzo ciężkie. Trzeba
się było naprawdę mocno starać, by się utrzymać na tym kierunku. Najtrudniejsze były zajęcia z klasyki. Przebrnięcie
przez egzamin z baletu klasycznego to było naprawdę coś! Pod koniec każdego semestru studentów ubywało. Nie każdy
wytrzymywał takie tempo i obciążenia psychiczne. Poza nauką i ćwiczeniami na sali baletowej – praktycznie od rana do
nocy – nie zostawało wiele czasu na życie towarzyskie. Żyłam tylko zajęciami... Ale cieszy mnie to, że właśnie tam zyskałam najlepszych przyjaciół w życiu, teraz oni pracują w różnych częściach świata. Wielu z nich znalazło zatrudnienie
w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wspomnienia o szkole mam więc bardzo dobre. Najlepsi przyjaciele,pierwsza miłość,
ciekawe wyjazdy... Nigdy nie żałowałam wyboru swojego kierunku, balet to najbardziej wzniosłe i piękne, co przytrafiło
się w moim życiu. Przez pewien czas nie zajmowałam się baletem, ale i tak w końcu do niego wróciłam, choć teraz tańczę balet bardzo rzadko, ale mam możliwość uczyć dzieci tej wspaniałej sztuki. W mojej rodzinie nikt nie tańczył, choć
wszyscy są bardzo twórczy – brat jest muzykiem, ojciec fotografem, mama w młodości uprawiała gimnastykę, dlatego
aktywnie wspierała mnie w moim wyborze. Dzisiaj bardzo brakuje mi tego czasu, spędzonego w szkole. Często myślami
do niego powracam. I z całą pewnością mogę powiedzieć, że jeszcze raz bym to powtórzyła!:)

Jacek Jagiełło

dyrektor IV LO im. Hetmana S. Żółkiewskiego w Siedlcach, absolwent AWF w Białej Podlaskiej

fot. archiwum prywatne

Każdy, kto o okresie studenckim na AWF myśli, że to tylko zabawa, imprezy lub luzacki okres, to się grubo myli.
Trzeba zaznaczyć, że student AWF w trakcie studiów musiał zapoznać się z blisko 40 przedmiotami, zdać egzamin
lub podejść do zaliczenia pisemnego lub ustnego. Swoją edukację rozpoczęłam w SN w Siedlcach, po czym kontynuowałem naukę w IWF AWF w Białej Podlaskiej. Najwięcej i najbardziej barwnych wspomnień zachowało się
w mojej pamięci z pobytu w siedleckim SN podczas dwuletniej nauki i to był wspaniały okres w moim życiu, który
to mnie jako przyszłego nauczyciela w-f ukształtował, wyposażył w fachową wiedzę i umiejętności. Na swojej drodze
edukacyjnej we wspomnianym SN spotkałem wspaniałych ludzi, pedagogów, którzy w przyszłości stali się moimi
kolegami, a na zakończenie ich pracy zawodowej byłem ich przełożonym - to wspaniałe uczucie być na początku
kontrolowanym i ocenianym, a za chwilę to samo wykonywać w stosunku do nich. Nie było łatwo, najwięcej trudności - jak pamiętam - sprawiała nam anatomia, dał we znaki jej brak w szkole średniej (około ¾ grupy to absolwenci
techników lub liceów zawodowych).
To był wspaniały okres współpracy, bo tak trzeba nazwać ten czas między studentami a nauczycielami. Rywalizowaliśmy między sobą o wyniki, uznanie u wykładowców, ale także wspieraliśmy się nawzajem, aby nikt
nie odpadł z grupy. Pamiętam egzamin z metodyki wychowania fizycznego, jego wynik i kartkę przed oczami
z terminem poprawkowym w dniu wyjazdu na obóz letni. Obóz był wspaniały, mógłbym go dziś powtórzyć oczywiście
bez niektórych zaliczeń - pływania w zimnej wodzie, ale z kajakami, grami w terenie i dokładnie zaplanowanym czasem wolnym po 22.00.
To w SN nauczyłem się grać w brydża, czasami kosztem innych ważnych zajęć, jeździć na nartach, pływać
i nabyłem wiele innych umiejętności, potrzebnych w zawodzie nauczyciela w-f.
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Piotr Kołodziej

Dr n. med
ordynator Oddziału Kardiologii Szpitala Miejskiego w Siedlcach,
absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

fot. archiwum prywatne

Kiedy ma się za sobą prawie całe życie zawodowe, to miło jest choćby na chwilę wrócić wspomnieniami do lat
beztroski, radości, niezbyt wielkiej odpowiedzialności (przynajmniej za innych). Okres studiów - myślę, że szczególnie medycznych - pozwala łączyć radość z bycia młodym, samodzielnym ze sporą ilością obowiązków. Studia
medyczne są szczególnie czasochłonne, zarówno ze względu na czas trwania (6 lat), jak też ilość zajęć. Na szczęście
pozwalają również na korzystanie z życia w sposób, jaki nie zawsze przystoi dorosłym. Moje studia medyczne były
bezpośrednio połączone ze studiami wojskowymi. Studiowałem w Łodzi, w Wojskowej Akademii Medycznej.
Zaowocowało to dodatkowymi obciążeniami i obowiązkami, których nie znają studenci akademii „cywilnych”.
Na szczęście młodość pozwalała na duży dystans do nie zawsze rozsądnych wymagań „wojskowości”. Uczelnia,
w której studiowałem uważana była za elitarną. Nauka i przygotowanie do egzaminów istotnie różniło się od tego,
czym dysponują studenci dzisiaj. Brak komputerów, Internetu (tak kiedyś było!) oraz mieszkanie w akademiku,
zmuszało nas do współpracy i koleżeńskiej pomocy, co trwa do dzisiaj. Uczono nas intensywnie empatii, metod
rozmowy z pacjentem, zbierania wywiadu oraz metod badania pacjentów. Myślę, że połączenie akademii medycznej z wojskową nie było złym pomysłem, chociaż podczas studiów nieraz bardzo narzekaliśmy np. na coroczne
miesięczne obozy wojskowe skracające znacząco nasze wakacje. Jednak z perspektywy czasu dostrzegam pewne zalety, chociażby ukształtowanie niektórych cech charakteru takich jak: solidność, poczucie wewnętrznej dyscypliny, odporność na kłopoty i niepowodzenia, solidarność i koleżeńskość.
Czas studiów niezwykle nas zbliżył i obecnie jesteśmy rzadko spotykaną grupą, która od 30 lat spotyka się co roku w różnych miejscach Polski, żeby
być razem i z sympatią wspominać dawne studenckie czasy. Nie znam piękniejszego zawodu niż lekarz, lecz niestety w dzisiejszych czasach wiele osób
odpowiedzialnych za funkcjonowanie służby zdrowia w naszym kraju, dużym nakładem pracy i kosztów czyni wiele, aby zniechęcić młodych ludzi do
niesienia pomocy cierpiącym ludziom. Mam ciągle nadzieję, że doczekam czasów, że uprawianie medycyny będzie znowu wypełnione humanizmem,
ze wsparciem niezwykłych nowoczesnych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych.

