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Światowe Dni Młodzieży

Siedlce 2016
s. 4

Grażyna Szwarc

W NUMERZE

 s. 6-7

 s. 10-11

 s. 14-15

- rozmowa z Romanem Kołakowskim

- rozmowa z ks. Wojciechem Hackiewiczem

- wakacje z Tadeuszem Chudeckim

Stoję przed największym
wyzwaniem...

Młodość jest
bogactwem

Podróże to sens
mojego życia
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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
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SONDA

JAK WSPOMINAM SWOJĄ SZKOŁĘ?

Marina
Szum morza w otwartym oknie budzi
mnie w nocy znienacka.
Świat leży przy mnie i błyszczy jak
złotych gwiazd pełna tacka.
Godzina druga. Głowonóg dawno już
zasnął w ciemności,
Pod ciężką głowę podłożył ramię niezmiernej długości...
Jedwabne rybki zmęczone w falbankach tiulowych skrzeli,
spadają sennie daleko, aż do cna czarnej kąpieli,
i te największe, z atłasu, z podszewką
cudnie dobraną,
kładą się w ciemną kołyskę i szepcą
sobie: dobranoc...
W oddal błędnej, najdalszej chwieje
się srebrny krążownik.
Zasnęli już marynarze w rozkołysanej
warowni.
I ukwiał zacisnął płatki najciszej i jak
najtajniej,
i małe morskie koniki śpią w czarnej
głębokiej stajni.
Na morzu wznoszą się fale jak tysiąc
ust do księżyca...
Woda ma barwę młodego, zieleniącego się żyta...
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Plaża w Pourville – jedyny w polskich zbiorach
obraz Claude’a Moneta, namalowany
w 1882, przedstawiający impresjonistyczną wizję
plaży w miejscowości Pourville.
Obraz jest własnością Muzeum Narodowego
w Poznaniu od 1906.

MAGDALENA MIELCZAREK

MIESZKO CHOMKA

DOMINIK BOBRYK

absolwentka SP nr 6

absolwent PG3, tancerz

absolwent I LO im. B. Prusa, aktor

Ostatni rok szkoły podstawowej
minął mi bardzo szybko. Od
września rozpocznę naukę
w gimnazjum, przede mną
więc nowy etap w życiu. Czas
spędzony w podstawówce był
szczególny, ale teraz przede mną
nowe wyzwania. Na pewną
będę dobrze wspominać moją
szkołę, nauczycieli, koleżanki
i kolegów. Bywały oczywiście
gorsze dni, kiedy nie miałam chęci
rano pakować się do szkoły, ale
chyba każdy miewa takie chwile.
Szczególnie miło będę wspominać
wspólne wyjazdy z klasą na
wycieczki czy biwaki. Na pewno
na długo zapadnie mi w pamięć
ostatni dzień szkoły, kiedy to całą
klasą wspólnie z wychowawczynią
panią Anetą Skarus wybraliśmy się
nad zalew i wykąpaliśmy się w nim
w ubraniach. Teraz żyję wakacjami.
Nie mogę doczekać się wyjazdu
w góry z rodzicami i siostrą, gdzie
spotkam dawno nie widzianych
przyjaciół. Mam nadzieję, że
będą to niezapomniane wakacje
- bo zawsze takie są dzięki mojej
wspaniałej rodzinie i przyjaciołom.

