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[rozmowa z Dominiką Ostałowską]

[rozmowa z Janem Kobuszewskim]

[wypowiedzi gości Sceny 24]

Jestem szczęśliwa,
kiedy gram

Bo teatr
to jest nasz dom

Jak taniec
zmienił moje życie

J

REKLAMA

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

KWIECIEŃ 2016

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

|3

SONDA

CO MNIE BAWI I ŚMIESZY?

Wiosna
Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna - znów nam ubyło lat,
Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy.
Śpiewa skowronek nad nami,
Drzewa strzeliły pąkami,
Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty.
Ktoś na niebie owce wypasa, hej
Popatrz zakwitł już Twój parasol, hej
Nawet w bramie pan Walenty stróż,
puszcza wiosną pierwsze pędy , już.
Portret dziadzia rankiem wyszedł z ram,
I na spacer poszedł sobie sam.

RAFAŁ ZBIEĆ

kabareciarz

Najbardziej bawią mnie moje
nieudolne próby przygotowania
śniadania wielkanocnego i innych
kulinariów, ale na szczęście są
w mojej rodzinie osoby, które robią to znacznie lepiej. Bawią mnie
moi koledzy z kabaretów. Do tej
pory, z braku czasu, nie chodziłem
na występy innych kabaretów.
Ale moja córka dorasta i chciałem
jej pokazać kabarety i solistów,
zaczęliśmy więc wspólnie chodzić
na ich występy i parę rzeczy mnie
naprawdę rozśmieszyło - ostatnio
występ Grzegorza Halamy. Po
raz pierwszy odkryłem to, co
ludzie wynoszą z kabaretu: relaks,
rozrywkę, dobrą zabawę. Lubię
obserwować ludzi. Ostatnio
śmieszą mnie, a jednocześnie
niepokoją, bitwy internetowe,
fejsbukowe batalie na tematy
polityczno-społeczne. Przez nie
coraz więcej ludzi oddala się od
siebie, dzieli na wrogie obozy.

URSZULA GOTOWICKA

ARKADIUSZ MAZURKIEWICZ

aktorka

radny miasta Siedlce, nauczyciel

Nad komedie przedkładam
piekielnie zabawne anegdoty
o ich twórcach. Śmieję się,
z pewną czułością, kiedy aktorzy
podczas granego spektaklu
walczą, używając całej swej
inteligencji i dowcipu, ze
złośliwością materii i/lub partnera.
Rechoczę przy błyskotliwych
popisach artystów teatrów
improwizowanych. Ale na kolana
rzucają mnie genialne tragifarsy;
teraz jestem na etapie zachwytów
nad dziełami Hanocha Levina.
W pracy, ze ściany, z powagą
godną komika wszech czasów
spogląda na mnie włóczęga
w meloniku. I jego Brzdąc.
Oj, tak, brzdące potrafią rozbawić
niezgorzej...
Ja: - Córeczko, możesz mnie
namalować trochę ładniejszą?
Olga, lat 7, patrzy na swój rysunek, na mnie, znów na rysunek.
- Nie.
I śmieszno, i straszno.

Śmieszy mnie to i bawi, że
wstaję codziennie o godz.
430. Co innego? Sytuacje - w
domu, na ulicy, w szkole, gdzie
pracuję, w sklepie – bardzo
często doprowadzają mnie do
łez. Bawi mnie scena polityczna,
ale tylko wtedy, kiedy poziom
dyskusji jest na wysokim
poziomie i z pewną dozą humoru.
Uwielbiam oglądać polskie
komedie i kabarety, szczególnie
„Czterdziestolatka”. Potrafię się
przy tym śmiać również z siebie.
Najbardziej wartościowe pod tym
względem są jednak dyskusje
z dziećmi, które spontanicznie
wyrażają swoje opinie i poglądy.
Wartościowymi pod kątem
śmiechu, które też bardzo lubię,
są życiowe motta i cytaty, tzw.
kierunkowskazy. Cieszę się z
tego, jak bardzo często potrafię
rozbawić koleżankę czy kolegę,
poprawiając im humor.

Nie przeszkadza tytuł, wiek i płeć,
By zielono wiosną w głowie mieć.

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

Michał Bobrowski

4-6 Repertuar CKiS na kwiecień
7 Co za miesiąc?
8-9 Gość miesiąca - rozmowa
		 z Dominiką Ostałowską
10 Edukacja

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

12-13 Rozmowy teatralne

UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9

		 z Janem Kobuszewskim

Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1

14-15 Goście Sceny 24 o tańcu
17 Artyści i ich dzieła
18-19 Mini przewodnik po
		regionie
21 Kultura po sąsiedzku
22-23 Bazar kulturalny

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15

„Kobieta z parasolem” Claude Monet

Kwiecień 2016
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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3 KWIETNIA (niedziela)
SPEKTAKL

LODOWA KRAINA
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wykonanie: Szkoła Tańca do Caro Dance
Reżyseria i choreografia: Katarzyna Bondarczuk

4, 6, 7 KWIETNIA
SPEKTAKLE

17 KWIETNIA (niedziela)

Pol nd

TALENT ON
THE MOVE
godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakl „Talent On The Move 2016” – to 7
fascynujących etiud tanecznych ukazujących
wszechstronny talent tancerzy to także
interesujący program i ekscytujący kolaż
choreografii światowej sławy choreografów.
Grupa najlepszych tancerzy ostatniego
roku CODARTS zabierze nas w niecodzienną
taneczną podróż, od prac stworzonych
specjalnie na miarę spektaklu, do istniejącego
repertuaru najlepszych choreografów,
zaprezentowaną jako intrygujące show.
W tegorocznej odsłonie spektaklu „Talent
on the Move” zobaczymy prezentacje
z repertuaru takich choreografów jak: Kyle
Abraham, Stephen Shropshire, Jiri Kylian,
Juanjo Arques, Joerie Dubbe, Amos BenTal, Ton Simons. Obsadę spektaklu stanowi
starannie dobrana, międzynarodowa
grupa młodych tancerzy, kształconych
w kultowym miejscu dla tańca współczesnego
- Uniwersytecie Artystycznym CODARTS
w Rotterdamie.
Jako support wydarzenia wystawiony zostanie
spektakl „Mrowisko” Teatru Tańca Caro.

„BALLADYNA”
„CZERWONY KAPTUREK”
„ALCYBIADES”
godz. 8:40, 10:20, 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu
aktorów Narodowego Teatru Edukacji „Polest”
„Balladyna” Czy chcemy być szczęśliwi?… Z pewnością tak! Ona też chciała… Balladyna zapomniała tylko
o jednym... w życiu nie ma drogi na skróty. Tylko czy
my, ludzie żyjący dzisiaj w dwudziestym pierwszym
wieku, oślepieni blaskiem telewizyjnych gwiazd, szybkich i błyskotliwych karier, o tym pamiętamy?
„Alcybiades” To nie tylko pochodzący ze starożytnej Grecji przywódca i uczeń Sokratesa, to także
wspaniały nauczyciel. Potrafił on dowodzić klasą
sprawiającą wcześniej same kłopoty. To postać
łącząca w sobie cechy dobrego przywódcy i filozofa, potrafiąca dotrzeć do młodych ludzi i zapalić
w nich płomień radości, entuzjazmu.
„Czerwony Kapturek” Nie sama treść będzie w tym
spektaklu najistotniejsza, ale sposób w jaki zostanie
przekazana. Wesoło, skocznie z wieloma piosenkami, chwilami groźnie a czasami wzruszająco. Poza
pojawiającymi się chyba w każdej wersji „Kapturka”
postaciami, takimi jak: Matka, Babcia, Wilk, Gajowy,
zobaczymy także Gila, dwie wesołe, a momentami trochę złośliwe, Wiewiórki oraz pana Muchomora, który
w naszym lesie będzie pełnił funkcję gospodarza.

8 KWIETNIA (piątek)
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI

DOROTY GELLNER
godz. 9:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Przegląd współorganizowany przez Miejskie Przedszkole
nr 13 w Siedlcach. Celem przedsięwzięcia jest
poznawanie i propagowanie twórczości Doroty Gellner,
upowszechnianie kultury języka, rozwijanie umiejętności
recytatorskich i aktorskich dzieci, jak również
doskonalenia wyrazistości mowy poprzez prezentowanie
wzorów pięknej mowy polskiej oraz dostarczanie
dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych
wypływających z piękna utworów Doroty Gellner.

7-10 KWIETNIA

KM IDO JAZZ DANCE, SHOW
DANCE, PRODUCTION, BELLY
DANCE/ORIENTAL
miejsce: Wałbrzych
Udział Formacji Tanecznej Caro Dance w Krajowych
Mistrzostwach International Dance Organization
w Wałbrzychu

10 KWIETNIA (niedziela)
SPEKTAKL

MROWISKO
godz. 19:00
miejsce: Teatr Studio w Warszawie
choreografia: Paulina Jaksim, Jakub Mędrzycki
wykonanie: Teatr Tańca Caro
„Mrowisko” - teatralny spektakl utrzymany w stylistyce
tańca współczesnego prezentowany w trzech
częściach. Dwóch choreografów młodego pokolenia:
Paulina Jaksim oraz Jakub Mędrzycki, skupili wokół
siebie tancerzy z różnych części Europy ze względu na
uniwersalizm poruszanego problemu.

10 KWIETNIA (niedziela)

X WIOSNA
NA POLU I W OGRODZIE
godz. 9:00 - 17:00
miejsce: MODR, ul. Kazimierzowska 21
Planowany program imprezy:
• oferty handlowe i usługowe firm działających dla
rolnictwa,
• prezentacja działalności Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego,
• kiermasz kwiatów, drzew, krzewów ozdobnych
i owocowych,
• kiermasz i prezentacja pasiek pszczelich,
• kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego,
• prezentacja gospodarstw ekologicznych,
agroturystycznych, walorów turystycznokrajoznawczych Mazowsza i Podlasia,
• podsumowanie konkursów i wręczenie nagród,
• występy artystyczne.

P

KWIECIEŃ 2016

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

|5

21 KWIETNIA (czwartek)
SPEKTAKL

MAŁY KSIĄŻĘ
godz. 9:00 i 11:00

22 KWIETNIA (piątek)
w w w.facebook.com/ckis.siedlce

12 KWIETNIA (wtorek)
SPEKTAKL

godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Teksty piosenek: Ula Gotowicka
Obsada: aktorzy Teatru Es

KOT W BUTACH
godz. 8:30, 9:30, 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakl dla dzieci w wykonaniu artystów
Katolickiego Teatru Edukacji.

15-17 KWIETNIA

WARSZTATY I AUDYCJE
DO CODARTS
godz. 8:00
Rejestracja: Foyer CKiS im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31
Jedyne w Polsce warsztaty i audycje do CODARTS jednego z najlepszych Uniwersytetów Artystycznych
w Europie, który mieści się w Rotterdamie (Holandia).
Od lat castingi do tej szkoły cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem adeptów tańca z całego świata.
Ukończenie tej szkoły daje dyplom i tytuł zawodowego
tancerza, który honorowany jest w krajach Unii
Europejskiej, USA i Kanadzie. Siedlce znalazły się
w gronie takich miast jak Barcelona (Hiszpania),
Livorno, Naples (Włochy), Rotterdam (Holandia),
Bordeaux (Francja) i Coimbra (Portugalia), w których
Uniwersytet Artystyczny CODARTS postanowił w tym
roku przeprowadzić swoje audycje w dziedzinie tańca.
Szczegółowy program warsztatów i audycji dostępny
jest na stronie www.ckis.siedlce.pl.

17 KWIETNIA (niedziela)
SPEKTAKL

TALENT ON THE MOVE
godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

19-20 KWIETNIA
SPEKTAKL

LODOWA KRAINA
godz. 9:00 i 11:00
Reżyseria i choreografia: Katarzyna Bondarczuk
wykonanie: Szkoła Tańca do Caro Dance

21 KWIETNIA (czwartek)
WERNISAŻ

MALARSTWO

21-22 KWIETNIA

godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS
Wernisaż wystawy malarstwa
Mariana Gardzińskiego

MAŁY KSIĄŻĘ
22 KWIETNIA (piątek)
SPEKTAKL

DAJCIE MI TENORA
godz. 17:00 i 20:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
DAJCIE MI TENORA! to komediowy majstersztyk,
wybuchowa mieszanka miłości, zazdrości, biznesu
i marzeń o wielkiej karierze. To także opowieść
o narodzinach nowej gwiazdy… W spektaklu nie
zabraknie zabawnych pomyłek, nagłych zwrotów akcji
i uwielbianych przez widzów przebieranek! Tego nie
da się opisać, to trzeba zobaczyć! Uwaga! Publiczności
wolno będzie śmiać się basem lub sopranem - oby
głośno i serdecznie!

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i muzyka:
Waldemar Koperkiewicz
Teksty piosenek: Ula Gotowicka
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.