Agnieszka Pasztor

Dr
prowadząca cykl „Oczami Kobiet” w NovymKinie, absolwentka Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego i KUL-u

fot. archiwum prywatne

Wypowiadając słowo studia, u każdego pojawia się ten tajemniczy uśmiech w kącikach ust. I każdy myśli
o czymś zupełnie innym. Ja też go mam. Dla mnie to powód do radości i dumy. Zawsze łączyłam naukę z życiem
zawodowym. Studiowałam historię kultury na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Żeby zdać, trzeba było zwyczajnie wszystko umieć. Z 60 osób, które rozpoczynały studia w mojej grupie, do finału
dotarło około 10. Dlatego, pierwsze co przychodzi mi do głowy, gdy myślę o studiach, to nauka. Nie jestem typem
osoby, która uczy się w nocy. Najlepiej zawsze przyswajałam wiedzę od 4 nad ranem. Choć pamiętam egzamin, do
którego uczyłyśmy się z koleżanką po pomyślnie zdanych dwóch innych jednego dnia, bez przerwy przez całą następną noc. Gdy zaszłyśmy, poprosiłam o możliwość natychmiastowego zdawania, twierdząc że zaraz zasnę. Dziś
śmieję się z samej siebie, jak wspominam panikę jaką przeżywałam przed każdą sesją. Idąc na uczelnię myślałam
zazwyczaj: pewnie nie zdam. Na egzaminie szło mi zdecydowanie dobrze. Dlatego rodzice stresowali się ze mną
tylko na pierwszym roku. Potem wymieniali już tylko porozumiewawcze uśmiechy i kwitowali moje stresy: tak,
tak, nie zdasz jak poprzednio… Tata wpadł nawet na pomysł przygotowania dla mnie oddzielnego wejścia do
rodzinnego domu, żeby nie patrzeć na mój nieuzasadniony stres. (Do dziś wchodzę wejściem dla wszystkich!).
Dodam tylko, że stres nie minął z wiekiem. Na studiach doktoranckich z historii sztuki (KUL), reagowałam podobnie. Stres jednak bardzo mnie
mobilizuje. Nie umiem pójść na żywioł. Najpierw praca, przygotowanie i ogromna satysfakcja! To lubię najbardziej.

Władysław Grochowski

właściciel firmy Arche, absolwent wydziału operatorskiego PWSFTiT w Łodzi

fot. materiały prasowe

Żyję dniem dzisiejszym, więc rzadko wracam wspomnieniami do przeszłości, ale jeśli chodzi o czasy
studenckie, mogę zrobić wyjątek (śmiech). Studia operatorskie były dla mnie absolutnie przyjemnością, więc
mogę śmiało powiedzieć, że studiowałem na luzie. Zresztą zdawałem do łódzkiej „filmówki” tylko dlatego, że
tam bardzo trudno było się dostać. Po pół roku zainteresowanie filmem mi przeszło, ale studia dokończyłem
i wspominam je jako jeden z najpiękniejszych okresów w moim życiu. Przede wszystkim to zasługa ludzi, jakich tam spotkałem – same oryginały, wybitni artyści z całego świata. Przyjaźnie wtedy zawarte utrzymuję do
dziś, dzięki czemu mam stały kontakt z tzw. środowiskiem. Na moim roku studiował m.in. Julek Machulski,
do którego filmów robiłem zdjęcia czy też Janusz Kijowski, późniejszy reżyser,z którym również współpracowałem. Przez jakiś czas mieszkałem w akademiku z Piotrem Dzięciołem, producentem „Idy” między innymi,
z którym przegadaliśmy wiele nocy. Do dzisiaj mamy ze sobą kontakt, podobnie jak ze znakomitym operatorem filmowym Zbyszkiem Rybczyńskim, który w 1982 roku otrzymał Oscara za film animowany „Tango”/
To był tytan pracy z przerwami na bujne życie towarzyskie…. No właśnie. Te studia były piękne także z tego
powodu. W „filmówce” kręciło się mnóstwo pięknych kobiet, które albo chciały być fotografowane, albo
marzyły o aktorstwie. Ja nie zostałem filmowcem. Zaraz po studiach kupiłem gospodarstwo, mając nadzieję,
że szybko zarobię i zajmę się filmem. Ale zanim cokolwiek zarobiłem, zainteresowanie zawodem operatora mi przeszło,
ale sentyment pozostał.
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fot. S. Kordaczuk

POZNAJ SWÓJ REGION

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie

Po pięciu latach gruntownej rewitalizacji zabudowań dworskich w Dąbrowie w gminie Przesmyki
doczekaliśmy finału prac. Na początku października progi Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie,
które jest Oddziałem Muzeum Regionalnego w Siedlcach, przekroczą pierwsi zwiedzający.

Satysfakcji z ukończonego dzieła nie kryje gospodarz obiektu Andrzej Matuszewicz.
– Mam nadzieję, że Muzeum Ziemiaństwa
w Dąbrowie przypomni Państwu o najlepszych
i najchlubniejszych tradycjach ziemiaństwa
polskiego, które powojenna władza chciała całkowicie wyrugować ze świadomości
społecznej.

Dwór to jedna
z najbardziej charakterystycznych cech polskiego krajobrazu. To także swoisty symbol
polskiej historii i kultury. Po utracie niepod-

ległości stanowił ostoję tradycji, obyczaju
i patriotyzmu. W naszym nowym oddziale
znajdą się autentyczne pamiątki przeszłości, w tym meble z ziemiańskich dworów
i inne elementy dworskiego wyposażenia,
które otrzymaliśmy w darze od po-

tomków dawnych ziemian
lub kupiliśmy czy pożyczyliśmy specjalnie
w tym celu – podkreśla dyrektor.
We dworze prezentowane są zabytkowe wnętrza ziemiańskie przełomu XIX i XX

wieku, m.in.: kancelaria dworska, pokój pani
domu, sypialnia, salon, jadalnia, kuchnia,
łazienka. W oficynie znajdują się pomieszczenia administracyjne i sala konferencyjna.
W parku można obejrzeć

obiekty nawiązujące do dawnej części gospodarczej majątku: spichlerz, gołębnik, wędzarnię, pasiekę oraz ogród warzywny – wylicza
Andrzej Matuszewicz. Atutem jest położenie
dworu w pobliżu Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” i Nadbużańskiego Parku
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tamte czasy majątek był też w znacznym stopniu zmechanizowany. Używano młockarni
napędzanej lokomobilą oraz traktora do uprawy roli. Dwór oświetlano energią elektryczną
wytwarzaną w zamontowanej w okresie międzywojennym siłowni wiatrowej. W latach
międzywojennych hodowano około 40 mlecznych krów rasy holenderskiej. Cztery sztuczne
stawy zarybiano karpiem. Z pięciohektarowego obszaru zespołu dworsko-parkowego jeden
hektar wydzielono na sad owocowy z drzewami jabłoni, grusz, wiśni i czereśni. Drugi
hektar zajmowały krzewy owocowe (agrest,
porzeczki), truskawki oraz warzywnik.
Ignacy Fonberg zaangażował się również
w działalność na rzecz społeczności lokalnej.
Był współzałożycielem Stowarzyszenia Ziemian
Podlaskich i Banku Spółdzielczego w Łosicach.
Z jego inicjatywy w 1920 r. powołano w gminie
Łysów Straż Obywatelską (...).
Lata II wojny światowej spowodowały
wzrost znaczenia dworów nie tylko w lokalnych społecznościach. Dwór w Dąbrowie stał
się azylem dla ludzi z konspiracji Armii Krajowej, zagrożonych aresztowaniem przez Gestapo. Zaufani pracownicy majątku zaopatrywali
w żywność leśne oddziały partyzanckie. Majątek zapewniał też warunki dla przetrwania
zbiegłych z niemieckich obozów radzieckich
jeńców wojennych. Drugą grupę stanowili Żydzi ukrywani na stałe w schronie urządzonym
w spichlerzu zburzonym w latach 50. XX w.
Budynek pierwotnie pełnił prawdopodobnie
funkcję dworu obronnego.