Jeszcze kilka tygodni temu byłem
przemęczonym gimnazjalistą
i odliczałem dni do wakacji,
nie docierała do mnie myśl,
że niedługo na stałe rozstanę
się ze swoim gimnazjum nr 3
w Siedlcach. Dziś z perspektywy
czasu dostrzegam możliwości,
jakie mi dawało. Mogłem rozwijać
swoją pasję, jaką jest taniec
bez ujmy dla moich ocen, które
nieskromnie stwierdzając są
świetne. Nauczyciele wykazywali
się dużą wyrozumiałością,
a niektórzy nawet sympatią do
mojego hobby. Miałem szczęście
uczyć się z nieegoistycznymi
rówieśnikami, byliśmy zgrani
jako klasa. Może właśnie dlatego
osiągnęliśmy najlepsze wyniki
w szkole. Szczególne miejsce
w moich wspomnieniach
zajmować będzie moja Pani
od matematyki, doskonała
nauczycielka i wspaniały
człowiek. Mimo wielu zgrzytów
i różnicy zdań z wielką sympatią
wspominam wychowawczynię,
która ostatecznie stała murem
za każdym z nas. Bardzo dobrze
wspominam czas spędzony w PG3.

Samo liceum wspominam bardzo
dobrze. Na początku było ciężko.
Specyficzna wychowawczyni, pan od
wf-u, który najwyraźniej za mną nie
przepadał (zupełnie jak ja za wf-em),
przytłaczający profil z matematyką na
czele, były dość męczące. Całe szczęście
dyrekcja szkoły bardzo wspierała ludzi
działających na dobre imię szkoły czy to
artystycznie, czy w innych dziedzinach.
Gdy zmieniłem profil, trafiła mi się
naprawdę genialna kadra nauczycieli.
Wychowawca - kochany człowiek, który
wielokrotnie ratował mnie
z opresji nieusprawiedliwionych godzin
i nie tylko. Czy polonistka, ewidentnie
dusza artystyczna, która powołała
genialny „ansambl”, który swoim
śpiewem zachwycał publiczność na
uroczystościach szkolnych. Przy okazji
cudowna kobieta, z którą zawsze
i o wszystkim można było porozmawiać.
Zupełnie jak z panią profesor od
włoskiego. Pozytywnie nastawioną do
życia i przede wszystkim do młodych
ludzi osobą. Trzy lata minęły jak z bicza
strzelił, a ja nadal mam wrażenie, że
jak zacznie się kolejny rok szkolny, to
wrócę do „Prusa”. I chyba śmiało mogę
powiedzieć, że czas liceum to do tej
pory najlepszy okres w moim życiu.

.

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

4-5 Program ŚDM 2016
6-7 Rozmowa miesiąca 		 z Romanem Kołakowskim
8-9 Przewodnik Turystyczny
		 prezentuje Sławomir Kordaczuk
10-11 Gość Sceny 24 - ks. Wojciech
		Hackiewicz
12 Muzeum zaprasza
14 Podróże Tadeusza Chudeckiego
16-24 V Ogólnopolski Festiwal
		 Teatrów Sztuka plus Komercja
26-27 Bazar Kulturalny
28-29 Relacje z wydarzeń
		kulturalnych

Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Klub Rafa, ul. Rynkowa 24
Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2
UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9
Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1
Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15

lipiec - sierpień 2016
Nr 7-8(29)

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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Światowe

21 lipca (czwartek)

22 lipca (piątek)

Godz. 14:00
miejsce: Plac gen. W. Sikorskiego

Godz. 20:00 - „W drodze do Jerycha”
miejsce: Skwer Kościuszki

 Spotkanie Prezydenta Miasta Siedlce z pielgrzymami.
 Artystyczne prezentacje na powitanie Pielgrzymów. Okazja do

„Misterium – przypowieść o miłosiernym
Samarytaninie”

Witajcie w Siedlcach

zaprezentowania się grup z poszczególnych krajów.
Występ ZPiT ZS „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz.