6 |
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24 KWIETNIA (niedziela)

26-27 KWIETNIA

KONCERT

ELIMINACJE POWIATOWE

GALA NAJPIĘKNIEJSZYCH
ARII OPERETKOWYCH
godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
wykonanie: artyści Narodowego Teatru
i Baletu z Odessy

29 KWIETNIA (piątek)

Narodowy Teatr Opery i Baletu to obecnie
najstarszy teatr obwodu odeskiego Ukrainy. Jego
siedzibą jest najbardziej rozpoznawalny budynek
Odessy pochodzący z 1887 roku, zaliczany do
najpiękniejszych i najlepszych teatrów operowych
w Europie. Artyści na co dzień pracujący w teatrze
to muzycy, soliści i tancerze prezentujący
najwyższy poziom, biorący udział w projektach
międzynarodowych.
Podczas trasy koncertowej „Gala Najpiękniejszych
Arii Opertkowych”, którą będziemy mieli okazję
gościć w Polsce po raz pierwszy, zobaczymy
najlepszych wykonawców: solistów, muzyków,
tancerzy baletowych oraz chórzystów- łącznie
ponad 50-osobowy skład artystyczny. W programie
koncertu nie zabraknie znanych i lubianych arii
operowych i operetkowych oraz tradycyjnych
pieśni narodowych Ukrainy. Publiczność bawić
będzie również repertuar musicalowy wzbogacony
cudownymi strojami oraz tańcem baletu. Czy
może być coś piękniejszego niż uczucia wyrażane
tańcem, muzyką i śpiewem? Na to pytanie odpowie
Państwu właśnie ten koncert. Niezapomniana
podróż muzyczna przez wszystkie historie miłosne
operetki i musicalu, na której nie może Państwa
zabraknąć!

www.ckis.siedlce.pl

FESTIWAL PIOSENKI O ZDROWIU
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Organizatorami Festiwalu są: Powiatowa Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna w Siedlcach, CKiS im.
A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
Oddział Terenowy w Siedlcach. Celem konkursu jest
zainteresowanie dzieci, młodzieży i ich opiekunów
tematyką zdrowia, zainspirowanie uczestników
do poszukiwań treści prozdrowotnych i nowych
form wyrazu jak również aktywizacja środowisk
szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych.

28 KWIETNIA (czwartek)
SPEKTAKL

ZA CO GINIEMY?
godz. 9:00, 11:00 i 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Robert Protasewicz
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es
W spektaklu aktorzy próbują rozliczać polityków
z niespełnianych obietnic, a media – z tego, że
tak naprawdę wcale nie są niezależne. Liczy
się pieniądz. Tekstem autora Teatr ES mówi też
o pospolitej głupocie i braku odpowiedzialności.
Jedną z form obrony jest - zdaniem autora
- obcowanie ze sztuką, bo ona zawsze nas
uwrażliwia i uszlachetnia.

SELFIE Z ALICJĄ
W KRAINIE
CZARÓW
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Koncepcja i reżyseria:
Iwona Maria Orzełowska
Scenariusz i teksty piosenek: Ula Gotowicka
Choreografia: Izabela Orzełowska,
Paulina Jaksim
Muzyka: Krzysztof Chromiński,
Kamil Zawiślak
Obsada: Teatr Tańca Caro
Scenariusz musicalu autorstwa
U. Gotowickiej, chociaż zainspirowany
książką L. Carrolla, jest odrębną historią,
którą można byłoby zamknąć w cytacie
z poety: „Trzeba śnić z otwartymi oczami,
trzeba śnić przy pomocy rąk” (O. Paz).
„Selfie z Alicją w Krainie Czarów” utwierdza
w konieczności szukania siebie, szukania
własnej drogi, „ścieżki serca” znaczonej
szachownicą Jasności i Ciemności, Dobra
i Zła. Spektakl ten to niemała gratka dla
miłośników tańca, piosenki i różnorodności
form teatralnych (lalki, multimedia). Nie
prześpij, przyjdź i... śnij!

29 KWIETNIA (piątek)
SPEKTAKL

25 KWIETNIA (poniedziałek)
KONCERT FINAŁOWY

GOSPELIADA

godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
VI edycja Konkursu Piosenki Gospel w języku
angielskim. Konkurs od 5 lat organizowany jest
przez I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa
w Siedlcach oraz Publiczne Gimnazjum nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach.

SELFIE Z ALICJĄ
W KRAINIE CZARÓW

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Koncepcja i reżyseria:
Iwona Maria Orzełowska
Scenariusz i teksty piosenek: Ula Gotowicka
Choreografia: Izabela Orzełowska,
Paulina Jaksim
Muzyka: Krzysztof Chromiński,
Kamil Zawiślak
Obsada: Teatr Tańca Caro
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CO ZA MIESIĄC

MAJ 2016

7 MAJA (sobota)

15 MAJA (niedziela)

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL
godz. 16:00

MISTRZOSTWA
POLSKI
W KULTURYSTYCE
I FITNESS
FEDERACJI WPF
ELIMINACJE
DO MISTRZOSTW
EUROPY I ŚWIATA

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SELFIE Z ALICJĄ
W KRAINIE CZARÓW

Koncepcja i reżyseria:
Iwona Maria Orzełowska
Scenariusz i teksty piosenek:
Urszula Gotowicka
Choreografia:
Izabela Orzełowska, Paulina Jaksim
Muzyka:
Krzysztof Chromiński, Kamil Zawiślak
Obsada:
Teatr Tańca Caro

12 MAJA (czwartek)

17 – 18 MAJA

SPEKTAKL
godz. 18:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

NOVOTEL WARSZAWA

XXI FESTIWAL TEATRÓW
DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH

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

13 MAJA (piątek)

SREBRNA MASKA
FINAŁ

sre br na ma sk a

Jury

SPEKTAKL
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

MAY DAY 2

Autor: Ray Cooney
Reżyseria: Grzegorz Reszka
Obsada: Marek Siudym/Marek Włodarczyk, Michał Koterski, Mariusz Krzemiński/ Michał Milowicz, Marcin Mroczek,
Anna Gzyra, Joanna Jabłczyńska/
Katarzyna Polewany, Kamila Polak/
Aneta Zając

Opieka merytoryczna
Halina Tunkiewicz

27 – 29 MAJA
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

iego Scena Teatralna Miasta Siedlce
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryck
14-15 maja 2014 r.

KRAJOWE MISTRZOSTWA

INTERNATIONAL
DANCE
ORGANIZATION
MODERN, BALLET/POINTE
Siedlce 2016
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GOŚĆ MIESIĄCA
ROZMOWA Z
Dominiką Ostałowską - aktorką teatralną i filmową

fot. archiwum prywatne

JESTEM
SZCZĘŚLIWA,
KIEDY GRAM

 Od Pani pamiętnej roli w „Łagodnej”
Mariusza Trelińskiego według opowiadania
Fiodora Dostojewskiego minęło 20 lat. Kiedy dzisiaj ogląda Pani siebie w tym filmie, co
Pani czuje?
Właściwie od początku czułam wielką radość, że mi się to przytrafiło, ponieważ znałam
twórczość Mariusza Trelińskiego (oglądałam
wcześniej mój ulubiony film „Pożegnanie jesieni”) i wiedziałam, z jakiej klasy reżyserem
mam do czynienia. Pierwszą lekturą Dostojewskiego, jaką przeczytałam, była właśnie
„Łagodna”. To była jedyna postać z literatury,
o której wiedziałam, że bardzo chciałabym ją
zagrać. Kiedy więc dowiedziałam się, że będzie ekranizowane to opowiadanie, bardzo
zazdrościłam odtwórczyni głównej roli, bo byłam przekonana, że ta rola jest już obsadzona.
I do tej pory czuję ogromną radość, że tuż po
studiach miałam możliwość zagrać nie tylko
u Mariusza Trelińskiego, nie tylko w ekranizacji Dostojewskiego, ale jeszcze z Januszem
Gajosem. I te uczucia się specjalnie nie zmieniły do dzisiaj. Oczywiście czasem myślę o tym,
jak by to było, gdybym teraz ze świadomością
nie tyle aktorską co życiową miała ponownie
zagrać tę postać. Może byłoby to bardziej świadome, ale wydaje mi się – powiem nieskromnie – że ten efekt nie był chyba najgorszy.
 Takich ról było znacznie więcej – mocnych, charakterystycznych, przejmujących,
choć opowiedzianych językiem subtelnym,
prawie że ciszą. W jakim stopniu kreowane

przez Panią postaci – czy to w teatrze, czy
w filmie – są bliskie Pani naturze?
Pojawia się pytanie, czy do końca znamy
swoją naturę. Bo nam się często różne rzeczy

Im bardziej możemy
szukać w sobie
i siebie drążyć, tym
jest to ciekawsze,
bardziej kreatywne
i nie nudzi odbiorcy.
na swój temat wydają. Może dlatego zdarza się,
że zagramy coś, o co byśmy sami siebie nie podejrzewali. Albo znajomi by nas nie podejrzewali. W każdym z nas są ukryte czy stłumione
emocje, z których istnienia nie zdajemy sobie
sprawy. Myślę, że im dalej od tej osobowości,
którą wszyscy znają, a często i ja sama akceptuję najbardziej, tym tak naprawdę lepiej mi się
gra. I tym większa jest przyjemność w poszukiwaniu w sobie tych wszystkich „mrocznych”
zakamarków, które są potrzebne do odegrania
jakiejś postaci. Oczywiście nie twierdzę, że
aby zagrać mordercę, trzeba mieć w sobie coś
z mordercy, ale mamy w sobie pewne pokłady złości, gniewu, nienawiści czy agresji, które
taką postać czynią z krwi i kości. Często się do

tych emocji nie przyznajemy albo nie chcemy
sami przed sobą odkrywać tych stron naszej
osobowości i wtedy takie role są może właśnie
dlatego tak inspirujące, bo pozwalają na to, na
co sobie w życiu nie pozwalamy. Stają się też
swego rodzaju jakimś uwolnieniem, a poza
tym pobudzają wyobraźnię. Im bardziej możemy szukać w sobie i siebie drążyć, tym jest to
ciekawsze, bardziej kreatywne i nie nudzi odbiorcy. Bo grać tylko tym, co jest na co dzień
oczywiste i dla każdego zauważalne, to jest
nudne na dłuższą metę.
 Czy rola Wiktorii, z nagrodzonego Orłem, w filmie Dariusza Gajewskiego „Warszawa” z 2003 roku nie była ucieczką od tego
delikatnego wizerunku, do jakiego przywykliśmy jako widzowie?
Trochę tak. Parę rzeczy sama też zaproponowałam, na co Darek się zgodził. Widziałam
potem fragmenty filmu wrzucane do sieci,
w których ostro przeklinałam i większość ludzi była zaskoczona, że Dominikę Ostałowską
stać na coś takiego. A ja się bardzo cieszyłam,
że mogę pokazać coś innego, mniej łagodnego.
Że jak chcę, to potrafię i to nie jest kwestia niedołężności aktorskiej, tylko kwestia wyboru.
Na co dzień wybieram inną formę konwersacji, ale jak by co, to jestem w stanie...
 Pani talent mogliśmy podziwiać w sztukach reżyserowanych przez Agnieszkę Glińską w Teatrze Ateneum („ Korowód” Arthura Schnitzlera czy „Opowieści Lasku
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Wiedeńskiego Odona von Horvatha). Na
czym polega dobra współpraca reżysera i aktora? Którego ze współczesnych reżyserów
teatralnych czy filmowych darzy Pani szczególna estymą?
Bardzo lubiłam i lubię pracować z Agnieszką Glińską. Należy ona do reżyserów, którzy
lubią swoich aktorów, którzy się im przyglądają. Agnieszka ma w sobie dużą otwartość na
to, co człowiek ze sobą niesie, na jakim etapie
jest w życiu, czego potrzebuje. Jest bardzo elastyczna i wsłuchuje się w ludzi. Na planie czuję
jej akceptację. Nie jestem pewna czy z kimś
pracowało mi się lepiej niż z Agnieszką. Ale
generalnie wydaje mi się, że od każdego reżysera można się czegoś nauczyć. Przeważnie nie
mam kłopotów z reżyserami, poza nielicznymi
wyjątkami…

a „Łagodna” była w 1996. No ale serial trwa już
16 lat, więc ta droga faktycznie była długa…
Tak jak większość aktorów dzisiaj, gram w serialu. Na początku były wielkie obawy grać czy
nie grać, wypada czy nie. Teraz coraz częściej
zdarza się, że w teatrze aktor jest angażowany
właśnie dlatego, że występuje w popularnym
serialu. Więc to wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Ja mogę tylko próbować jak najlepiej wykonywać swój zawód. Czasem niektórzy
mówią, że mogłabym sobie odpuścić. Ale po to
wybrałam aktorstwo, żeby grać. Siedzieć i nic
nie robić w oczekiwaniu na idealny świat też
nie ma sensu. To nie jest możliwe chociażby
ze względów czysto bytowych. Staram się więc
wycisnąć z tego, co mi życie daje, jak najwięcej.
 Myślę, że dla wielu widzów Dominika
Ostałowska to Marta Mostowiak. A Pani
w życiu te role się nie przeplatają?