wspierania Armii Krajowej i... żołnierzy Armii
Czerwonej, zbiegłych z niemieckich obozów
jenieckich. Półtora roku trwało śledztwo i pobyt w siedleckim więzieniu. Po tym czasie Fonberg został zwolniony. Majątek rozparcelowano,
a rodzina musiała Dąbrowę opuścić.
Od 1945 r. we dworze funkcjonowała szkoła
podstawowa, natomiast w oficynie przedszkole.
Na podstawie decyzji komunalizacyjnej wojewody siedleckiego obiekty stały się własnością
gminy Przesmyki. Na początku 2011 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał
zespół wraz z parkiem Muzeum Regionalnemu
w Siedlcach. (...)
Park był zdewastowany i zaniedbany. Jedynie o staw zadbała Ochotnicza Straż Pożarna.
W parku jest jeszcze sporo starodrzewu. Czytelne są trzy aleje: lipowa, grabowa i dębowa.
W 2012 r. dokonano nasadzeń uzupełniających
w miejscach ubytków drzew. Na szczególną
uwagę zasługuje aleja lipowa oddzielająca park
od sadu. Drzewa posadzono w rzadko stosowany sposób. Sadzone w bardzo małych odległościach, obecnie tworzą mur stykających się
pni. W całym parku usunięto w 2012 r. większość samosiewów. Wynik tych prac zaskoczył
mieszkańców Dąbrowy. Nie spodziewali się, że
wystarczyło usunąć trochę chaszczy i odsłonić
zachowany czytelny układ zadrzewienia. Ocalał
w znacznej części również przedwojenny sad
drzew owocowych, które prześwietlono wiosną
2013 r.
Na szczęście park nie służył mieszkańcom
wsi jako źródło drewna. Dlatego ocalały drzewa pomnikowe. Będą tworzyć elementy miejsca urokliwego, sprawiającego radość przybywającym tu gościom.
Radość i wdzięczność wyrażają także
spadkobiercy Ignacego Fonberga. Wspierają
działania Muzeum Regionalnego w Siedlcach i uczestniczą w wydarzeniach mających
na celu ratowanie tradycji szlacheckich tego
regionu i spuścizny materialnej grupy ludzi
mających do 1939 r. kluczowe znaczenie
w życiu kraju.
We wsi oprócz zespołu dworsko-parkowego godne uwagi są kapliczki, drewniane domy i mogiła bohatera wojny polsko
-bolszewickiej. (...) Samo położenie wsi jest
bardzo urokliwe. Także z racji malowniczego pejzażu może być celem wyjazdów
turystycznych, miejscem organizowania
plenerów malarskich, fotograficznych czy
warsztatów artystycznych. Polecam w to
miejsce również wypady weekendowe”.
Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie nastąpi 9 i 10 października. Towarzyszyć mu będzie otwarcie wystawy
fotograficznej autorstwa Sławomira Kordaczuka „Dąbrowa-Natolin 2010-1015”. Zwiedzający
mają do dyspozycji przewodnika, który opowie
o historii tego miejsca i tradycjach ziemiaństwa
polskiego. Obiekt można zwiedzać od wtorku
do soboty w godzinach 10.00-15.00

Sławomir Kordaczuk

Monika Mikołajczuk
fot. S. Kordaczuk

Krajobrazowego”. Stąd tylko kilka kilometrów
do urokliwego Korczewa. Dąbrowa może być
więc kolejnym przystankiem na mapie najpiękniejszych i najważniejszych miejsc w regionie.
– Remont obiektu możliwy był dzięki
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i funduszy unijnych, a także ze środków wypracowanych przez Muzeum Regionalne – wyjaśnia
Sławomir Kordaczuk, z-ca dyrektora Muzeum
Regionalnego w Siedlcach. W swojej cennej publikacji „Tradycja Mazowsza. Powiat Siedlce –
przewodnik subiektywny” kreśli on barwną, acz
niepozbawioną dramatyzmu, historię Dąbrowy
i dworu, który staraniem dyrekcji Muzeum
wrócił do dawnej świetności. Przypomnijmy
zatem jego historię.
„Dwór został wzniesiony w 1850 r., oficyna
dwa lata później, dla rodziny Dobrzyńskich.
Kolejnymi właścicielami obiektów byli Bujalscy, Michał Faytt i w latach 1911-1945 Ignacy
Fonberg (1877-1964), syn Mateusza. Lekarz
Mateusz Fonberg za udział w powstaniu styczniowym został skazany przez władze carskie
na zesłanie w okolice Tobolska. Po powrocie
z Syberii w 1874 r. prowadził praktykę lekarską
w Warszawie. W pracy społecznej działał na
rzecz założenia i budowy szpitala przy ul. Płockiej w stolicy, istniejącego do dziś. Był ordynatorem oddziału chirurgii tego szpitala. Żona Ignacego Fonberga, Zofia herbu Łukocz, była córką
znanego ziemianina i wynalazcy Tymoteusza
Łuniewskiego, mającego znaczące osiągnięcia
w życiu gospodarczym i społecznym. Nabyty
w 1911 r. Natolin, był drugim majątkiem Zofii
i Ignacego Fonbergów. Wcześniej pro-

wadzili Ossówno w pow.
węgrowskim, będący dobrami rodowymi Zofii
Fonberg herbu Leliwa, matki Ignacego.
Majątek w Dąbrowie liczył 400 ha gruntów
rolnych z glebą klasy III i IV oraz 100 ha lasu.
Uprawiano głównie pszenicę, żyto i rzepak.
W gospodarstwie pracowało około 20 koni
roboczych i kilka do jazdy wierzchem. Jak na

Mimo szerokiego grona osób znających sytuację, ukrywani w spichlerzu Żydzi
przeżyli wojnę. Po latach od jej zakończenia
spotkali się ze swym wybawcą.
Tuż przed nadejściem frontu Niemcy zarekwirowali traktor. Po nich wkroczyła Armia
Czerwona. We dworze ulokowano radziecki sztab. Wkrótce funkcjonariusze NKWD
aresztowali Ignacego Fonberga pod zarzutem
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PO DRUGIEJ STRONIE
ROZMOWA Z

Pauliną Jaksim, kierownikiem Teatru Tańca Caro

PRACA

JEST MOJĄ PASJĄ
Od września tego roku pełni Pani
funkcję kierownika Teatru Tańca Caro.
Przyjechała Pani z Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. Od czego zaczęła Pani
pracę w siedleckim CKiS?
- Zanim rozpakowałam walizki, musiałam
zapoznać się z harmonogramem pracy w CKiS,
z repertuarem, na bazie którego pracuje Teatr
Tańca Caro i mnóstwem innych organizacyjnych spraw. Kiedy już trochę okrzepłam w tej
nowej roli, dostałam od mojej poprzedniczki na
tym stanowisku Iwony Marii Orzełowskiej zadanie stworzenia nowego spektaklu tanecznego,
nad którym obecnie intensywnie pracuję. Będzie nosił tytuł „Mrowisko”. Chciałabym nadać
Teatrowi Tańca Caro nowy charakter. Do spektaklu „Mrowisko”, realizowanego wespół z Kubą
Mędrzyckim, zaangażowałam wyłącznie profesjonalnych tancerzy. Moją ambicją jest sprofesjonalizowanie teatru tańca i mam nadzieję,
że w niedługim czasie widzowie zobaczą efekty
naszej wspólnej pracy.
Jaka idea przyświecała powstaniu
„Mrowiska”?
- 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 to
takiej widowni w przedziale wiekowym 20-35 lat.
Do ludzi, którzy szukają swojej drogi. Mam wielu
znajomych, którzy rzucają dotychczasowe zajęcie
i decydują się na absolutną zmianę w swoim życiu – zakładają restauracje, wyjeżdżają na wieś,
by prowadzić ekologiczne gospodarstwa itp. Zaczynają żyć swoim życiem, robiąc to, co daje im
satysfakcję, a nie tylko pieniądze. I są szczęśliwi.