Godz. 16:00 - wernisaż wystawy Antoniego Wróblewskiego
miejsce: Galeria Teatralna CKiS
Godz. 17:00 - przemarsz na „Marakanę” w takt poloneza prowadzonego przez „Chodowiaków”

Godz. 18:00
miejsce: ul. Jana Pawła II (okolice Parku Wodnego)

GALA OTWARCIA
„Jerychońskie Fanfary” – Inauguracja ŚDM
 Powitanie i prezentacja gości ze Świata, której towarzyszyć będą

stylizowane „na nutę” poszczególnych narodów aranżacje aktualnego
hymnu ŚDM autorstwa Tomasza Łuca. Chór Miasta Siedlce pod dyrekcją Justyny Kowyni-Rymanowskiej i Mariusza Orzełowskiego wykona
najbardziej znane hymny ŚDM.
 Wieczór Chwały prowadzony przez „Wspólnotę Jednego Ducha”

Siedlczanie DO TAŃCA I DO RÓŻAŃCA

 We wspólnie przygotowanym spektaklu teatralnym, siedleccy

artyści zaprezentują dzieje miasta i diecezji na kanwie historii narodu
i Kościoła na naszych ziemiach. Przedstawienie ukaże to co najbardziej charakterystyczne dla naszego regionu – religijność, patriotyzm,
pokojowe współistnienie i przenikanie się różnych kultur, tradycji i religii.
Wyrazistym znakiem tej symbiozy jest fenomen Unii Brzeskiej i losy Unitów Podlaskich. Spektakl jest zaproszeniem do podróży przez najbardziej przełomowe momenty naszych dziejów, które jak w tajemnicach
różańca układają się w sentencje radosnych, bolesnych i chwalebnych
wydarzeń. Widzowie przeżyją więc czasy rozkwitu miasta i diecezji, ale
też doświadczenia zaborów i wojen, okupacji i komunizmu, w których
Polaków umacniała wiara oraz wstawiennictwo Matki Bożej Kodeńskiej.
Na koniec widowisko ukaże też rozwój i niezwykłą dynamikę zmian,
które dokonały się w mieście w ostatnich latach, szczególnie od czasu
wizyty Jana Pawła II w Siedlcach i wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Choreografia: Iwona Maria Orzełowska, Joanna Woszczyńska,
Występują: Teatr Tańca Caro, Alternatywny Teatr Tańca LUZ, ZPiT ZS
”Chodowiacy”, Trębacze Ligawek, Cats Claw Crew, Chór Miasta Siedlce,
Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, Jakub Mędrzycki, Bartek Woszczyński, Michał Woiński, Maja Bondarczuk, Irena
Kosińska, Marcin Sójka, UNDER - Paweł Przewoźny i inni.
Konsultacje: ks. Wojciech Hackiewicz.

Drama ideą nawiązuje do słynnych średniowiecznych misteriów
biblijnych. Oparta na kanwie Koronki Do Bożego Miłosierdzia
odprawianej w różnych językach ukazuje cztery obrazy inspirowane przypowieścią o Dobrym Samarytaninie, pochylającym się
nad napadniętym przez zbójców, pobitym i ograbionym wędrowcu
leżącym przy drodze z Jerozolimy do Jerycha. Tym wędrowcem
jest współczesny młody człowiek – ofiara naszej zagonionej i zagubionej cywilizacji. Okradziony z sensu życia, systemu wartości
i zasad, poraniony przez grzech, doświadczający zniewoleń,
żyjący w tłumie realnym i wirtualnym, a mimo opuszczony, doświadczający samotności, wołający o akceptację, bezinteresowną
miłość, przyjaźń i szczęście. Drama wyrażona współczesnym
tańcem, światłem, ekspresyjn ą muzyką oraz Słowem, także w
formie 4 songów spróbuje pomóc odkryć młodemu człowiekowi,
że to wszystko czego szuka ma na wyciągnięcie ręki w osobie
Dobrego Samarytanina – w osobistej relacji z Jezusem Chrystusem.
Scenariusz: ks. Wojciech Hackiewicz
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz, Marek Matwiejczyk, Krzysztof
Chromiński
Wykonanie: Teatr Es, Teatr Tańca Caro, Alternatywny Teatr Tańca
LUZ, Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła
II Diecezji Siedleckiej