 Ma Pani także w swoim dorobku niezapomniane role w Teatrze Telewizji.
Szkoda, że telewizja publiczna tak
rzadko do nich wraca. Jak Pani myśli,
dlaczego tak się dzieje?
Myślę, że podstawą jest ta słynna
oglądalność, która powoduje, że w dobrych czasach antenowych pokazuje się
to, co ludzie najchętniej oglądają i pomiędzy czym można puszczać reklamy.
I niestety, teatr telewizji, mimo że kiedyś
był bardzo dobrą rozrywką, w dobie tysiąca kanałów, przegrywa. Bardzo żałuję,
że tak się dzieje. Można powiedzieć, że
wychowałam się na Teatrze Telewizji.
Pewne sztuki teatralne poznałam, zanim
nauczyłam się czytać. Teatr Telewizji był
dla mnie wielką lekcją literatury klasycznej, historii teatru polskiego. Potem też
bardzo lubiłam grać w Teatrze Telewizji,
bo pracowałam z fantastycznymi aktorami i reżyserami, od których bardzo dużo
się nauczyłam. Uważam, że to wielki
błąd, że telewizja publiczna z tego rezy- fot. archiwum prywatne
gnuje. Ucierpi na tym głównie młodzież. NaNie, wciąż wiem, kim jestem, ale zdaję sobie
wet w tej stacji rządzi pieniądz...
sprawę, że skoro serial oglądają miliony widzów
to dla znacznej części z nich jestem Martą Mo Czy pamięta Pani ten moment, kiedy po- stowiak. Ale też cieszę się, że przez lata udało
stanowiła zostać aktorką?
się funkcjonować i w teatrze, i w filmie, i bardzo
Pamiętam, że już w wieku trzech lat mó- jest mi miło, jak ktoś mnie rozpozna na ulicy
wiłam, że będę aktorką. Ale tak świadomie i powie „pani Dominiko”, ale też nie złoszczę się,
podjęłam taką decyzję, będąc w ósmej klasie kiedy zwróci się do mnie „Pani Marto”. Najważszkoły podstawowej, po obejrzeniu spekta- niejsze, że ludzie są życzliwi, piszą do mnie listy,
klu „Mistrz i Małgorzata” w reżyserii Macie- uśmiechają się. Cieszę się, że występuję pod różja Wojtyszki. Nagle spadło na mnie olśnie- nymi nazwiskami na scenie.
nie – ja też chcę tworzyć takie nieistniejące
światy, które zmieniają losy ludzi, prowokują  Nie zmęczył pani serial?
do wzruszenia, smutku, radości. Światy, które istnieją przez chwilę, a tak potrafią zamąCzasem w ogóle bywam zmęczona pracić w duszach widzów. I pomyślałam, że ja cą, ale to zmęczenie trwa przez chwilę. Ja nie
też chcę tak zamącić…
umiem długo odpoczywać. Czuję się nieszczęśliwa, kiedy nie gram. Jeśli nie ma bardzo ner Jaką drogę Pani przeszła od „Ła- wowej atmosfery na planie, nie borykamy się
godnej” do Marty Mostowiak w serialu z brakiem czasu, praca w „M jak Miłość” jest
„M jak Miłość”?
bardzo przyjemna. Lubię się spotykać z ludźmi
To jeszcze nie była taka daleka droga, bo na planie i próbować jakieś sceny rozwiązać.
Marta Mostowiak zaczęła się w 2000 roku, Trzeba się pogodzić z tym, że wiele się nie wy-
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myśli. Dlatego staram się grać jak najbardziej
naturalnie. Ten serial cały czas trwa, wciąż coś
się w nim dzieje i ten „zamęt” bardzo mi odpowiada. Byłabym nieszczęśliwa, gdybym nie
miała tych moich prac.
 Jak Pani sobie radzi z popularnością?
Różnie. Nie jestem osobą, która uwielbia
być w świetle jupiterów poza sceną. Ale z drugiej strony ta popularność i rozpoznawalność
jest jakimś dowodem sukcesu. Staram się to
tak traktować. Oczywiście cała ta pudelkowo
-portalowa i tabloidowa część jest bardzo przykra, ale ja nie mam na to wpływu. Staram się
tego nie czytać, bo jest to najczęściej nieprawda. Rzadko kto wygrywa procesy z tabloidami.
Najlepiej więc tego nie zauważać.
 W marcu wystąpiła Pani na siedleckiej
Scenie Teatralnej w komedii „Lekko nie będzie”, wystawianej przez Teatr Kamienica. Nieczęsto widujemy Panią w takich
rolach. Jak Pani je traktuje?
Bardzo się ucieszyłam z tej propozycji. Mam w swoim dorobku kilka ról komediowych, które lubiłam, więc pomyślałam, że warto do tego wrócić. Już na
etapie czytania scenariusza, który mnie
bardzo rozbawił, wiedziałam, że chcę zagrać w tej sztuce. A ponieważ jestem postrzegana jako ta „dramatyczna” aktorka,
chciałam pokazać widzom trochę inne
oblicze. Miło było zaskoczyć siedleckich
widzów, którzy mnie znają z serialu.
Ich zdziwienie dało mi dużo satysfakcji.
Sama zresztą świetnie się bawiłam.
 „Nic w życiu nie dzieje się bez powodu i ze wszystkiego, co nas spotyka
(dobrego i złego), można wyciągnąć
wnioski” – powiedziała Pani w jednym
z wywiadów. Co się dla Pani najbardziej w życiu liczy i co nadaje mu sens?
Jest wiele takich rzeczy. Dla mnie bardzo ważna jest wolność wewnętrzna i spokój.
Wydaje mi się, że kiedy taką wolność w sobie
wypracujemy, niezależnie, czy jej źródłem są
okoliczności wewnętrzne czy zewnętrzne, to
daje nam możliwość większej kreatywności, na
więcej rzeczy się zdobywamy. Jest w nas harmonia, poczucie, że bierzemy odpowiedzialność za nasze wybory. Jestem bardzo skupiona
na uczuciu do mojego dziecka, które mam nadzieję, mu okazuję. To, co od syna dostaję, jest
dla mnie wielką siłą i radością życia.
 Jak się Pani „uwolni” od sceny, co pani
najchętniej robi?
Bardzo lubię odpoczywać nad morzem.
Cieszy mnie szum fal. Cisza. Ciepły piasek pod
stopami, ale to jest taka idealna sytuacja. Natomiast na co dzień cieszy mnie zwyczajne życie
i drobne przyjemności: ciepła kąpiel, czytanie
dobrej książki, najlepiej w wannie... To nie są
jakieś ekscesy. To proste historie.


Dziękuję za rozmowę AM
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EDUKACJA

WYCHOWANIE I NAUCZANIE PRZEZ TEATR
Tak wiele już napisano i powiedziano o wychowaniu i nauczaniu poprzez obcowanie z teatrem,
że właściwie cokolwiek by nie powiedzieć, nie będzie to nic odkrywczego.
Teatr jest otwarciem na drugiego człowieka. Oprócz tego, że zmusza do wysiłku umysłowego,
to także zaspokaja potrzeby psychiczne człowieka i odgrywa ważną rolę w rozwoju jego
osobowości. Daje także szansę budowania i odbudowywania więzi psychicznych w realnym
świecie oraz doświadczenia własnej emocjonalności. Ponadto łączy różne rodzaje tekstów
kultury: muzykę, literaturę, taniec czasem nawet teksty ikoniczne.
Edukacja teatralna stanowi istotny
składnik wychowania kulturalnego, humanistycznego i kształtowania postaw estetycznych
młodzieży. W podstawie programowej zapisano, że w procesie kształcenia ogólnego szkoła
na III i IV etapie edukacyjnym kształtuje u
uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu
rozwojowi indywidualnemu i społecznemu,
takie, jak m.in. kultura osobista i gotowość do
uczestnictwa w kulturze. Ważnym zadaniem
nauczyciela języka polskiego, jak zapisano w
podstawie programowej, jest zatem wychowanie kompetentnego, świadomego odbiorcy
kultury. Właśnie stąd wynika szczególna rola
sztuki teatralnej. Metoda nauczania i wychowania poprzez obcowanie ze sztuką teatralną
jest wciąż ważna i aktualna, bowiem jej oddziaływanie ma charakter interdyscyplinarny i
trwały. Ułatwia odczytywanie własnych uczuć
oraz sygnałów emocjonalnych wysyłanych z
otoczenia. Tu właśnie ujawnia się znacząca
rola edukacji teatralnej.
Człowiek, który od najmłodszych lat
obcuje z teatrem, jest bardziej wrażliwy,
empatyczny, uczuciowy, co bez wątpienia w
dzisiejszym świecie jest bardzo ważne. Z tego
względu wychowywanie przez teatr należy
rozpocząć jak najwcześniej, poczynając już od
przedszkola.
Wychowanie przez teatr kształtuje
umiejętność przeżywania, stanowi ważny
czynnik kształcenia wrażliwości estetycznej,

postaw moralnych i kultury ogólnej. Dzięki
kontaktom z teatrem rozwijają się pozytywne
cechy dzieci, ich postawy, zainteresowania,
świat wartości. Sztuka teatralna uczy życiowej mądrości, a jednocześnie bawi widza. To
świetny sposób spędzania wolnego czasu, a
przy tym uczenia się mimo woli. To otwarcie
na drugiego człowieka. To także możliwość
kształcenia bardzo ważnych w późniejszym
życiu umiejętności, m.in.:
- uważnego słuchania,
- świadomego odbioru,
- korzystania z dóbr kultury,
- dzielenia się przeżyciami i spostrzeżeniami na temat różnorodnych tekstów kultury, w
tym obejrzanych spektakli teatralnych.
I tu potrzebne są dobre, sprawdzone wzorce, stworzenie takich sytuacji, które umożliwią
dziecku bierne i czynne uczestnictwo w kulturze. Bez wątpienia ogromną rolę odgrywają w
tym zakresie spektakle edukacyjne. Jednakże
warto bliżej przyjrzeć się ofercie Centrum
Kultury i Sztuki, bo jest z czego wybierać.
Przedstawienia teatralne przygotowywane
przez rodzimych twórców przygotowywane są
na najwyższym poziomie z troską o każdego
odbiorcę. Szczególnie te znajdujące się w ofercie z cyklu Teatr Mądrego Widza, Teatr Smyka
czy Rodzinna Niedziela. Warto skorzystać.
Edukacje teatralna to także troska o język,
o jego bogacenie, co dzisiaj w dobie skrótów
myślowych nie jest bez znaczenia. Język teatru

jest heterogeniczny,
wielotworzywowy. Poszukiwania
i eksperymenty
prowadzone w jego obrębie pozwalają pójść
wieloma drogami. Ważną rolę odgrywa tu
kształcenie wyobraźni, samodzielne i grupowe
poszukiwanie środków wyrazu, sposobów
przedstawiania i komunikowania treści.
Zatem o korzyściach nikogo tu nie trzeba
przekonywać.
Wychowanie przez teatr i dla teatru to
kształcenie wielostronne, które umożliwia
wydobycie zarówno wartości poznawczych,
jak i głęboko humanistycznych wartości
wychowawczych. Na początku warto pomyśleć o regulaminie zachowania się w teatrze,
bo sposób zachowania świadczy o kulturze
człowieka, kulturze ludzkiego współżycia.
Może zatem, prowadząc uczniów do teatru,
należałoby zacząć od wprowadzenia teatralnego savoir vivru. Najlepiej byłoby, gdyby dzieci
same regulamin taki ułożyły, ponieważ byłby
im bliższy, łatwiej byłoby go przestrzegać.
Edukacja teatralna to istotny składnik
wychowania kulturalnego, humanistycznego i
kształtowania postaw estetycznych młodzieży,
dlatego warto o tym pamiętać.


Bożena Czarnecka-Akus



nauczycielka języka polskiego,

 konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum


Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach

TEATR ŹRÓDŁEM EDUKACJI NAJMŁODSZYCH
Bogata oferta CKiS
zachęca przedszkola
do udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Wraz
z dziećmi z Miejskiego Przedszkola
nr 13 im. Doroty
Gellner w Siedlcach
byłam ostatnio na
spektaklu „Lodowa
kraina”. I chociaż
nasze przedszkolaki
niejednokrotnie gościły w CKiS tym razem
były szczególnie zachwycone spektaklem.
Ciekawie opowiedziana fabuła wprowadziła
dzieci w bajkowy świat. Wspaniała muzyka, gra

świateł i różnorodne stroje tancerzy skupiały
uwagę widzów. Ciekawe układy choreograficzne w wykonaniu artystów wiekowo zbliżonych
do przedszkolaków zachęcały dzieci do podejmowania prób w tańcu.
Miłość, dobroć to wartości uniwersalne, które
również w tym spektaklu zwyciężyły w końcu
zło. Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13 im.
Doroty Gellner w Siedlcach licznie przybyły
na spektakl również dlatego, bo występowała
w nim ich koleżanka z przedszkola. Teraz
wszyscy chcą tańczyć tak jak Karolinka!
Przedszkolaki bardzo emocjonalnie reagowały na każdą zmianę akcji, muzyki w sztuce. Po powrocie do przedszkola chętnie
dzieliły się swoimi wrażeniami.
Dobrze, że CKiS promuje lokalne inicjaty-

wy. Mogą one wtedy dotrzeć do szerszego
kręgu odbiorców. Wielokrotnie dzieci
z Miejskiego Przedszkola nr 13 im. Doroty
Gellner w Siedlcach brały udział w przedsięwzięciach CKiS i zawsze okazywało się,
że prezentowane spektakle posiadają walory
wychowawcze, dydaktyczne, a także wysoki
poziom artystyczny. Gościnna sala CKiS
będzie już w kwietniu miejscem spotkania patronki naszego przedszkola, poetki
Doroty Gellner z dziećmi z siedleckich
przedszkoli. Miejmy nadzieję, że będzie to
również ciekawe wydarzenie artystyczne.

Ewa Fiuk
nauczyciel


Miejskie Przedszkole nr 13



im. Doroty Gellner w Siedlcach
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KRUCHA KARKÓWKA PIECZONA NA ZIEMNIAKACH
Święta, święta... i po świętach. Róbmy więc lodówkowe
remanenty! Jeśli wśród zapasów znajdzie się niewykorzystana karkówka, (bo ciocia Jadzia z ósemką swoich
pociech nie dojechała), to proponuję proste, niezbyt
czasochłonne i pyszne danie.
Przygotowanie: 6-8 plastrów karkówki o grubości 2-2,5 cm ugnieść palcami, bądź szerokim nożem (nie bić młotkiem). Posolić, posypać grubo
zmielonym pieprzem, natrzeć wyciśniętym przez praskę czosnkiem i skropić oliwą. Odstawić na ½ godz. Obrać średniej wielkości tyle ziemniaków,
aby pokryły dno prodiża lub blachy do pieczenia w piekarniku. Ja przyrządzam danie w prodiżu z górną spiralą. Ziemniaki skrapiamy oliwą i obsypujemy przyprawą do pieczonych ziemniaków lub grilla. Tak przygotowane
ziemniaki układamy dość szczelnie na dnie prodiża. Dużą cebulę kroimy
wzdłuż na 8 części i wypełniamy nimi przestrzeń między ziemniakami. Podobnie z „ósemkami” kwaśnego jabłka. Dodatkowe 3 ząbki czosnku, kilka
ziaren ziela angielskiego i listek laurowy nie zaszkodzą. Na tak przygotowane ziemniaki układamy plastry karkówki. Zamykamy i włączamy prodiż.
Po upływie ½ godz. wyłączamy prodiż, otwieramy go, odkładając pokrywę
w bezpieczne miejsce, i odlewamy połowę sosu powstałego z ziemniaków.
Plastry karkówki przewracamy na drugą stronę i zamykamy prodiż. Po ok.
pół godz. potrawa gotowa. Ziemniaki upieczone, mięso bardzo miękkie
i kruche. Podajemy z buraczkami, a na lepsze trawienie nie zaszkodzi kieliszeczek wytrawnej pigwówki własnej roboty. SMACZNEGO!