Spektakl będzie składał się z trzech części – jedną
realizuję ja, drugą Kuba Mędrzycki, a trzecia jest
efektem naszej wspólnej pracy.
Jak się Pani czuje na siedleckiej Scenie
Teatralnej?
- To wspaniała scena, znakomicie wyposażona, dzięki czemu można realizować tu różnorodne przedsięwzięcia artystyczne. Chciałabym zapraszać do Siedlec tancerzy z górnej
półki, którzy z powodzeniem mogą na tej scenie
pokazać swój kunszt. Moim marzeniem jest
przyciągnięcie do teatru tańca młodej siedleckiej widowni, otwartej na taniec współczesny.

Często spotykam się
z zarzutem, że sztuka
współczesna jest zbyt
trudna w odbiorze, bo nie
mówi wprost. A to jej wielka
wartość – niemówienie
wprost o ważnych rzeczach.
Temu służy właśnie
subtelny język tańca.
Generalnie sztuka współczesna obciążona jest
fałszywym stereotypem niedostępności i niezrozumienia, co jest oczywiście dużym uproszczeniem i nieprawdą. Często spotykam się z zarzutem, że sztuka współczesna jest zbyt trudna
w odbiorze, bo nie mówi wprost. A to jej wielka
wartość – niemówienie wprost o ważnych rzeczach. Temu służy właśnie subtelny język tańca.
Trzeba nauczyć widza, by umiał odbierać abstrakcyjne pojęcia, by zadawał pytania i dociekał.
Chciałabym, by po każdym spektaklu była dyskusja publiczności z artystami. Zrobię wszystko,
by to stało się praktyką w siedleckim teatrze.

Jest Pani bardzo młodą tancerką z dużym
doświadczeniem. Który z etapów Pani artystycznej edukacji uznaje Pani za najbardziej
owocny?
- Na takie podsumowania przyjdzie czas,
kiedy skończę 80 lat (śmiech). I mam nadzieję,
że wówczas również będę aktywną artystką. Mówiąc poważnie, przełomowym punktem w mojej
tanecznej karierze były studia w holenderskiej
szkole tańca Codarts w Rotterdamie. To była dla
mnie szkoła i życia, i tańca. Zderzenie z zupełnie
inną niż polska rzeczywistością. Innym odbiorem sztuki, która łączy różne pokolenia. Kultura
w Holandii jest bardzo dobrze rozwinięta. Jest
mnóstwo przeróżnych działań artystycznych,
adresowanych praktycznie do każdego odbiorcy.
Odkryciem dla mnie było to, że na spektakle tańca współczesnego chodzą w Holandii całe rodziny. U nas sztuka współczesna jest nadal bardzo
niszowa. Tam ludzie pozwalają sobie na dywagacje na temat tego, co oglądali. Zawsze jest szansa
porozmawiania z artystami, którzy są otwarci na
takie dyskusje. Na dialog z publicznością, co u nas
prawie w ogóle się nie zdarza. W szkole Codarts
spotkałam znakomitych mistrzów tańca, miałam
okazję uczyć się u najlepszych. Tam patrzyliśmy
na ciało tancerza z punktu widzenia i medycznego, i artystycznego. I z takiego metapoziomu
łatwiej było mi dotrzeć do własnych możliwości.
Prosto z Holandii trafiłam do Polskiego Teatru
Tańca Baletu Poznańskiego, gdzie miałam możliwość skonfrontowania zdobytej w Codarts wiedzy i umiejętności.
Kto jest dla Pani autorytetem w dziedzinie
choreografii w Polsce i na świecie?
- Trudno wymienić wszystkie nazwiska. Bardzo cenię sobie współpracę z byłą dyrektor poznańskiego Teatru Tańca, która stworzyła wielki
teatr z wielkimi osobowościami, zapraszając do
Poznania choreografów światowej sławy. Gościnnie w Polskim Teatrze Tańca występowali m.in.
Mats Ek, Brigit Cullberg, Jo Stromgren czy Ohad
Naharin. Jestem pod dużym wrażeniem Pawła
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ZAPOWIEDŹ WYDARZENIA

PREMIERA
24 października, godz. 19:00
Malickiego z mojego macierzystego teatru, którego spektakle chciałabym pokazać w Siedlcach.
Wśród światowych autorytetów na pierwszym
miejscu wymieniłabym Jiri Kyliana, czeskiego
choreografa, który tworzy piękne i estetyczne
dzieła, powalające subtelnością i pięknem. Inspiruję się także izraelską choreografką Sharon Eyal,
która przemawia do mnie językiem abstrakcji.
Fascynują mnie zabiegi, których ona używa, by
widz się nigdy nie nudził.
Gdzie biją źródła Pani fascynacji tańcem?
- Trudno powiedzieć. Tańczę od kiedy pamiętam, ale tak na poważnie to od siódmego
roku życia. W rodzinie byłam nazywana czarną owcą z powodu artystycznych ambicji, bo
moi najbliżsi to ścisłe umysły. Wróżono mi
więc karierę naukowca, ale na szczęście tak
się nie stało…
Pani praca jest Pani pasją. To wielkie
szczęście. Jaka jest Pani recepta na osiągnięcie
takiej harmonii?
- Przede wszystkim poważne traktowanie
swoich marzeń i pragnień i absolutna szczerość
wobec siebie. Jak pani słusznie zauważyła, mam to
wielkie szczęście, że praca jest moją pasją. Taniec
moją miłością. Kiedy budzę się rano, to nie mogę
doczekać się momentu, kiedy będę w pracy. Jestem
szczęśliwa, że wybrałam taniec. Dzięki temu, że
kocham to, co robię, mam również bardzo dobre
relacje z najbliższymi. Nie widzą mnie przygnębionej czy smutnej. Oczywiście są momenty stresujące, wynikające z napiętego harmonogramu dnia,
ale to przecież normalne. Taniec jest sensem mojego życia i zrobię wszystko, by inni, których będę
uczyć tańca czy prezentować się na scenie, tego
sensu, także w swoim życiu, dotknęli…
Życzę Pani zatem szczęśliwego pobytu
w Siedlcach

Monika Mikołajczuk
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„Szczaw” to 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…
Organizator

Sponsor

Patronat medialny

Adaptacja i reżyseria: Radosław Dunaszewski
Występują: Łukasz Konopka, Waldemar Błaszczak, Waldemar Obłoza
KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

Wygraj bilety na spektakl „Szczaw”!
Podaj 2 tytuły spektakli, w których występował Waldemar Obłoza w poprzednich edycjach
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych „Sztuka plus Komercja”.
Odpowiedzi prosimy przesyłać do 20 października na adres promocja@ckis.siedlce.pl. Spośród
wszystkich, którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi, wylosujemy 2. zwycięzców, którzy otrzymają
podwójne bilety na przedstawienie z udziałem Waldemara Obłozy.
Rozstrzygnięcie konkursu 26 października na fanpage'u CKiS na Facebook'u. Polub nas!
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

Impresje
pofestiwalowe
JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Piszę ten artykuł tuż po obejrzeniu telewizyjnej relacji z Gali
Zakończenia 40 Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni. Jak
zwykle wydarzenie to wzbudza
we mnie wiele skrajnych emocji.
Zawsze, ale to zawsze, werdykt jury
festiwalowego jest dla mnie kontrowersyjny i to nie dlatego, że jest
zaskakujący, ale głównie dlatego,
że łatwo go przewidzieć. Podobnie
było zresztą w tym roku.
Nagrodzono uznane marki
reżyserskie za bardzo dobre zresztą
filmy (M. Szumowska – „Body/
Ciało”), pomijając jednocześnie
młodych twórców i ich znakomite,
często zaskakujące i odważne prace
(np. „Córki Dancingu” A. Smoczyńskiej). Ale cóż, pracowało nad
tym profesjonalne jury i to pewnie

oni mają rację. Zresztą nie ma co
utyskiwać – wszystkie filmy biorące
udział w konkursie tegorocznego
Festiwalu przeszły przez dość
gęste sito selekcji, wybrano więc
najlepsze z najlepszych. Jak zwykle
zresztą werdykt fachowców rozmijał się zdecydowanie z wyborem
publiczności, bo ta nagrodziła film
młodej reżyserki Kingi Dębskiej
„Moje córki krowy”. Jest to niezwykle cenna nagroda, ponieważ
w efekcie to publiczność będzie
„głosowała nogami”, kupując bilety
na tę, a nie inną produkcję.
To tyle krótkiego, festiwalowego podsumowania, teraz czas na
zaproszenie do kina, którego treść
nie będzie dla Państwa zaskoczeniem. Proponuję do obejrzenia
dwie produkcje polskie.

Pierwsza z nich to wchodzący
do kin już na początku października film w reżyserii Filipa Bajona
„Panie Dulskie”. Mylił się będzie
ten, kto po przeczytaniu tytułu
zakłada, że wie, o czym będzie to
dzieło, bo kto z nas nie zna bohaterek dramatu Gabrieli Zapolskiej?
Kto nie przerabiał go w szkole
„milion” razy? Kto choć raz nie
widział adaptacji w teatrze, kinie
lub telewizji? I tu zaskoczenie –
Bajon nie zrobił kolejnej adaptacji,
on tylko wykorzystał postacie,
pomysł, a tak naprawdę serwuje
nam zupełnie nową historię rodu
Dulskich, dopisując dalsze losy
dobrze znanej nam rodziny. Zobaczymy oczywiście odwołania do
źródeł, a jednak opowieść o trzech
kolejnych pokoleniach Dulskich

jest zupełnie inną historią, ciągnącą się zresztą do czasów nam
współczesnych. Prawda, że brzmi
zachęcająco? Jeśli do tego powiem
Państwu, że główne role kreują
w tym filmie znakomite, wielkie
postacie polskiego kina: Krystyna
Janda, Katarzyna Figura, Maja

rzykiem. Na suknię narzucony
ma biały szal lub chustę, bogato
dekorowaną kolorowym haftem.
Ciemne blond włosy przykryte
są białym koronkowym czepcem
z błękitnymi wstążkami. Kobieta

posiada delikatny naszyjnik oraz bogato zdobioną
bransoletkę, pierścionek
i obrączkę na prawej ręce.
Jest to przedstawienie bardzo realistyczne, natomiast
spojrzenie kobiety wprost
na widza może wskazywać
na aspekt psychologiczny
portretu. Może bohaterka
chce widzowi coś powiedzieć, wskazując palcami
na otwartą książeczkę?
Przedstawiona na tym
portrecie Ewa Szydłowska
urodziła się w Warszawie
w 1803 r., zmarła na gruźlicę w Genewie w 1838 r.
Była dziedziczką majątku
Repki. Ok. 1829 r. wyszła
za Tadeusza Rajmunda
Dorię-Dernałowicza, który był fundatorem szpitala
w Wyrozębach. Obraz powstał najprawdopodobniej
podczas podróży małżonków do Włoch, skąd został
przywieziony do majątku
w Repkach. Dernałowicze zostali wysiedleni z majątku
w 1944 r., a portret został prawdopodobnie przekazany do szpitala
lub na plebanię w Wyrozębach,
skąd trafił do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.

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

Portret Ewy
Doria-Dernałowicz
(1800-1838)

Muzeum Diecezjalne może
przede wszystkim kojarzyć się
ze sztuką sakralną. I tak jest,
gdyż ta instytucja służy przede
wszystkim do zachowania i pokazania dzieł naszych przodków
związanych z Kościołem. Niemniej jednak kolejny cykl „Spotkań z jednym obrazem” rozpoczniemy od sztuki świeckiej.
Portret Ewy Doria-Dernałowicz możemy zobaczyć tuż po
wejściu do muzeum. Jest to obraz pochodzący z połowy XIX w.,
być może z lat 30-tych. Namalowany został przez mało znanego
artystę, podpisującego się jako
V.G.T.A Coniell. Portret przedstawia młodą kobietę, która ukazana
jest w pozycji siedzącej, zwrócona
na wprost do widza. Spoczywa

na granatowym fotelu,
tło
ciemne. W rękach trzyma
książeczkę,
najprawdopodobniej
modlitewnik,
czego
możemy się
domyślić
po obrazku
z konturem
Matki
Boskiej Częstochowskiej. Księgi
zauważamy także po jej prawej
stronie, z których jedna ma bogato zdobioną obwolutę z krzyżem.
Ubrana jest w czerwoną suknię
z białym, haftowanym kołnie-

PANIE DULSKIE
Reżyseria: Filip Bajon
W roli głównej: Krystyna Janda,
Katarzyna Figura, Maja Ostaszewska
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Ostaszewska, Władysław Kowalski,
Olgierd Łukaszewicz czy Sławomir
Orzechowski, jestem pewien, że
niewielu z nas ten film zignoruje.
Drugim filmem, do obejrzenia
którego chcę Państwa zachęcić,
jest głośny już obraz Jerzego
Skolimowskiego „11 minut”.
Owacja publiczności na Festiwalu
w Wenecji, wielkie poruszenie po
projekcji w Gdyni i wreszcie polska nominacja do reprezentowania
naszej kinematografii w wyścigu
po najbliższe Oscary, mówią same
za siebie. Do tego uznany warsztat
reżyserski i obsada aktorska;
całość gwarantuje niezapomniane
wrażenia.
Jest to wielowątkowy, współczesny dramat, opowiadający
historię grupy niepowiązanych ze
sobą osób, o których losie zdecyduje przypadek i ten przypadek
w końcu opowieści ich połączy.
Reżyser pokazuje nam swoich
bohaterów na przestrzeni 11
minut, uświadamia nam, jaki to
szmat czasu, ile może się w tym
krótkim wydawałoby się okre-

sie wydarzyć i że tak naprawdę
wszystkim rządzi ślepy los. Sam
Jerzy Skolimowski mówi, że jest to
film bardzo osobisty, spowodowany tragicznymi wydarzeniami,
jakie go dotknęły w ostatnich
miesiącach. Nie jest to zatem
komedia, a raczej smutna historia
o nas samych. Obraz ten ogląda
się zachłannie, mając wrażenie, że
nie ma chwili do stracenia, że za
chwilę na cokolwiek (cokolwiek
by to miało być) będzie za późno.
Znakomite, godne polecenia kino.
To tylko dwie spośród kilku
polskich produkcji wchodzących
do kin w najbliższych tygodniach.
Zachęcam Państwa do ich oglądania, bo polska kinematografia ma
się coraz lepiej, czego namacalnym
dowodem jest Oscar dla „Idy”. Nie
jest to jednak tylko zasługa filmowców – to także zasługa nasza, widzów. To my chodzimy do kina, to
my wiemy, co chcemy oglądać, to
my w efekcie zmuszamy twórców
do wysiłku, do sprostania coraz to
większym naszym wymaganiom.
I niech tak zostanie!