Waldemar Koperkiewicz
REKLAMA
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z

Janem Kobuszewskim – aktorem teatralnym i filmowym

fot. www.tumblr.com

Bo teatr
to jest nasz dom

 Panie Janie! Widzowie Pana od wielu lat
uwielbiają, bo tak trzeba nazwać relacje między widzem, a Panem. Proszę mi powiedzieć
jak utrzymać uwielbienie publiczności?
Proszę Pana ja nie wiem, mogę tylko za to
podziękować. Ja nigdy specjalnie nie kokietowałem publiczności proszę mi wierzyć, ale
za to starałam się być względem niej uczciwy
i to co robiłem starałem się robić jak najlepiej.
Publiczność jest wrażliwym instrumentem,
doskonale zdaje sobie sprawę czy aktor oszukuje, czy mówi prawdę, czy jest jej życzliwy,
czy nieżyczliwy, i wie kiedy ją lekceważy. Ja
uważam, że widz jest najważniejszym egzaminatorem w moim życiu, a przed egzaminem zawsze czuje się niesłychany szacunek.
Może dlatego.
 Cały czas mówi Pan robiłem, byłem,
a przecież ciągle jest Pan niezwykle aktywny. Dowiedziałem się nawet, że nie specjalnie jest Pan zainteresowany emeryturą.
Otóż już jestem zainteresowany. Niebawem odchodzę na emeryturę, ale ponieważ
w naszym zawodzie możemy, mimo emerytury,
w ograniczonej formie, ale jednak dalej go uprawiać, w związku z tym mój dyrektor postanowił,
biorąc pod uwagę mój stan zdrowia fizyczny
i psychiczny, zostawić mnie jeszcze w teatrze.
 O Pana stan zdrowia psychicznego
w ogóle się nie martwię, ale przyszło mi
do głowy takie porównanie, nie wiem czy

trafne, nie wiem czy nie będzie Pan miał
mi tego za złe, że z Panem to jest tak jak
z zespołem The Rolling Stones, którzy ciągle kończą, ciągle to jest ostatnia trasa, ciągle to jest ostatni koncert i ostatnia płyta.
A jednak nadal są i dobrze, że są.
Oni rzeczywiście wiele razy obiecywali,

Widz jest naszym
największym
przyjacielem, ale również
egzaminatorem. Dlatego
to, co robimy na scenie,
nasz produkt, który
nazywa się rolą, musi być
wykonany jak najlepiej.
Bo my wszystko robimy
dla widza.
że już kończą. Ja jeszcze nie obiecuję. Ja ciągle
jeszcze mówię, że emerytura to nie jest przejście
w stan absolutnego spoczynku. Ja w dalszym
ciągu obiecuję, że dopóki mi sił starczy będę
grał. I wcale nie chodzi o pieniądze. Chodzi po
prostu o to, że człowiek do końca życia powi-

nien być aktywny, do końca życia powinno go
coś interesować i do końca życia czemuś powinien służyć. Tak uważam, więc dopóki będę
mógł to nie będę jak ten Rolling Stones, który
opowiada ciągle, że już idzie na emeryturę, że
zrywa definitywnie z zawodem. Ja nie zerwę.
 W jednym z wywiadów powiedział Pan,
że dojrzewał razem z telewizją.
No tak – prawie, choć telewizja jest dużo
starsza ode mnie, bo zaczynała swoją działalność w 1938 roku. Natomiast pierwsze audycje telewizji powojennej pojawiły się w 1953 r.
i to takie jeszcze raczkujące. Ja pełny związek
z TV miałem już w 1955 roku – 2 lata po jej
starcie. Z tego okresu doskonale pamiętam,
że kamerzyści mieli w wizjerze odwrócony
obraz, a to ze względu na słabe obiektywy
kamer. Telewizja była czarno-biała, a my malowani byliśmy kolorowo np. usta na zielono,
żeby kontrast wyszedł. Do tego potrzebne
było gigantyczne oświetlenie studia telewizyjnego, w związku z czym temperatura w studio
wynosiła +60 stopni Celsjusza. Było więc bardzo ciepło, cieplusieńko rzekłbym.
 Panie Janie - jest Pan ciągle obecny
w życiu kulturalnym Kraju, ale mam wrażenie, że jednak zdystansowany. Jest Pan
znany, wielbiony przez publiczność, a jednak unika Pan tego, co dzisiaj określa się
jako celebrytyzm, chociaż pewnie czasem
dziwnie pojęty.
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Wie Pan - to Huxley powiedział „Skromność jest tym rodzajem dumy, który najmniej
razi”. Tak zostałem wychowany przez moich
rodziców, przez moich przyjaciół, przez moich wspaniałych, niestety nieżyjących już aktorów, którzy darzyli mnie sympatią i wpajali
we mnie pewne zasady zachowania się nie tylko na scenie, ale i w życiu. W związku z tym
mnie to nie imponuje, po prostu ja staram
się wykonywać mój zawód bardzo poważnie, z wielką odpowiedzialnością, a zaszczyty
mnie nie interesują.
 Mówi Pan pięknie o teatrze, żyje wręcz
nim, czy czuje się Pan autorytetem dla
młodszych kolegów?
Cóż, teatr to mój drugi dom, a czasami
nawet pierwszy, ale autorytetem w tej materii
nie czuję się. Ja po prostu tylko rewanżuję się
moim starszym kolegom, którzy mnie wychowali i staram się pomóc kolegom młodszym,
mającym jeszcze niewielkie doświadczenie zawodowe, bo doświadczenie teatralne zdobywa
się latami. Staram się więc im pomagać, a oni
przyjmują te uwagi czasami nawet ze wzruszeniem A że moje uwagi są życzliwe, to nawet
czasem z nich korzystają. Życie to jest bardzo
skomplikowany mechanizm. Moje podpowiedzi w sensie zawodowym ograniczają się do ludzi, z którymi mam kontakt na co dzień, to znaczy do wspaniałych, młodych kolegów w moim
teatrze, w którym to razem z Andrzejem Kopiczyńskim jesteśmy już nestorami, ale ciągle
mamy z nimi doskonały kontakt. Przygotowywałem np. kilku młodych adeptów do egzaminu do szkoły teatralnej, nie będę wymieniał ich
nazwisk, ale zdali i dzisiaj są bardzo dobrymi
i znanymi aktorami. Mam również przyjaciół,
młodszych przyjaciół, nie związanych zupełnie
z teatrem, którzy słuchają mnie jako starszego człowieka i wypytują, może nie tyle o rady
życiowe, co o wspomnienia z przeszłości, bo
wbrew pozorom teraźniejszość i przyszłość są
kontynuacją przeszłości. Oni chętnie słuchają
tego co im opowiadam i co mam im do przekazania. Oczywiście te rozmowy są i dla mnie
cenne, bo od nich też się dowiaduję wielu ciekawych rzeczy np. jestem kompletnym „idiotą”
jeśli chodzi o komputer, a moje wnuki mające
po 14 - 15 lat są mistrzami w tej dziedzinie,
więc od nich się też uczę. Człowiek uczy się do
końca życia wszystkiego, nawet doświadczeń
życiowych czy spojrzenia na świat.
 A propos nauki i uczenia się przez cały
czas – znalazłem taką informację, że Pan
w konspiracji przed wszystkimi uczy się języka angielskiego ?
Zgadza się. W dawnych czasach, kiedy
mogłem się uczyć, to angielski po pierwsze
nie był modnym językiem i wydawało mi się,
że do niczego mi się nie przyda, a po drugie
kiedy zaczynałem moją pracę w teatrze pensje
były tak żenująco niskie, że pracowałam prawie codziennie od 9.00 rano do 2.00 w nocy
żeby jakoś się utrzymać. Nie było więc czasu

i możliwości na naukę. A w tej chwili są możliwości i czasu jakby więcej. Ja w tej materii jestem samoukiem, siłą rzeczy nie rozmawiam
na jakieś wyrafinowane tematy, ale będąc
za granicą mogę się porozumieć w prostych
sprawach. I z tego jestem zadowolony.
 Jak Pan powiedział, Pana drugim domen jest teatr i tym ukochanym jest Teatr
Kwadrat.
To prawda. Miałem dwa takie ukochane
teatry. W tej chwili – od 35 lat, jest to Teatr
Kwadrat. Zaangażował mnie Dudek Dziewoński, z którym zawodowo związany byłem przez
lata. Później dyrektorem był Edward Karwański, któremu też się nisko kłaniam, a dzisiaj
jest Andrzej Nejman mój młodszy kolega,
który doskonałe daje sobie radę i z teatrem i ze
wszystkimi trudnościami, wynikającymi z zarządzania nim. Ale takim pierwszym ukochanym teatrem, teatrem mojej młodości był Teatr
Narodowy Dejmka, w którym grałem i byłem
doceniany przez dyrekcję i przez kolegów.
 W jaki sposób praca staje się drugim domem? To nie musi być teatr jak w pańskim
przypadku, bo przecież wykonujemy różne
zawody. Teraz są takie czasy, że szczególnie
ludzie młodzi zmieniają pracę co chwilę,
patrząc głównie chyba na profit? Bo tak naprawdę nie wiem na co jeszcze?
Chyba tak. Dzisiejsza możliwość zarabiania
pieniędzy w naszym zawodzie jest większa,
kiedyś była zerowa. Właściwie dawniej praca
aktora była pracą nieomalże społeczną.
Jaś Kociniak – mój nieżyjący przyjaciel –
po studiach poszedł do Teatru Ateneum i był
z nim związany do śmierci. Pani Seweryna Broniszówna – zaangażowała się do Teatru Polskie-

fot. materiały prasowe

go w 1911 czy 1912 roku – kiedy Teatr powstał
i była w nim do śmierci. Ale dlaczego? Bo teatr
to jest nasz dom. Dlaczego mówię dom? Bo jest
on jak wielka rodzina. Teatr to nie tylko aktorzy, to nie tylko zespół techniczny, ale również
administracja, bileterki, to są pracownicy sceny.
My się wszyscy doskonale znamy, oni są w teatrze równie długo jak ja, niektórzy krócej, inni
odeszli już na emeryturę, ale żeby nim żyć, trzeba łyknąć bakcyl teatru. Wtedy człowiek czuje
się tam rzeczywiście jak w rodzinie. My się
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wspomagamy wzajemnie, szanujemy. Ci, którzy się źle czuli w naszym towarzystwie, bardzo
szybko z teatru odeszli. A trzon tego teatru, ta
teatralna rodzina szanująca publiczność, zostaje. Bo teatr proszę Pana to jeszcze jedna sprawa
– to nie jest 2,3,5 a nawet 100 aktorów na scenie,
ale jeszcze jest konieczna jedna osoba– to jest
przynajmniej 1 Widz. Teatr bez widza przestaje
być teatrem. To jest jakaś efemeryda! My jesteśmy dla widza, widz również stwarza atmosferę
i daje przekonanie, że jesteśmy komuś potrzebni, a jak jesteśmy komuś potrzebni to swój zawód wykonujemy z przyjemnością. Widz jest
naszym największym przyjacielem, ale również
egzaminatorem. Dlatego to, co robimy na scenie, nasz produkt, który nazywa się rolą, musi
być wykonany jak najlepiej. Bo my wszystko robimy dla widza.
 Czy zapach teatru trzeba poczuć żeby
nim żyć?
A tak. Tak jak moja mama mówiła „Kościół musi być wymodlony, to teatr musi być
zasiedlony przez widza i przez aktorów”. Ja
czuję ten zapach teatru, ale również czuję zapach łąki, lasu, jezior. Cudownym spacerem
jest spacer po polach wśród zbóż. Jak dziś pamiętam, kiedy byłem małym chłopczykiem,
mieliśmy taki mały mająteczek pod Warszawą, w Strudze i szedłem niekiedy zbożami,
wtedy kłosy tych zbóż wystawały mi dużo
ponad głową. Teraz są do kolan. Więc ja nie
wiem czy zboże się zmniejszyło czy ja urosłem. Podejrzewam, że ja troszkę wyrosłem.
 Podejrzewam, że jednak to drugie.
Przyznam się Panu, że coraz bardziej rozumiem pańskie spojrzenie na świat. Jest
ono absolutnie niesamowite i niespotykane
w dzisiejszych, nie wiem czy smutnych czy
wesołych czasach, czasach innych, szybkich.
I jeszcze jedno pytanie: Załóżmy, że odejdzie Pan na emeryturę, załóżmy, że w jakiś
tam sposób będzie Pan musiał zostawić tą
swoją teatralną rodzinę – zaszyje się Pan
gdzieś? Wyjedzie Pan w jakieś miejsce?
Może ma Pan w zanadrzu coś, co chciał Pan
zrobić od dawna?
Nie, nie, nie… Wie Pan człowiek wolny
mimo, że jest związany pracą, jednak robi to
co chce robić. Ja zawsze robiłem to co chciałem robić, a ponieważ chcę pracować w teatrze,
to pracuję w teatrze. Niemniej jednak zawsze
znajdowałem czas na jakieś moje małe przyjemności. Mimo, że jestem z dziada pradziada
zagorzałym warszawiakiem, a więc mieszczuchem, to jednak uwielbiam wieś i kiedy mam
kilka chwil wolnych, czy też urlop, spędzam go
zawsze w lesie. Tam się czuję najlepiej.
 Życzę więc Panu wszystkiego dobrego,
dużo ciepła przede wszystkim, i ciągle wielkiej rodziny teatralnej.


Dziękuję za rozmowę Jarosław Skrobecki



wywiad przeprowadzono 15.11.2012
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JAK TANIEC ZMIENIŁ MOJE ŻYCIE?

Kacper Kuszewski

aktor, finalista XIII edycji „Tańca z gwiazdami”

fot. archiwum prywatne

Taniec, niestety, nie zmienił mojego życia. Trochę żałuję, bo udział w programie „Taniec z gwiazdami” był
piękną przygodą, która mogła trwać… Ale skończyła się ona wraz z programem telewizyjnym. Przyznam
szczerze, że było to najtrudniejsze zadanie zawodowe, jakiego się w życiu podjąłem. Właśnie tak do tego
podszedłem – zagrałem, tak jak na scenie wcielam się w różne role, tancerza. Każdy nasz występ był jak
premiera w teatrze. Musiałem przygotować w ciągu kilku dni coś, co zawodowi tancerze ćwiczą przez
wiele lat. To był maraton na najwyższych obrotach i fizycznych, i psychicznych. Podszedłem do tematu
poważnie i z dużym respektem, wydawało mi się, że wiem, na co się porywam, ale to było trudniejsze
i bardziej wyczerpujące niż się spodziewałem. Co z tego wynikło zawodowo – poznałem wielu wspaniałych ludzi, m.in. nawiązałem bliższą znajomość z Kasią Zielińską i jej partnerem Rafałem Maserakiem
i owocem tej znajomości był wspólny spektakl taneczno-muzyczny „Berlin 4 rano”, który składa się z tekstów przedwojennych kabaretów niemieckich. To są bardzo niegrzeczne piosenki, świetnie przetłumaczone na język polski. Niestety, w natłoku zajęć zawodowych nie mam czasu
na hobby, jakim jest taniec. Ale świat tańca zawsze mnie fascynował, lubiłem oglądać taniec w różnym gatunku. Czasami żałuję, że tak się nie
zdarzyło w życiu, że się nim nie zajmuję. Patrzę na tancerzy z podziwem i zachwytem i czerpię z tego ogromną radość.

dr hab. Zofia Rudnicka

solistka baletu Teatru Wielkiego w Warszawie, choreograf

fot. archiwum prywatne

Lubiłam tańczyć i przejawiać dużą ruchliwość od dziecka. Z baletem zetknęłam się w szkółce baletowej
Pana Preissa w Krakowie. A kiedy zobaczyłam na scenie Olgę Lepieszyńską z Witoldem Preobrażeńskim
fruwającą w jego ramionach i cudownie tańczącą na czubkach palców, nie było już odwrotu. Zdałam
egzamin do szkoły baletowej w Warszawie i praktycznie do Krakowa nie wróciłam. Sztuka baletowa jest
zaborcza i w momencie kiedy staje się pasją człowieka, zostaje już jego przeznaczeniem. Tak było ze mną.
Tańczyłam w Teatrze Wielkim w Warszawie wspaniały repertuar klasyczny, ale jednocześnie występowałam w telewizji w repertuarze rozrywkowym. Balet dawał mi satysfakcję artystyczną i głębię przeżycia we
wspaniałym entourage’u wielkiej sceny - muzyki, świateł, dekoracji i kostiumów. Praca z choreografami
rozwijała technikę i osobowość, a nowe role dawały możliwość kreacji artystycznej. Natomiast telewizja
proponowała repertuar lżejszy, w którym można było pokazać swoje „ja” i odkryć nowe emploi. Było w tym więcej swobody, mniej wymagającej techniki. Sztuka tańca towarzyszyła mi wiec, od rana do wieczora. Była jednak uprawianym zawodem, dość absorbującym i szalenie
wymagającym. Po kilku latach tańczenia równolegle zajęłam się choreografią, a wkrótce ukończyłam studia pedagogiki baletowej na UMFC,
dochodząc do stopnia adiunkta jako doktor habilitowany. Choreografia umożliwia mi twórczy kontakt z tancerzami (ostatnio choreografia do
„Nocy w Wenecji” w Teatrze Wielkim w Łodzi), a praca pedagogiczna na uczelni daje mi wiele satysfakcji, gdyż mogę się dzielić ze studiującymi tancerzami swoim doświadczeniem. Taniec w formie czystej ma dla mnie czarodziejską moc. Uskrzydla, dodaje ducha, oczyszcza ze
zmartwień i pozwala z dystansem spojrzeć na problemy. Daje radość i rodzaj symbiozy z otoczeniem, integruje i cieszy. W moim życiu często
bardzo męczył, zanim przyniósł radość, ale drugi raz na pewno wybrałabym ten sam zawód. Bo balet to sztuka magiczna..

Keith-Derrick Randolph

To jest trudne dla mnie pytanie. Taniec bowiem zawsze był częścią mojego życia. Moja mama była tancerką więc w konsekwencji ja zacząłem tańczyć i na scenie jestem od czwartego roku życia. Znam zatem tylko takie życie - jako tancerz, choreograf, performer i artysta. Mimo, że miałem wzloty i upadki, nagrody
i niepowodzenia, cieszę się każdą cząstką mojej kariery i życia jako tancerza. Mogę spotykać wspaniałych
ludzi, odwiedzać i poznawać niesamowite miasta i kraje. Nie wiem, czy miałbym tyle bogatych i cennych
doświadczeń, gdybym nie był tancerzem, choreografem i pedagogiem. Taniec nauczył mnie pokory, dyscypliny i bycia hojnym. Hojnym dla innych i siebie. Mimo, że nie wykonuję tego zawodu więcej, uwielbiam to uczucie bycia tancerzem. Oczywiście, jestem teraz kimś więcej niż tylko tancerzem, ale wcielając
się w tę formę sztuki, mogę powiedzieć, że wciąż niezwykle wpływa ona na wszystko co robię.

fot. archiwum prywatne

choreograf, wykładowca Uniwersytetu Artystycznego Codarts
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Iwona Maria Orzełowska

Zastępca Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

fot. archiwum prywatne

Teatr i Taniec połączony z czytaniem, a wręcz pochłanianiem wielkiej ilości książek był zawsze dla mnie
ucieczką od rzeczywistości. Niedomykalność zastawki serca nabyta po chorobie reumatycznej spowodowała, że
jakikolwiek ruch był mi zabraniany. Wielokrotne, kilkumiesięczne pobyty w sanatoriach dla chorych na serce,
gdzie przygotowywano mnie do operacji powodowały, że każdą chwilę w swojej wyobraźni zamieniałam na
teatr. Widziałam przez pryzmat wyobraźni Pana Doktora, który był dla mnie Czarnoksiężnikiem z OZ, a pielęgniarka która dawała zastrzyk z debecyliny i penicyliny co trzy tygodnie, była jak Malificenta z Kopciuszka.
Oczywiście wejście w okres dorastania i buntowanie się przeciwko wszystkiemu było powodem, że zabroniony
TANIEC zaczął być najważniejszy w życiu. Najpierw taniec ludowy, uprawiany w tajemnicy przed rodzicami,
który był jak powiew wolności dla polskich Dzieci Kwiatów. Potem taniec jazzowy i współczesny. Tak zostało
do dziś. Jako nauczyciel tańca, kreator teatru mam jeszcze więcej szczęśliwych chwil, gdy widzę jak małe dzieci
kwitną w tańcu. Jak rośnie ich dusza wraz z wyobraźnią i sprawnością ciała. A po kilku latach stają się cudownymi wrażliwymi istotami, najczęściej
liderami swoich środowisk, którzy kochają świat i są w stanie zmieniać przyszłość planety. Bo Taniec i Teatr jako prawdziwa sztuka uświadamia każdemu aktorowi, tancerzowi i odbiorcy tych sztuk, jak wielkim darem może być życie na ziemi. Pokazuje również jak wspaniali, a jednocześnie zepsuci
i źli mogą być ludzie. Teatr i Taniec jak pod mikroskopem rozkłada duszę każdego z nas na części pierwsze. Uczy dyscypliny wewnętrznej niemal jak
w zakonie, oraz tolerancji dla innych. Tancerz musi być piękny jak przysłowiowy Apollo lub Wenus i silny jak Minotaur. TANIEC I TEATR przede
wszystkim daje wolność duszy. Nauczyłam się dzięki tym dyscyplinom wiele o sobie oraz pokory w stosunku do świata i ludzi.

Marcelina Ratyńska

Taniec jest dla mnie bardzo ważny. Przede wszystkim nauczył mnie pokory, zdrowej rywalizacji, pewności
siebie oraz wielu innych dobrych cech, dzięki którym mogę realizować swoje marzenia. Kiedy tańczę wyrażam
swoje emocje, opowiadam o sobie i o świecie, po prostu rozkwitam. Taniec ćwiczy również moją pamięć i
dobrze wpływa na moje zdrowie fizyczne i psychiczne. Taniec dał mi wiele możliwości rozwijania się i prezentowania na scenach teatralnych, wyjazdów na różnego rodzaju mistrzostwa Polski i świata oraz wystąpienia w
telewizji w programie tanecznym. Pragnę, aby dalej spełniać swoje marzenia związane z tańcem i mam nadzieję, że przyniesie mi on szczęście.

Wiktoria Trochimiak
tancerka Teatru Tańca Caro

fot. archiwum prywatne

Moja przygoda z tańcem rozpoczęła się w wieku siedmiu lat. Początkowo traktowałam ją bardzo
niechętnie, dopiero moi instruktorzy rozbudzili we mnie miłość do tańca. Taniec stał się moją pasją,
zmienił moje życie. Nabrało ono blasku. Dla mnie taniec - to szczęście i wolność. Tańcząc czuję się
spełniona. Jestem sobą i sprawia mi to ogromną przyjemność. Taniec powoduje, że spełniam swoje
marzenia, odkrywam siebie na nowo. Dzięki swojej pasji stałam się bardziej odważna, nie boję się pokonywania trudności i nowych wyzwań, chętnie się uczę. Muszę być kreatywna i posiadać umiejętność
improwizacji, gdy wymaga tego ode mnie moja rola. Pobudza to moją wyobraźnię, rozwija ją. Nie boję
się występów przed publicznością, a największą nagrodą dla mnie są jej oklaski. Oznacza to, że występ
się podobał i warto było spędzić mnóstwo czasu na próbach i wylać dużo łez, gdy coś nie wychodziło.
Porażki uczą mnie pokory ale też wzmacniają moją odporność na stres. Niepowodzenia wskazują cele
na przyszłość. Nauczyłam się organizować czas, tak by go nie marnować. Dzielić go między szkołę, taniec, rodzinę i przyjaciół. Taniec
zmienił moje życie na lepsze, nadał mu sens, wyznaczył nowe cele i nowych przyjaciół w Polsce i poza nią. Dziękuje swoim instruktorom,
za to, że potrafią ze mną pracować, motywować i wspierać mnie, gdy dopada zniechęcenie.

fot. archiwum prywatne

tancerka Teatru Tańca Caro, uczestniczka programu”Mali giganci”

REKLAMA

FESTIWAL
KUCHNI
INDYJSKIEJ W

W tych kolorach, kryje się symbolika
krain indyjskich z ich bogactwem kulturowym i kulinarnym. Od południa na północ
i z zachodu na wschód, rozpościerają się
smaki i upodobania związane z klimatem
i położeniem.
Podróż po kulinarnych smakach Indii
rozpoczęliśmy od południa przez Keralę
i Tamil Nadu, gdzie dominuje mleczko kokosowe i ryż. Tereny południowe są najczęściej
wegetariańskie, oprócz kardamonu, imbiru,
czerwonego i zielonego chilli, wszechobecnej kurkumy znajdziemy też nutę cynamonu,
świeżej kolendry i liści curry. Zmierzając na
północ poprzez Goa, Karnatakę i Andra
Pradesh z jednej strony widzimy kontynuację smaków, tu również podstawę stanowi
mleczko kokosowe i ryż. Jednak wpływy
portugalskie na tych terenach spowodowały
wzbogacenie menu o dania mięsne z wołowiny i wieprzowiny, co wyróżnia wyraźnie
te tereny od pozostałych części Indii. Jednak
południowe Indie to głównie królestwo placków ryżowych Dosa oraz ryżowych “parowańców” Idli, które były hitem ubiegłorocznego festiwalu kulinarnego w restauracji
Bollywood Hollywood.
Tegoroczny festiwal powitają smaki ze
Stanu Maharashtra którego sercem jest
Mumbaj zwany wcześniej Bombajem.
Mumbaj to miasto Alpha, gdzie mieszka
najwięcej miliarderów i milionerów. To
stolica największego na świecie przemysłu filmowego- Bollywood, który produkuje dwa razy więcej filmów rocznie niż
Hollywood (LA, California). Mumbaj to
finansowa, przemysłowa i rozrywkowa
stolica Indii. W kuchni tego regionu znajdziemy zarówno potrawy łagodne w sma-