g a l e r i a
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DO POCZYTANIA-

Narzeczona
Szulza
AGATA TUSZYŃSKA

19 listopada 1942 roku na rynku w Drohobyczu zostaje zastrzelony Bruno Schulz. Kilka
lat później „Sklepy cynamonowe” i „Sanatorium
pod Klepsydrą” zdobywają status arcydzieł i rozpoczynają wędrówkę do kanonu światowej literatury. Legenda genialnego artysty zaczyna żyć własnym życiem. Pośmiertnym
sukcesom Schulza z pewnego oddalenia przygląda się tajemnicza kobieta… To
Juna, znana czytelnikom z dedykacji do „Sanatorium pod Klepsydrą”. Agata
Tuszyńska w swojej najnowszej książce proponuje niezwykłą literacką opowieść, w której mieszają się dramatyczne wątki miłości i wojny. Pisarkę zainspirowała tym razem postać Juny, Józefiny Szelińskiej, jedynej kobiety, której
Bruno Schulz zaproponował małżeństwo.
Miłość, sztuka, wojna i śmierć. Drohobycz, Warszawa, Gdańsk. Zasłyszane opowieści i nieliczne ślady, na podstawie których Agata Tuszyńska opisuje możliwe dzieje związku dwóch wybitnych osobowości. Dlaczego Schulz
nigdy się nie ożenił? Dlaczego to on podpisał się pod polskim tłumaczeniem
„Procesu” Kafki, choć przekładu dokonała Szelińska? Z jakich powodów
Juna nie ułożyła sobie życia z innym mężczyzną? Jaki los spotkał Mesjasza,
zaginiony rękopis ostatniej powieści Schulza?
Piękna opowieść o miłości, stracie i sztuce, która po raz kolejny okazała
się potężniejsza niż śmierć. Z opisu wydawcy

Wydawnictwo Literackie 1015

t e a t r a l n a

Fryz grecki
Wystawa malarstwa
Tomasza Nowaka
...Ta Grecja, której jedność
natury i idei manifestowana
w formach sztuki oddziałuje do
dziś, jest symbolem przymierza
świata duchowego i fizycznego,
które tworzy życie współczesnego człowieka i stało się poprzez
to także motywem mojego „fryzu greckiego”. „Fryzu”, który najpełniej oddaje przeżycia odnoszące się bezpośrednio do moich
doświadczeń i moich emocji
w procesie budowania proponowanych kompozycji...

Tryptyk „profanum-sacrum”, 2014 r., olej/płótno 110 x 240 cm

Wernisaż wystawy odbędzie się 14 października o godz. 18:00 w Galerii Teatralnej CKiS

O autorze
Tomasz Nowak 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.

W latach 1997-2002 realizował projekt malarski: Miasto;
w latach 2003-2006 podjął pracę nad cyklem malarskim inspirowanym Pejzażem; natomiast
od roku 2007 realizuje temat
pt. „Przymierze z życiem”.
Autor wystaw indywidualnych i wydawnictw im towarzyszących. W roku 2008 ini-

cjuje powołanie nieformalnej
Grupy „Ławeczka”, której działania polegają na propagowaniu
idei sztuki i jej oddziaływania
poprzez malarstwo.
Kurator Galerii Przestrzeń
Sztuk - w Bibliotece Głównej oraz
A galerii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo
-Humanistycznego w Siedlcach.
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RELACJE

Herbertorium w Kołobrzegu

H

skach obecnej Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
w październiku 2008 roku. Autorem scenariusza i głównym reżyserem spektaklu jest Waldemar Koperkiewicz. Wykonawcami sztuki
są aktorzy Teatru Es, muzycy Orkiestry Teatru Es oraz chórzyści Chóru Miasta Siedlce.
W obsadzie premierowej spektaklu znaleźli się
również aktorzy: Piotr Siwkiewicz i Andrzej
Głowacki. Spektakl przenosi nas w świat poezji

Zbigniewa Herbarta. Dzięki dobrze dobranym
kompozycjom i aranżacjom widz poznaje takie teksty poety jak m.in. „Matka”, „Prolog”
czy chyba najbardziej znany, „Przesłanie Pana
Cogito”. Spektakl wystawiany był w wielu miastach Polski, m.in. podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni w 2011 roku. Na deski Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce przedstawienie powróci 11 listopada.

fot. Katarzyna Pechman

erbertorium - Oratorium wg twórczości Zbigniewa Herberta z muzyką Waldemara Koperkiewicza w wykonaniu
Teatru Es, Orkiestry Teatru Es i Chóru Miasta Siedlce, 19 września wystawione zostało
podczas „Herbertiady” - XVI Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa
Herberta w Kołobrzegu.
Premiera spektaklu miała miejsce na de-

OFTP „Sztuka plus Komercja” ponownie w Siedlcach

W

na Maria Orzełowska, zastępca dyrektora CKiS
oraz Waldemar Obłoza pełniący funkcję patrona artystycznego Festiwalu. Pierwszym spektaklem konkursowym była komedia Teatru
Capitol pt. „Następnego Dnia Rano” z Anną
Gornostaj, Magdaleną Szejbal, Przemysławem

Sadowkim i Tomaszem Ciachorowskim
w rolach głównych. Po zakończeniu przedstawienia we foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce aktorzy spotkali się z oczekującą na nich
publicznością. Był to czas na rozmowę i pamiątkowe zdjęcia z artystami.

fot. Janusz Mazurek

czwartek, 24 września na deskach
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce zainaugurowany został IV Ogólnopolski Festiwal
Teatrów Prywatnych „Sztuka plus Komercja”.
Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonali:
Waldemar Koperkiewicz, dyrektor CKiS, Iwo-

W połowie września na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce, wystawiony został
spektakl „Obsesje” w wykonaniu Polskiego
Baletu Narodowego. Produkcję Teatru Wielkiego Opery Narodowej siedlecka publiczność miała okazję obejrzeć 16 września. Na
ten niezwykły wieczór baletowy złożyły się
„Powracające fale” Emila Wesołowskiego do
muzyki poematu symfonicznego Mieczysława Karłowicza, „Adagio & Scherzo” w choreografii Krzysztofa Pastora z muzyką Franza Schuberta, a na zakończenie pełne emocji

„Moving Rooms” Krzysztofa Pastora do
muzyki Schnittkego i Góreckiego. Nadanie
fragmentom wieczoru zbiorczego tytułu Obsesje nie wydaje się przypadkowe – wszystkie spektakle łączy dynamika, rozemocjonowanie, napięcie. Choć bardzo się różnią,
ciekawie ze sobą współgrają i wiele mówią
o współczesnym balecie – pełnym napięcia,
dynamicznym, poruszającym coraz to szerszą tematykę. Są także świetną okazją. by
pokazać znakomitą pracę tancerzy Polskiego
Baletu Narodowego.

fot. materiały prasowe

Teatr Wielki gościnnie w Siedlcach
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O krasnoludkach i sierotce Marysi

O

i przedstawia najmłodszym Widzom urokliwy krajobraz polskiej
wsi. Opowieść, na której wychowały się już liczne pokolenia Polaków została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez dzieci jak i ich
rodziców, którzy po zakończeniu
przedstawienia nie szczędzili
braw młodym artystom. Spektakl
był kolejną odsłoną, cieszącego
się ogromnym zainteresowaniem
publiczności, cyklu Rodzinna
Niedziela w Teatrze.

fot. Janusz Mazurek

Krasnoludkach i sierotce Marysi” to tytuł najnowszego spektaklu Teatru Tańca
Caro, którego premiera odbyła się
13 września na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. Przedstawienie na podstawie baśni Marii
Konopnickiej
wyreżyserowała
Iwona Maria Orzełowska. Piękna, polska baśń, której motywem
przewodnim jest pochwała pracy
i prostego, ekologicznego życia,
nawiązuje do muzyki ludowej

Nowa
Galeria
Teatralna

fot. Janusz Mazurek

sza swój wernisaż zaprezentowała
znana siedlecka malarka, Iza Staręga. Obrazy jej autorstwa można
oglądać do 13 października.

Koncert
z Jackiem w tle

W

piątek, 4 września, na
deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce odbył się koncert
Orkiestry Wojskowej w Siedlcach
pt. „Z Jackiem w tle”. Muzykom

pod dyrekcją porucznika Dariusza
Kaczmarskiego towarzyszyli soliści
Teatru Es, Natalia Koperkiewicz,
Gabriela Kardacz, Marcin Sójka
i Robert Protasewicz. Przebojowe
wykonanie największych hitów
muzyki rozrywkowej, publiczność
nagrodziła owacjami na stojąco.
Koncert wpisał się w obchody tegorocznych Dni Siedlec.

fot. Maria Mazurkiewicz

W środę, 16 września swoją
działalność zainaugurowała Galeria Teatralna CKiS. Jest to największa tego typu placówka wystawiennicza w Siedlcach, w której
prezentowana będzie twórczość
wybitnych artystów. Na początek
eksponowane będą w niej prace
rodzimych twórców. Jako pierw-
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RELACJE

Magiczny świat muzyki i tańca

podstawie książki Galiny Astachowej wyreżyserowała Iwona Maria Orzełowska. Poprzez
barwne kreacje muzycznych bohaterów takich jak Nutki, Wiolinowy Klucz, Metrum,
Muzyczny Takt, Krzyżyk, Bemol, Klucz

Skąpiec

w Jeleniej Górze
Spektakl „Skąpiec. Work in progress”
wystawiony został podczas Jeleniogórskich
Spotkań Teatralnych. Produkcja Sceny Teatralnej Miasta Siedlce, 29 września zagościła na dużej scenie Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Tegoroczne,
REKLAMA

jubileuszowe Jeleniogórskie Spotkania Teatralne odbywały się już po raz czterdziesty
piąty. Przedstawienia prezentowane były na
obu scenach Teatru im. Cypriana Kamila
Norwida – Dużej Scenie i Scenie Studyjnej,
a koncerty w Restauracji Teatralnej. W ciągu 10 festiwalowych dni, zaprezentowanych
zostało 15 tytułów, wśród których prosto
z Siedlec spektakl „Skąpiec. Work in progres” w wykonaniu aktorów Studia Teatralnego im. J. Woszczerowicza.

fot. Jarosław Grudziński

fot. Maria Mazurkiewicz

Jedną z pierwszych powakacyjnych propozycji teatralnych dla najmłodszej publiczności była premierowa bajka Teatru Tańca
Caro pt. „Czarodziej Harmonia i siedem
księżniczek”. Muzyczne przedstawienie na

basowy oraz Pięciolinię najmłodsi Widzowie poznali przepiękny świat muzyki oraz
fragmenty dzieł wybitnych kompozytorów.
Premierowa odsłona spektaklu, 6 września
zainaugurowała nowy sezon przedstawień
dla całej rodziny odbywający się pod hasłem
„Rodzinna Niedziela w Teatrze”.
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EDUKACJA

Rola teatru w wychowaniu
młodego pokolenia

ORAZ TEATR JAKO ROZWÓJ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
Teatr daje nam niepowtarzalną energię,
jaka bije ze sceny poprzez kontakt z żywym
człowiekiem. Tego nie da kino ani telewizja.
Podczas spektaklu tworzy się między aktorem a widzem silna więź, której nie sposób
wykreować przez obraz z ekranu kinowego
czy telewizyjnego. Teatr nie umarł i nigdy
nie umrze. Uważam, że robienie teatru dla
dzieci i młodzieży powinno być priorytetem
w naszym kraju. Teatr pomaga odzyskać
człowiekowi autentyczność i prawdziwe oblicze, i to w takim stopniu, w jakim nie jest
w stanie tego uczynić żadna inna dziedzina
sztuki. Może on zaspokajać, a zarazem budzić potrzeby intelektualne, ekspresyjne,
emocjonalne i estetyczne. Skoro przemawia
do różnych stron osobowości, może niezwykle silnie oddziaływać na całego człowieka.
W wychowaniu przez kulturę teatralną my
nauczyciele zmierzamy do oddziaływania
na osobowość człowieka, wzbogacania jego
wiedzy, kształcenia postaw moralnych, rozwijania wyobraźni, stymulowania postawy
twórczej charakteryzującej się otwarciem
na rzeczywistość, zdolnością rozumienia
ludzi i samego siebie. Regularne chodzenie
do teatru to nie tylko możliwość stykania się
z kulturą, co już jest walorem samym w sobie. Również dla młodzieży to dużo korzyści związanych z kształtowaniem rozwoju
różnorodnych cech. Przede wszystkim teatr
to dobra lekcja savoir-vivre – zaznajomienie
go z zasadami uczestnictwa w spektaklach
pozwoli na budowanie odpowiedzialnych
zachowań w publicznych sytuacjach. Młodzież może również dzięki teatrowi rozwijać
swoje zdolności komunikacyjne, zdobywać
nowe słowa i uczyć się poprawnej polszczyzny. Teatr ma także duże znaczenie dla rozwoju wyobraźni, kreatywności, motywacji
i inspiracji. Dzięki niemu młody człowiek