ku, jak i te bardzo ostre. Dużo tu potraw
wegetariańskich, ale także dań przygotowywanych z baraniny, ryb i owoców morza.
W tym roku na Festiwalu Kuchni Indyjskiej w Bollywood Hollywood znajdą
się przysmaki Gwiazd Bollywood. Nasz signature dish w kwietniu to Tandoori Style
Lamb Chops ze świeżym miętowym jogurtem. Pav Bhaji, warzywka w sosie Bhaji z gorąca bułeczką Pav, smak jaki każde indyjskie
dziecko uwielbia. Na deser zaproponujemy
Jelebi, ciasteczka z mąki z ciecierzycy.
Kolejno odkrywać będziemy smaki dominujące w położonym na północny zachód
od Maharashtra stanie Gudźarat, następnie
Radżastanie i Pendżabie. Gudźarat to silnie wegetariańskie miejsce gdzie podstawę
stanowi równowaga smaków słodkich, słonych, kwaśnych i łagodnie ostrych a menu
zmienia się w zależności od pory roku.
W pustynnym stanie Radżastan króluje ciecierzyca oraz Besan czyli mąka grochowa.
W górach Kaszmiru zjemy kaszę, co jest
odmiennością w Indiach i wiele gatunków
baraniny. Północny pas Indii od zachodu do
wschodu z Pendżabu po Bengal objada się
placuszkami Chapati i przeróżnymi Daalami
(zupkami z soczewicy). Sercem kuchni Indii
północnych niewątpliwie są stany Madhya
Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar. Żyzność
tym terenom zapewnia rzeka Ganges zwaną
Matką. Chapati, soczewica ale też baranina
i kozina są popularne na tym terenie. Stąd
też pochodzą gliniane piece Tandoor, dwa

takie oryginalne piece znajdują się w naszej
restauracji Bollywood Hollywood.
Ostatnie dwa regiony położone na
wschodzie Bengal i Orissa słyną z deserów.
Ryby na tysiąc sposobów jedzone są w Bengalu, nawet z makiem i gorczycą, z Sabdżi
czyli duszonymi warzywami lub na parze.
Orissa rozwinie smaki o owoce morza jednak zarówno w jednym jak i drugim Stanie
deser musi podkreślić smak. Wyjątkowo
słodkie, wyjątkowo pyszne desery, ze srebrem, złotem, szafranem, wodą różaną będzie można skosztować w Bollywood Hollywood jeszcze tego lata.
Zatem festiwal smaków rozpocznie się
od serca Indii Mumbaju i stanu Maharashtra. Serce Indii to również jego kultura
i bogactwo tańca. Podczas festiwalu czekać
nas będzie wiele atrakcji artystycznych: wystawy, spotkania, pokazy. Dla Gości Bollywood Hollywood taniec klasyczny Kathak
i lekki energetyczny taniec Bollywood zaprezentuje wyjątkowa Kinga Malec, laureatka międzynarodowego konkursu tańca
indyjskiego we Frankfurcie w Niemczech.
Słynny choreograf Saroj Khan porównał
ją do legendarnej gwiazdy tańca indyjskiego Madhuri Dixit, powiedział: może jesteś
z Polski ale duszę masz indyjską (Phir bhi dil
hai Hindustaani).
Zapraszamy już w kwietniu i przez całą
wiosnę do lata na Festiwal Kuchni Indyjskiej.
Rozsmakuj się w Bollywood Hollywood.


Beata i Sunil Gulati

fot. Katarzyna Sikora

Wiosnę zwiastuje w Indiach wielobarwne święto zwycięstwa dobra nad złem, początku czegoś nowego, dzielenia się radością
i szczęściem. Podczas tego festiwalu uczestnicy obsypują się kolorowymi farbami, tańczą wołając radośnie Holi He!
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Marc Chagall

28 marca br. minęło 31 lat od śmierci jednego
z najwybitniejszych malarzy XX wieku.
27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru.
Te dwie daty są ściśle związane z M. Chagallem.

Widok z paryskiego okna

Ja i wieś

Oblubieńca wieży Eiffla

Chagall był ulubionym malarzem prof. Konstantego Sielepina
– mojego wspaniałego nauczyciela
historii sztuki w Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu. Miałem
też możliwość odwiedzić Muzeum
Chagalla w Witebsku, podczas
Międzynarodowego
Festiwalu
Piosenki „Słowiański bazar”. Podziwiałem jego dzieła w Muzeum
d’Orsey w Paryżu.
Witebskie Muzeum to mały,
drewniany domek z nielicznymi
pamiątkami po artyście. Tam Marc

Chagall przyszedł na świat jako
Mosze Segał (po rosyjsku Mark
Zacharowicz Szagałow). W ortodoksyjnej żydowskiej rodzinie był
najstarszym z dziewięciorga dzieci
Zachara Segała. Kiedy jako nastolatek oświadczył matce, że chce być
malarzem, ta krzyknęła: „On chyba
zwariował! Chce być malarzem!”.
Marc był jednak na tyle przekonywujący w swej pasji artystycznej, że
mimo lęku o przyszłość syna zgodziła się, aby posłać go na prestiżowe kursy i do szkół artystycznych.

Będąc w Petersburgu studiował
godzinami malarstwo Rembrandta, ikony, sztukę Andrieja Rublowa. Dzięki wsparciu i protekcji
zamożnych mecenasów w 1910 r.
wyjechał do wymarzonego Paryża.
Chagall zachwycił się wolnością
artystów. Był to wszak okres rewolucji w sztuce (impresjoniści, początki kubizmu i wiele innych nurtów
w malarstwie). Poczuł się, jak pisze
jego wnuczka, „jak człowiek wychodzący z ciemnego tunelu w jasne
światło dnia”. Po 4 latach wrócił do
Rosji, początkowo odnosząc sukcesy, ale prędko rozczarował się rewolucją bolszewicką i znów, poprzez
Berlin, w 1924 znalazł się w Paryżu.
Po pierwszej fascynacji pracami mistrzów impresjonizmu i wszystkich
po tym stylu malarstwa „izmów”
– wrócił w sztuce do swojego Witebska, utrwalając na płótnie wspomnienia z dzieciństwa, baśniowy
świat tej ubogiej, tonącej w błocie
i szarzyźnie, prowincji. Ale jakże
pięknie, bajecznie kolorowo wyra-

żał swoją tęsknotę i nieokiełznaną
wyobraźnię. Był w swoim malarstwie poza wszystkimi modami. Był
jedyny i niepowtarzalny.
Nie bez powodu wspomniałem
o Międzynarodowym Dniu Teatru.
Chagall był artystą wszechstronnym. Jego autorstwa były dekoracje i kostiumy do baletów: Igora
Strawińskiego „Ognisty ptak”, wystawionego w Metropolitan Opera
w Nowym Jorku, Maurice’a Ravela
„Dafnis i Chloe” oraz inscenizacji „Czarodziejskiego fletu” W. A.
Mozarta. Był ilustratorem wielu
książek. Eksperymentował z powodzeniem w ceramice, rzeźbie,
gobelinach i witrażach.
Był za życia (co nieczęsto się zdarza) człowiekiem sukcesu. Otrzymał
Wielki Krzyż Legii Honorowej, którym udekorował go Prezydent Francji Valery Giscard d’Estaing.
Zmarł 28 marca 1985 r. w swojej pracowni, po dniu spędzonym
przy sztalugach.


Waldemar Koperkiewicz
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

SPOJRZENIE NA REGION OKIEM I OBIEKTYWEM MILITARYSTY [CD]
LINIA MOŁOTOWA
Drugim obiektem w naszym regionie
równie imponującej wielkości, lecz młodszym, jest 62 Brzeski Rejon Umocniony
Linii Mołotowa. Około 170 schronów tego
rejonu wzniesiono nad Bugiem, w południowej części powiatu siemiatyckiego. Budowę
pierwszych fortyfikacji rozpoczęto już jesienią 1939 r. Natomiast zimą rozpoczęto wytyczanie linii umocnień stałych.
62 Brzeski Rejon Umocniony miał stanowić podstawę wyjściową do przeprowadzenia przeciwuderzeń na kierunku warszawskim. W planowanych działaniach
wojennych uznano potrzebę chronienia
przede wszystkim od ataku z zachodu brzeskiego garnizonu wojskowego i kierunku siemiatyckiego. Opisywany rejon jest
najdłuższy ze wszystkich Linii Mołotowa
i liczy 180 km długości. Stanowi połowę jej
długości na ziemiach polskich i zawiera 2/3
ilości dzieł stałych.
Wzniesiono głównie trzy typy schronów: na dwie armaty ambrazurowe kalibru 76,2 mm, na armaty przeciwpancerne,
sprzężone z ckm-em i trzeci typ na ciężkie
karabiny maszynowe. Poza tym w Wólce
Zamkowej są jedyne na Linii Mołotowa
obiekty pozorne (trzy w tej wsi), z których
można było prowadzić ogień z ręcznych karabinów maszynowych.
Mieszkańcy pasa nadbużańskiego potwierdzają rewelacje zamieszczone w „Lodołamaczu” Wiktora Suworowa. Wśród pamiętających te czasy jest Włodzimierz Borkułak

(rocznik 1929) z Wólki Nadbużnej. Wraz
z całą rodziną został przez Rosjan wysiedlony. Nowe życie rozpoczęli we wsi Leszczka.
W 1941 r. jak to wszystko runęło... Tam
stały dwa rzędy dział. A w lesie wszystkiego
było od igły do nitki. (...)
To było za Siemiatyczami w lesie Ciecierskiego. Tam był kiedyś dwór. Wszystko tam
było: dla koni obrok, kapusta kiszona, groch.
Wszystko stało w beczkach.
W lesie wszystko było radzieckie. Bo to
Niemiec trzy dni wcześniej stuknął.
Tam wszystko było naszykowane.

W bunkrach była zapakowana broń, działa. Z niektórych Rosjanie się ostrzeliwali.
Później Niemiec zaszedł z tyłu i potruł tych
w bunkrach. Od Słoch w tę stronę.
Po ustanowieniu granicy na Bugu między Generalnym Gubernatorstwem (okupacja niemiecka) i terenami zajętymi przez
Armię Czerwoną, Rosjanie wysiedlili mieszkańców nadbużańskiego pasa granicznego
szerokości 400 metrów. Mieszkańcy części
Drohiczyna i sąsiednich wsi musieli wywieźć cały majątek do innych miejscowości.
Na posesjach znajomych lub krewnych od
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nowa wznosili swe budynki gospodarcze
i rozpoczynali życie od początku i z dala od
rodzinnego siedliska. Na gruzach ich domostw bojcy niszczyli nawet pozostawione
kominy i zimne kuchnie, w obawie powrotu
gospodarzy. W warunkach wojennych każdy okupant potrzebuje żywności. Rosjanie
pozwalali niektórym rolnikom przyjeżdżać
i nadal uprawiać pola, kosić trawę i suszyć
siano nad Bugiem, ale w asyście bojca.
Rosjanie
zatrudniali
mieszkańców
nadbużańskich miejscowości do przywożenia drzew w celu maskowania budowy
schronów. Cywile kopali także wykopy pod
fundamenty i tłukli kamienie na drobniejsze
frakcje, dodawane do betonu. Do tej pory
w wielu miejscach na polach można dostrzec niebieskawe kamienie o ostrych krawędziach, przywożone koleją z głębi ZSRR.
Łatwo je odróżnić od miejscowych kolorowych otoczaków z granitu pochodzenia polodowcowego.
Nie wszystkie schrony zostały ukończone i uzbrojone. Jednak mimo zaskoczenia 22
VI 1941 r. Rosjanie próbowali się bronić.
Niemal z każdym schronem wiąże się
jakaś ciekawa historia. Na przykład w Wólce Zamkowej stoi toczka na dwa ciężkie
karabiny maszynowe w ogródku Zoi Żynel. Na górce, po stronie południowej, przy
przystanku PKS.
Budowano go nieprzerwanie dwie doby.
Pracowali przy nim głównie więźniowie,
z którymi nikomu nie pozwalano rozmawiać. Robotników i materiał przywożono
kolejką z Drohiczyna. Teren budowy osłonięto szczelnie płotem wyplatanym z gałęzi
sosnowych. Zoja razem z innymi dziećmi
rozchylała gałęzie i przyglądała się prowadzonym pracom.
Rosjanie budowy nie zdążyli zakończyć
i schronu uzbroić. Betonowa bryła była osłonięta jeszcze drewnianym szalunkiem. Gdy
wojska III Rzeszy wkroczyły na ten teren
22 VI 1941 r., Niemcy zamierzali podpalić
płot z wysuszonym już igliwiem i szalunek.
Gdyby to uczynili, spłonęłaby cała wieś wraz
z dobytkiem mieszkańców sąsiednich Tonkiel, wysiedlonych przez Rosjan ze strefy
przygranicznej w 1939 r.
Jak się wieś dowiedziała, że chcieli spalić,
to Niemców zaprosiła na jajka. Nasmażyła
jem jajków, a oni bardzo lubieli jajka. I za pół
godziny nic nie było! Żadnego kawałka drzewa nie było. Wioska to wszystko rozdarła.
Oni jedli jajka, a wioska, co chciała, to darła!
Po zakończonej budowie Rosjanie zamierzali wywieźć mieszkańców Wólki Zamkowej w głąb ZSRR. Nie zdążyli przed atakiem Niemców.
Jednym z umocnień 62 Brzeskiego Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa był
rów przeciwczołgowy wykopany nad Bugiem na długości około 2 km. Ciągnął się
od mostu w Tonkielach, przez wieś Tonkiele, kolonie Wólki Zamkowej i kończył
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się przy jeziorku za obecnym gospodarstwem Kazimierza Przystupy. Mieszkańcy
Tonkiel zostali wysiedleni przez Rosjan do
wsi położonych dalej od granicznej rzeki.
Niektórzy przenieśli gospodarstwa do własnych lasów. Po przejściu frontu w czerwcu 1941 r. okoliczni mieszkańcy słyszeli
odgłosy rozstrzeliwań odbywających się
w rowie wykopanym przeciw niemieckim
tankom. Niemcy mordowali w nim mieszkańców m.in. powiatu siemiatyckiego oraz
jeńców radzieckich z obozów w Suchożebrach i Woli Suchożebrskiej (w sumie
około 25 tys. osób). Po wojnie przepro-

zatrzymać się za stacją Niemojki. Od strony wschodniej zachowały się pozostałości
obiektów kolejowych, budowanych przez
Niemców przed atakiem na ZSRR. Następna stacja Platerów była w zasięgu artylerii
Armii Czerwonej, więc w Niemojkach zbudowano stację przeładunkową. Zachowały sie z tej infrastruktury m.in. trójkąt do
zawracania parowozów. Nasypy trójkąta
w znacznej części zostały juz zniwelowane.
Rozpoznawalny jest jeszcze kanał do zrzutu
żużlu (szlaki) z parowozów i płyta betonowa z otworami toalet.
Wspomniana stacja Platerów była ostat-

wadzono ekshumację zakopanych ofiar
w tym rowie. Prawdopodobnie nie wszystkich przeniesiono na okoliczne cmentarze. Część może jeszcze być pochowana
w miejscu rozstrzelania.
Po przywiezieniu skazańców, Niemcy
przepędzali pracujących w polu rolników.
Świadkiem tych makabrycznych wydarzeń
była m.in. Wiktoria Gnat (rocznik 1930)
z Tonkiel. Rów przechodził także przez jej
rodzinną dębinkę, którą Rosjanie wycięli na
słupy kolczastego ogrodzenia granicy nad
Bugiem. Wspominała, że (...)oni ich porozbierają, wezmą do tego rowu, poustawiają
w rząd i maszynowy karabin..! A te biedne
ludzie to tak krzyczeli, jęczeli, w niebie może
było słychać! Jak oni ich bili, krew tak płynęła, jakby po obfitym deszczu. I to spływało
w jeziorko, ta krew.
Po odjeździe Niemców w miejscu tragedii było widać rozrzucone parasolki,
dziecinne buciki, puszki na drutach i trupy niedokładnie zasypane. Mieszkańcy
Tonkiel obawiali się, że ich wkrótce spotka
ten sam los.
Z przygotowań wojsk niemieckich do inwazji na ZSRR pozostały obiekty kolejowe.
Jeden ceglany schron obrony stacji stoi między torami w pobliżu wiaduktu Łukowskiego w Siedlcach.
Wędrując dalej na wschód dawną linią
kolejową Siedlce-Połock-Bołogoje, warto

nią na trasie do ZSRR i później ziem polskich
wcielonych do Rzeszy. Dlatego budynek starej szkoły Niemcy zamienili na komorę celną. Natomiast obiekty kolejowe były chronione przez strzelców z dwóch ceglanych
schronów, usytuowanych na krańcach stacji.
Mieszkańcy Platerowa i sąsiednich miejscowości pamiętają strzelające 22 VI 1941 r.
na wschód niemieckie działa kolejowe.
Niemcy zbudowali stanowiska dla czterech dział kolejowych. Dwa ustawiono na
torach koło wsi Czuchów i dwa koło Rzewuszek. Jedno było po lewej stronie szosy Łosice – Sarnaki (w Choinie, po prawej od drogi
do wsi Rzewuszki), a drugie ustawiono po
prawej od tej szosy (na Michalównie, po prawej od drogi do Kamianki). Na Michalównie
do tej pory widać część stanowiska w lasku.
Część tego stanowiska zajęta przez pole
uprawne została po wojnie splantowana.
Pociski ładowano do działa z wózka podciągniętego na szynach. Potem armata wyjeżdżała na tor, podnoszono lufę i oddawano
strzał. Pocisk lecąc czynił ogromne wrażenie. Czuło się podmuch powietrza daleko
od widocznej nad drzewami lufy. Odnosiło
się wrażenie, jakby chmury się obrywały. Psy
urywały się z łańcuchów i biegały po okolicy
ogłupiałe. Podobno pociski padały aż w okolicach Czeremchy.

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk


(CD w następnym numerze)

REKLAMA

NOVEKINO SIEDLCE
PoLECA
Moje
wielkie
greckie
wesele 2

Kung Fu
Panda 3

Batman v
Superman:
Świt sprawiedliwości

Bóg nie
umarł 2

Opowieść
o miłości
i mroku

Hardcore
Henry

8 KWIETNIA
1 KWIETNIA
1 KWIETNIA
1 KWIETNIA

Księga
dżungli

1 KWIETNIA

Smoleńsk

1 KWIETNIA

PREMIERA

PREMIERA

PREMIERA

PREMIERA

tanie poniedziałki

w NOVEKINO Siedlce
zapraszamy

bilety w cenie:
2D - 14 zł | 3D - 17 zł
15 KWIETNIA
15 KWIETNIA
PREMIERA

PREMIERA

Urodzinowy weekend majowy,
atrakcyjne ceny biletów,
zabawy i konkursy,
wiele atrakcji dla dzieci,
urodzinowy tort
DO ZOBACZENIA
W NOVEKINO SIEDLCE!
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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KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
2. URODZINY
GALERII SIEDLCE!
8-9 kwietnia

Zrób zakupy w dniach 1-9 kwietnia i wygraj
jeden z 10-ciu stylowych rowerów. Co zrobić
żeby wygrać? Wystarczy zrobić zakupy za minimum 100zł i zgłosić się do punktu konkursowego, ustawionego na pasażu obok sklepu Stokrotka. Należy wypełnić kupon konkursowy
dostępny w tym punkcie i napisać krótkie życzenia dla Galerii. Autorzy 10 najciekawszych
zgarną rowery.
To nie koniec urodzinowych atrakcji.
W piątek 8 kwietnia zapraszamy do Galerii
Siedlce na Noc Wyprzedaży! Nie prześpij super okazji, Galeria czynna będzie do godz. 23,
a w sklepach będzie mnóstwo rabatów.
W sobotę 9 kwietnia czekamy na was
z prezentami, fabryką słodyczy i ogromnym
tortem.
Wystąpi Grzegorz Hyży, Podoba Mi Się, Lipskee, Mieszko, Pielgrzm, a imprezę poprowadzi Katarzyna Cichopek.

HITY POLSKIEGO ROCKA
14 kwietnia, godz. 20:00
BANK 2.0 Music Pub & Lounge
ul. Piłsudskiego 70

Na repertuar koncertu złożą się najpiękniejsze
polskie przeboje rockowe minionych dekad
z repertuaru m.in.: Perfect, Bajm, Lombard,
Lady Pank, Wilki, Kombi, Maanam, Republika, Urszula i innych. Wykonanie - Silk Ensemble w składzie: Janusz Maleńczuk - perkusja,
wokal; Marek Matwiejczyk „Chwat Wszystkich
Brat” - gitara basowa, Krzysztof Chromiński instrumenty klawiszowe, Andrzej „Smukły”
Maleńczuk - gitary, Irena Kosińska - wokal
oraz zaproszeni goście (pełną listę opublikujemy jak wszyscy potwierdzą udział).
Z uwagi na charakter muzyki, część powierzchni
lokalu bliżej sceny przeznaczone będzie jako parkiet „na stojąco”. Telefoniczna rezerwacja stolików pod numerem podanym na plakacie. Lepiej
się pospieszyć, bo ilość miejsc ograniczona.

ANNA PRZEDLACKA
I TOMASZ EDMUND DRACHAL
- DELIKATNIE
21 kwietnia, godz. 19:00
Sala Biała,
ul. Pułaskiego 6

Podczas kwietniowego koncertu wystąpi Anna
Przedlacka – artystka związana z Grupą Piosenki Poetyckiej, prowadzonej przez siedleckiego muzyka Macieja Turkowskiego, gościnnie
wystąpi TED, czyli Tomasz Edmund Drachal..
Akompaniować będą: Maciej Turkowski – gitara i Krystian Gotowicki – kontrabas.
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.

WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFII PAWŁA FIGURSKIEGO
ISRAEL_TAGS
28 kwietnia, godz. 18:00
Galeria Fotografii FOKUS,
ul. Pułaskiego 7

MIKROMUSIC Z NOWYM
ALBUMEM „MATKA I ŻONY”
24 kwietnia, godz. 20:00
Brofaktura
ul. Armii Krajowej 5

HEART ATTACK + GOŚCIE
10 kwietnia, godz 19:30
Pięć Sztuk,
ul. 11 listopada 23

Hard’n’rollowa ekipa z Krakowa, kipiący energią skład, od kilkunastu lat mieszający wszystkie możliwe odmiany metalu i rocka, w sobie
tylko znany sposób.
Spora dawka potężnych brzmień i dużo humoru!
A wszystko to spięte tekstami w języku polskim.

„Matka i żony” to jedna z najbardziej energicznych płyt, które zespół nagrał do tej pory.
Jeśli poprzednie albumy niosły ze sobą dużą
ilość melancholii, na tej płycie można znaleźć
sporo humoru i przyspieszony rytm. – opowiada Natalia Grosiak. Nowa płyta Mikromusic ukazała się 2 października 2015 roku.
Płytę zapowiedział singiel pod tytułem „Krystyno” (premiera miała miejsce na początku
sierpnia), we wrześniu zaś ukazał się singiel
„Bezwładnie”, w którym gościnnie w duecie
z Natalią zaśpiewał Skubas. Podczas koncertu dodatkowo wybrzmią także utwory z poprzednich krążków m.in. „Takiego chłopaka”,
„Pod włos”, „Sopot” czy „Niemiłość”.

Paweł Figurski - Absolwent Wydziału Operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Autor
zdjęć do ponad 70 teledysków, kilkudziesięciu filmów dokumentalnych, kilku fabularnych seriali telewizyjnych. Po dwudziestu
latach pracy w zawodzie operatora filmowego
wraca do fotografii, od której zaczęła się jego
przygoda ze sztukami wizualnymi.
Wracam, bo znajduję w fotografii ten rodzaj
intymnego spotkania ze światem, który lubię
najbardziej. Bez tłumu innych osób, bez niepotrzebnych słów. W fotografii jestem wolny
od tego, co chcieli by widzieć inni. Kieruję mój
obiektyw na to, co dotyka mnie najbardziej i jestem szczęśliwy, kiedy na zdjęciu można odnaleźć i poczuć te emocje, które towarzyszyły mi
w chwili fotografowania. Zgodnie z zasadą jednego z moich mistrzów, brytyjskiego dokumentalisty Dona Mc Cullina - Dla mnie fotografia
nie jest związana z patrzeniem, lecz z czuciem.
Jeżeli nie czujesz nic w tym, na co patrzysz, nigdy nie uda ci się sprawić, aby ludzie patrząc na
twoje zdjęcia, cokolwiek odczuwali.
Wystawa czynna do 27 maja, od poniedziałku
do piątku w godz. 11:00-17:00.
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Czy lubicie się śmiać? Z góry zakładam, że
tak, tym razem napiszę więc o śmiechu właśnie,
o pozytywnej energii, o filmach które jak mam
nadzieję, poprawią nam wszystkim nastrój.
Wesołość, może być różna; serdeczna,
naturalna, czy nawet wymuszona. Wiem jedno,
każdy jej rodzaj jest dobry, a film, o którym teraz
chcę Państwu opowiedzieć i zachęcić do jego
obejrzenia jest komedią i to niezłą, z pewnością
więc wyzwoli w nas wiele radości. „Moje Wielkie
Greckie Wesele 2” w reż. Kirka’a Jones’a, bo o nim
będzie mowa, to sequel filmu sprzed 13 lat o tym
samym tytule (jedynie bez 2). Z góry powiem, że
jest to naprawdę przyzwoita komedia. Dowcip
ma wysublimowany, czasami dyskretny, często
bezpośredni, a publiczność co i rusz daje się nabrać na proste i sprawdzone triki. Tak naprawdę
reagujemy w sposób, w jaki założył sobie reżyser;
prowadzi on nas za rękę, a my mimo, że dostrzegamy jego zapędy, dajemy sobą powodować, bo
tak chcemy, bo tak nam wygodnie, bo czujemy

Historie
dobrze znane
się bezpiecznie ufając twórcy i wierząc, że z nas
nie zakpi. Ci sami bohaterowie, ten sam rodzaj
humoru, ta sama poetyka, ale historia całkiem
nowa. Ale czy do końca nowa? Przecież pomysł
znany, oparty na sprawdzonych rozwiązaniach!
Dlaczego więc chcemy oglądać filmy – kontynuacje? Dlaczego się je w ogóle realizuje? Pierwsza, nasuwająca się odpowiedź to oczywiście
pieniądze; skoro raz się udało zapełnić kina i kasę,
a w tym wypadku niespodziewanie i dużo, to czemu nie kontynuować? Dlaczego nie spróbować
„wziąć widza” na sprawdzony pomysł? Przecież
sukces gwarantowany! Kolejny powód – skoro
publiczność chce oglądać takie filmy, to dlaczego
ich jej nie dać? Myślę, że wszystko sprowadza się
do rozrywki, spełniania oczekiwań widza. Już
kiedyś Państwu o tym pisałem na łamach tejże
rubryki; wszystko i tak weryfikuje publiczność, to
ona głosuje nogami oglądając każdą sztukę, także
tą filmową. Jeśli zechce zobaczyć i przyjdzie do
kina – sukces, jeśli sala świeci pustkami – klapa
i trzeba zweryfikować swoje pomysły, a przede
wszystkim sposób traktowania widza. No więc,
czy warto zobaczyć kontynuację losów bohaterów

pochodzenia greckiego mieszkających w USA,
którzy de facto mentalnie i zwyczajowo nigdy nie
opuścili ukochanej Grecji? Ja jestem na tak! I to
także wtedy, kiedy niewiele nas w filmie zaskoczy;
nie po zaskoczenie przecież idziemy na komedię do kina, po zaskoczenie idziemy na dobry
thriller! Poza wszystkim – bohaterów, których
dobrze znamy, traktujemy jak starych znajomych,
do których zawsze wypada wpaść z wizytą. I nic
to, że to cały czas jest ten sam film, nic to, że
wszystko już o bohaterach wiemy! Jeśli zabawa
trwa i zapewnia nam dobre samopoczucie to cze-

Taka wizja, którą nieznany
nam autor przedstawił, wpisuje
się w typ przedstawień imienia
Jezus i Dzieciątka. Napis IHS
miał widzieć we śnie Konstantyn Wielki, kiedy przygotowywał
się do walki z Maksencjuszem
w 312 r., a spotykamy go już na
monetach z czasów Justyniana II
(przełom VII i VIII w.). Monogram IHS jest skrótem imienia
Jezus, może także służyć do rozwinięcia różnych zwrotów np.: In hoc signo
[vinces] (z łac. w tym znaku zwyciężysz) lub
Jesus Hominum Salvator (z łac. Jezus Zbawca Ludzi). Natomiast sam kult imienia Jezus
został rozpowszechniony przez zakony franciszkanów (szczególnie św. Bernardyn ze Sieny w XV w.) oraz dominikanów. Następnie,
w dobie kontrreformacji, spopularyzowali go

jezuici. W sztuce, która miała służyć do walki z rozłamem protestanckim, pojawiły się
przedstawienia Dzieciątka Jezus z motywami
Męki Pańskiej, szczególnie z krzyżem, oraz
jako Zbawiciela. Było to związane z wizjami
(np.: Jean Peraud), w których mistycy widzieli
małego Jezusa z krzyżem, koroną cierniową
czy innymi atrybutami męki.