może łatwiej rozpoznawać stany emocjonalne zarówno innych ludzi, jak i swoje, łatwiej
wyrażać emocje w różnych sytuacjach. Zaznajamia się on także z różnymi postawami
ludzkimi, uczy tolerancji oraz szacunku dla
tego, co nie do końca znajome i odmienne.
We współczesnym świecie telewizji i Internetu coraz mniej ludzi szanuje i docenia
wartość sztuki teatralnej. Wielu uważa teatr
za przestarzały i nie odpowiadający dzisiejszemu stopniowi rozwoju sztuki audiowizualnej. Można jednak stwierdzić, że żywa gra
aktorska potrzebna jest człowiekowi właśnie
dziś, w erze wojen i przemocy. To właśnie
teatr najlepiej pokazuje źródła konfliktów,
których człowiek powinien unikać. Za przykład niech posłużą tu dwa doskonale znane
i wciąż często wystawiane dramaty: „Romeo
i Julia” Williama Szekspira i „Zemsta” Aleksandra Fredry. Te dwie sztuki, jak i wiele
innych, mogą otworzyć młodemu człowiekowi oczy na świat i pomóc w ustrzeżeniu
się błędów podobnych do tych popełnionych
przez bohaterów. Teatr dla młodego człowieka moim zdaniem spełnia co najmniej kilka funkcji: zachęca do myślenia, dostarcza
rozrywkę, prowokuje do szukania odpowiedzi na szeroki wachlarz pytań dotyczących
jednostki i społeczeństwa, podsuwa pewne
przykłady, poszukuje przyczyn takich czy
innych ludzkich zachowań, uczy i edukuje.
Ale bodaj najistotniejszy jest dziś fakt, że
w teatrze można obcować z żywą sztuką,
oglądać żywych artystów. Obserwując dzisiejszą kulturę masową oraz społeczeństwo
nią zafascynowane, można odnieść wrażenie, że teatr i cała jego tradycja jest w znaczącym zaniku. Coraz mniej młodych ludzi
chodzi do teatru. Oprócz zbiorowych, szkolnych wizyt, młody człowiek nie ma możliwości obcowania z teatrem. Nie ma możli-

Wycieczka do teatru
23 września
udałem się
z
uczniami
z LO im. Polskiej Macierzy
Szkolnej w Mińsku Mazowieckim na spektakl „Skąpiec” w reżyserii Adama Biernackiego. Z wielką przyjemnością i zainteresowaniem obejrzeliśmy tę unowocześnioną
i niezwykle zabawną wersję barokowej komedii Moliera.
Sądzę, że przedstawienie miało charakter
ponadczasowy, gdyż molierowski typ Skąpca
doskonale pasuje do współczesnego świata,

w którym nie brakuje ludzi ceniących pieniądze ponad inne wartości. Reżyser barwnie
opowiada o procesie powstawania spektaklu.
Mogliśmy w ten sposób poznać teatralną
kuchnię. To świetne przedstawienie o tym,
w jakich bólach rodzi się sztuka teatralna.
Rolę tytułową brawurowo zagrał doskonały
aktor Waldemar Obłoza, który momentami
przypomina francuskiego komika Luisa de
Funesa. Kto jeszcze nie widział Skąpca po
siedlecku, niech nadrobi te zaległości. Z niecierpliwością czekam na kolejne przedstawienia z udziałem tego wybitnego aktora.
Mariusz Sikorski, LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim

wości, bo nikt nie zaszczepił w nim takiej
potrzeby. A kto miał to zrobić? Olbrzymia
nadzieja właśnie tkwi w nauczycielach, którzy powinni starać się zachęcać uczniów do
tej jakże bogatej i interesującej formy sztuki.
Dzieci od najmłodszych lat bawią się
w teatr. Bardzo łatwo wcielają się w różne
role, mają teatr w sobie. Teatr na poziomie
przedszkolaka to umiejscowienie swego
ciała w przestrzeni, odnajdywanie punktów
odniesienia, wewnętrzna dyscyplina i ukierunkowany rozwój.
Dziecko poprzez teatr poznaje samego
siebie, oswaja się z innymi, nabiera do siebie
dystansu i zaufania to sprzyja rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu. Uczy społecznych zachowań, relacji międzyludzkich,
eliminuje egocentryzm, społecznie przystosowuje, wspomaga dojrzewanie i afirmację
samego siebie - kształtuje wrażliwość własną
i innych. Wiele okazji do kontaktów ze sztuką teatralną stwarza szkoła, która również
poprzez sztukę odgrywa wychowawczą rolę.
Teatr to kultura żywego słowa. Na podstawie zdobytych doświadczeń mogę stwierdzić z całą pewnością, że edukacja teatralna,
sprzyjając kształtowaniu kreatywności, pozwala dzieciom lepiej zrozumieć to, czego
teraz doświadczają oraz przygotować je do
tego, z czym się mogą spotkać w przyszłości.

Bożena Uziębło


Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości



w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach
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REKLAMA

NOVEKINO SIEDLCE
PoLECA

CHEMIA

PANIE
DULSKIE

PILECKI

HOTEL
TRANSYLWANIA 2

11 minut

OBCE
NIEBO

23 PAŹDZIERNIKA
16 PAŹDZIERNIKA
9 PAŹDZIERNIKA
2 PAŹDZIERNIKA
2 PAŹDZIERNIKA

2 PAŹDZIERNIKA

PREMIERA

PREMIERA

ZrAaM gRy
SoL I pRdSoL
 SnS fIoWe
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH
MAŁY KSIĄŻĘ 2D
HUGO I ŁOWCY DUCHÓW 2D
KLUB WŁÓCZYKIJÓW
HOTEL TRANSYLWANIA 2 3D I 2D
RABUSIE FISTASZKÓW 2D
DOBRY DINOZAUR 2D
12+
CZY NAPRAWDĘ WIERZYSZ?
WIĘZIEŃ LABIRYNTU: PRÓBA OGNIA
15+
KARBALA
PANIE DULSKIE
PILECKI

PREMIERA

PREMIERA

PREMIERA

PREMIERA

OCZAMI
KOBIET
ŚRODY, 19.00

PONIEDZIAŁKI, 12.00

12.10. KARBALA

7.10. MAMA TINA

14.10. OBCE NIEBO

26.10. KRÓL ŻYCIA

FILMOWE
REKOLEKCJE
WTORKI, 19.00

6.10.

CZWARTKI, 19.00

CZY NAPRAWDĘ WIERZYSZ?

1.10. MŁODOŚĆ

NOVEKINO SIEDLCE

ul. Wiszniewskiego 4
tel. 25 640 77 66 REZERWACJA BILETÓW (KASA)
tel. 25 640 77 60 REZERWACJA GRUPOWA
fax. 25 632 35 39
siedlce@novekino.pl
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M E C E N A S I K U LT U R Y

PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

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

PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

CENTRUM

MPK

MUZYCZNE

SIEDLCE

INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI
Kontakt:

BALKON

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
w godz. 11.00–19.00 oraz na godzinę przed każdym
wydarzeniem artystycznym;
Rezerwacja: 25 794 31 89
oraz Punkt Informacji Miasta Siedlce,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74

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;

www.scena24.siedlce.pl
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
Współpraca: Monika Mikołajczuk,
Oficyna Dziennikarsko-Wydawnicza Monalisa
fot. Cyprian Kucharuk, Maria Mazurkiewicz
logotypy CKiS oraz Grup Artystycznych:
Ireneusz Parzyszek, Tomasz Janeczko, Marek Błaszczyk
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.

Teatr Tańca Caro

24 października 2015

Scena Teatralna Miasta Siedlce

sobota - 19:00

Muzyka

Zawiślak

Choreografia

Jaksim
Mędrzycki

Nowe Media

Szymkowiak

T E A T R A L N A

Artur Barciś

Katarzyna Żak

Dorota Osińska

M I A S T A

16 LISTOPADA, GODZ. 20:00

Fot. Teatr Atelier/Wiesław Czerniawski

Magdalena Piotrowska

REZERWACJE: tel.

S I E D L C E

KASZANA
ZDALNIE
STEROWANA

Arkadiusz Brykalski

Krystyna Tkacz

S C E N A

25 794

31 89