MOJE WIELKIE GRECKIE WESELE 2
Reżyseria: Kirka Jones

DO OBEJRZENIA
KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Chrystus
Zbawiciel
W kolekcji obrazów Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach znajduje się malowidło pod
tytułem „Chrystus Zbawiciel”, pochodzące
z XVIII w. Jest to bardzo ciekawe i nietypowe przedstawienie, ponieważ Zbawiciel jest
pokazany w postaci małego dziecka. Stoi na
literze H, wchodzącej w skład napisu IHS,
litery dekorowane są kwiatami róż. Postać
małego Jezusa jest ubrana w białą szatę, bardzo delikatną, jakby prześwitującą. Otula Go
czerwony płaszcz, który jest symbolem Jego
godności królewskiej oraz symbolem męki
i cierpienia. Prawą ręką Dzieciątko Jezus błogosławi, a w lewej trzyma glob ziemski z krzyżem na wierzchołku, co też nawiązuje do
królewskiego jabłka, atrybutu władców. Jego
głowę otaczają promienie ułożone w aureolę.
Całość przedstawienia umiejscowione jest
w sferze niebiańskiej. Litery stoją na chmurze,
a w tle widzimy obłoki oraz złotą poświatę.
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mu nie? Ja w każdym razie na film ten na pewno
pójdę, choćby z ciekawości.
Zapewne pójdę też na kolejny film, o którym
słów kilka poniżej. Ostatnio zaniedbywałem
dość poważnie kino familijne, a mówiąc wprost
pomijaliśmy młodszą i najmłodszą część widowni. Nadrobię to zatem tu i teraz. W najbliższych
tygodniach na ekrany kin wchodzi kolejna
ekranizacja ”Księgi Dżungli” Ryduarda Kipllinga.
Kolejna, sam już nie wiem która co świadczy
o tym, że dobra literatura zawsze się obroni
i jest ciągle znakomitą inspiracją dla twórców.
Znowu zobaczymy dobrze znaną historię, ale jak
efektownie podaną! Rewelacyjne zdjęcia uzupełnione bajecznymi wręcz efektami specjalnymi
i komputerowymi, świetni aktorzy w tle - Bill
Murray, Ben Kingsley - i do tego efekty dźwiękowe na najwyższym poziomie. Już się cieszę na
ten film choć, zgodnie z tym co pisałem powyżej,
oglądałem co najmniej trzy różne ekranizacje
Księgi Dżungli, czytałem książkę i widziałem
różne inne adaptacje. Ten obraz to jedno z dzieł,
które koniecznie musicie zobaczyć. Nie tylko
młodzież, która na pewno z zapartym tchem
oglądać będzie przygody Mowgli’ego, ale również
dorośli – to znakomita baśń, wyśmienity film
sensacyjny, jednocześnie dobra komedia i niezły
thriller. A że skończy się dobrze o czym z góry
wiemy? No i co z tego ! Przecież to ponadczasowa
opowieść, którą zawsze będziemy chcieli od nowa

autorska galeria

ANDRZEJ SOŁTYSIUK
Urodzony w 1945 r. w Białymstoku. W 1965 r.
ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Supraślu i rozpoczął studia w Wyższej
Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W roku
1971 otrzymał tytuł magistra sztuki na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ze specjalnością
– rzeźba. W latach 1971 – 1973 był kierownikiem wzorcowni w siedleckich zakładach zabawkarskich (PZWPT). W latach 1973 – 1978
kierował Muzeum Okręgowym w Siedlcach.
W następnych latach zajął się wyłącznie twórczością plastyczną. Od 1982 roku był instruktorem
w siedleckim Centrum Kultury i Sztuki, oraz
wykładowcą w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Lata 1989-1992 spędził
w Rzymie. Od 1994 r. jest nauczycielem w Liceum
Sztuk Plastycznych w Mińsku Mazowieckim.
W 2008 r. odznaczony przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego medalem „Gloria Artis”. W roku
2012 za pracę twórczą wyróżniony „Laurą” – nagrodą powiatu
mińskiego. W 2013 odznaczony
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medalem Złotym
za Długoletnią Służbę”.
Wystawa „Na skraju rzeczywistości” czynna do 24 kwietnia
w Muzeum Regionalnym
w Siedlcach.
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DO POCZYTANIA-

Opowieść
o miłości i mroku
Amos Oz

KSIĘGA DŻUNGLI
Reżyseria: Jon Favreau

przeżywać, której nie zapominamy. To powieść
o zupełnie bezinteresownej przyjaźni, o więzach
krwi, miłości, oddaniu, poświęceniu, lojalności,
o umiejętności łączenia sił ponad podziałami,
ponad indywidualnymi interesami w imię celów
wyższych, ważniejszych, to wreszcie film o walce
dobra ze złem. Piękne plenery, realistyczne
zwierzęta, dowcipne dialogi, wzruszające sceny
to jest to, co w tej historii bawi nas nieprzerwanie
od zawsze. To opowieść naszego dzieciństwa,
a beztroskę lat pacholich pamięta się i to w najdrobniejszych szczegółach.

Najbardziej osobista
książka Amosa Oza, klucz
do całej jego
twórczości.
Opowieść
o miłości i
mroku Amosa Oza (ur.
1939) to historia
kilku
pokoleń
jego rodziny na Litwie i Ukrainie oraz po
przybyciu do Palestyny. Tłem opowieści
jest dramatyczny okres w historii narodu
żydowskiego: druga wojna światowa i Holokaust, mandat brytyjski nad Palestyną,
narodziny Państwa Izrael i konflikt z Arabami....
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Caro Dance
mistrzami Polski!

W

piątek, 18 marca
na deskach Sceny
Teatralnej
Miasta
Siedlce zaprezentował się Teatr
Narodowy Operetki Kijowskiej.
W programie „Operetki Czar”
wystąpili: soliści, orkiestra, pary
baletowe oraz chór. W grudniu
2009 roku Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej obchodził swoje
75 urodziny i otrzymał status Opery Narodowej. Na scenie Operetki
Kijowskiej z powodzeniem wystawiane są klasyczne operetki, musicale współczesne i klasyczne, różne
programy koncertowe (pokazy,

Rekolekcje w teatrze

D

zień Drugi Teatru Es wg
scenariusza i w reżyserii
Waldemara
Koperkiewicza to przedstawienie, które
od 2012 roku wystawiane jest na
deskach Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce w okresie Wielkiego Postu. Spektakl na motywach książki i audycji radiowych „Dzień
Drugi. Prawda Jedyna” Grzegorza
Skwarka ukazuje przemyślenia
współczesnego człowieka na temat
wiary i miejsca Jezusa w naszym

codziennym życiu. Współczesny
język narracji, stylem przypominający reportaże z miejsc akcji
sprawia, że Widz może odnosić
wrażenie, że czas między śmiercią Chrystusa, a Zmartwychwstaniem stanął w miejscu, a odradza się w każdy Wielki Tydzień.
W spektaklu możemy podziwiać
niepowtarzalny śpiew Ani Brody, która przy akompaniamencie
Iwony Sojki (kemancze i oktawki), wykonuje unikatowe pieśni

koncerty, orkiestra symfoniczna,
opera i balet) oraz wdrażanych jest
wiele eksperymentów twórczych.
Nowoczesny okres teatru jest bardzo ciekawy i bogaty, utalentowani
aktorzy dają publiczności uczucie

prawdziwych uniesień. Prawie
3-godzinny program, w którym
wybrzmiewały fragmenty najbardziej znanych operetek świata,
siedlecka publiczność nagrodziła
owacjami na stojąco.

fot. Maria Mazurkiewicz

Czar operetki

fot. Justyna Lipińska-Pochylska

siedlczanie - Formacja Taneczna Caro Dance. Mimo olbrzymiej konkurencji, nasza reprezentacja wywalczyła 27 złotych,
14 srebrnych oraz 7 brązowych
medali, a także nagrodę specjalną Grand Prix Mistrzostw
Polski WADF dla zespołu oraz
Grand Prix dla Marceliny Ratyńskiej za największą ilość medali. Gratulujemy!

wielkopostne z XVI i XVII wieku.
W obsadzie występują aktorzy Teatru Es - Anna Kasjaniuk, Paweł
Skolimowski, Robert Protasewicz,
Maciej Czapski i Paweł Kryszczuk. W spektaklu, który 15 marca, aż czterokrotnie wystawiony
został na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce uczestniczyli
m.in. Biskup Siedlecki Kazimierz
Gurda, Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, Zastępca
Prezydenta Miasta Siedlce Anna
Sochacka oraz autor tekstu przedstawienia Grzegorz Skwarek.

fot. Janusz Mazurek

W

sobotę, 19 marca
2016 r. w Białych
Błotach odbyły się
Mistrzostwa Polski w kategorii
Contemporary Ballet, Artistic
Show Dance oraz Jazz Dance
federacji WADF, kwalifikujące
na Mistrzostwa Świata i Europy.
W zawodach, w których udział
wzięło blisko 1500 tancerzy
z całej Polski uczestniczyli też

REKLAMA
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Zagrali dla Pań

W

Jerzego Połomskiego, „Supermenka” z rep. Kayah czy też „Candyman” z rep. Christiny Aguillery.
W koncercie wystąpili: Orkiestra
Wojskowa w Siedlcach pod dyrekcją kpt. Dariusza Kaczmarskiego
oraz soliści: Ewa Siembida, Nata-

lia Koperkiewicz, Małgorzata Boć,
Marcin Sójka, Robert Protasewicz
oraz Zbyszko Tuchołka. Całość
poprowadził Jarosław Skrobecki.
Tego dnia każda z Pań, która odwiedziła nasz teatr została obdarowana kwiatami.

fot. Janusz Mazurek

e wtorek, 8 marca
o na deskach Sceny
Teatralnej Miasta
Siedlce dwukrotnie wybrzmiał
koncert „Supermenka” w wyko-

naniu Orkiestry Wojskowej w Siedlcach oraz solistów Teatru Es.
Specjalnie dla Pań artyści przygotowali nowy repertuar, w którym
znalazły się utwory takie jak m.in.
„Być Kobietą” z rep. Alicji Majewskiej, „Bo z dziewczynami” z rep.

Komedia w gwiazdorskiej obsadzie

L

nego z charakterystycznych ról
teatralnych i filmowych (“Ranczo”, “Wesele”, “Nic śmiesznego”,
“Wszyscy jesteśmy Chrystusami”). 7 marca spektakl na Scenie
Teatralnej Miasta Siedlce wystawiony został dwukrotnie, a wystąpili w nim Dominika Ostałowska, Jan Jankowski, Kacper
Kuszewski, Katarzyna Grabowska i Julia Rosnowska.

fot. fot. Maria Mazurkiewicz

ekko nie będzie autorstwa Jean-Claude
Islert’a to francuska
komedia obyczajowa o miłości,
pozorach, szukania szczęścia
na przekór konwenansom, tolerancji dla własnych wybryków
i hipokryzji w ocenianiu innych.
Reżyserem spektaklu jest Tomasz Sapryk. To debiut reżyserski tego wybitnego aktora, zna-

Aleksandra Borkowska
w finałowej czternastce
You Can
Dance!

M

iło nam poinformować, że
tancerka
Teatru Tańca Caro, Aleksandra
Borkowska, awansowała do
najlepszej czternastki programu „You Can Dance - Po
prostu tańcz!” emitowanego
na antenie TVN. Od środy,
6 kwietnia Olę będzie można oglądać w odcinakach na
żywo. Życzymy powodzenia
i zachęcamy do kibicowania
naszej zdolnej siedlczance.

Lodowa Kraina

fot. Janusz Mazurek

L

odowa Kraina to tytuł najnowszego
spektaklu przygotowanego przez
najmłodszych tancerzy Teatru Tańca Caro, który 3 kwietnia wystawiony został
na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.
Reżyserem i choreografem przedstawienia
jest Katarzyna Bondarczuk. Spektakl to wzruszająca opowieść, pełna kolorowych postaci
uroczo zagranych przez małych tancerzy.
Urzeka ciekawą fabułą, pięknymi kostiumami
i przede wszystkim tańcem i wdzięczną grą
aktorską małych adeptów sztuki, które sprawiły, że spektakl na długo pozostanie w pamięci Widzów – najmłodszych, ale i też ich
rodziców. Najbliższa okazja by zobaczyć „Lodową Krainę” już 3 kwietnia w ramach Rodzinnej Niedzieli w Teatrze. Spektakle poranne dla szkół planowane są na 19 i 20 kwietnia.
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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
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 piątą 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
fot. Maria Mazurkiewicz, Janusz Mazurek
logotypy CKiS oraz Grup Artystycznych:
Ireneusz Parzyszek, Tomasz Janeczko, Marek Błaszczyk
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.