Koncert „Śpiewnik Papieski”
Projekt Śpiewnik Papieski (koncert-spektakl i płyta CD– wersja
polska i anglojęzyczna, teledyski HD) to dzieło wyjątkowe, powstałe
z wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II. To 11 utworów z poezją
Karola Wojtyły, do której muzykę napisał Waldemar Koperkiewicz.
Spektakl jest przykładem szczególnego wyczucia i umiejętności łączenia głębi poetyckich fraz z naprawdę dobrą muzyką. Przebojowe
wykonanie utworów, różnorodność aranżacji muzycznych,
a także oprawa sceniczna budzą wzruszenie, a zarazem tęsknotę za
światem pontyfikatu Jana Pawła II.
W koncercie udział biorą aktorzy Teatru ES i Chór Miasta
Siedlce. Wydawcą płyty jest Siedleckie Stowarzyszenie
Społeczno – Kulturalne „Brama”, zaś producentem artystycznym Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce.
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Dni Młodzieży
23 lipca (sobota)

24 lipca (niedziela)

Godz. 18.00
miejsce: Kodeń

Godz. 20:00
miejsce: ul. Berka Joselewicza

MURY JERYCHA

KONCERT CHÓRÓW I ORKIESTRY Z LIBANU
- Otwarcie muralu ŚDM
- Koncert siedleckich zespołów

W pięknych plenerach kodeńskiego parku zamkowego odbędzie
się barwna procesja (godz. 18:30), na wzór biblijnego pochodu wokół murów Jerycha z Obrazem Matki Bożej Kodeńskiej
– Nową Arką Przymierza w barwnej asyście Husarii, Ułanów,
Sztandarów, orkiestry dmiącej na pamiątkę trąb jerychońskich,
w takt salw dział bractw kurkowych oraz śpiewu Litanii Loretańskiej oraz Bogarodzicy (Schola Wyższego Seminarium Duchowego Diecezji Siedleckiej)
Punktem szczytowym spotkania będzie Eucharystia (godz. 19:00)
sprawowana po łacinie w międzynarodowej wspólnocie Kościoła.
Będzie ona okazją do odkrycia na nowo, że te wszystkie mury, które
wyrastają w nas i między nami Chrystus ma moc zburzyć jednym
swoim Słowem, że w Nim jest źródło wyzwolenia, że dla niego nie ma
sytuacji, ani ludzi przegranych.
Ten wieczór będzie wielkim duchowym przeżyciem. Będzie modlitwa
i uwielbienie śpiewem, a także świadectwa, tych którzy żyją za różnego rodzaju murami: systemów politycznych, dyskryminacji, murami
więzienia, uzależnienia, wykluczenia z powodu niepełnosprawności,
koloru skóry itd.
Artystyczną puentą tych świadectw będzie spektakl „Szkło”.
Początek ok. godz. 20:15
Spektakl „Szkło” jest połączeniem tańca współczesnego z krótkimi
czarno-białymi, retrospekcyjnymi filmami i dramatyczną narracją
głównego bohatera. To spektakl o uczuciach, emocjach i dzieciństwie,
którego nie było. Opowieść o życiu bez miłości, z poczuciem odrzucenia, z poczuciem winy. Świat widziany w konflikcie wartości przez
pryzmat butelki i dźwięku szkła.
Choreografia: Bartek Woszczyński, Joanna Woszczyńska
Wykonanie: Alternatywny Teatr Tańca LUZ

Organizator: Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Brama”. Współpraca: Ks. W. Hackiewicz – koordynator ŚDM
w Diecezji Siedleckiej. Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
 Odsłonięcie muralu (przy ul. B. Joselewicza) przedstawiającego zabytkowe obiekty architektury naszego miasta.
Pozostanie też czysta powierzchnia, na której pielgrzymi
z różnych krajów będą mogli wpisać swoje pozdrowienia,
podpisać się.
 Koncert, w którym wystąpią:
goście – orkiestra i chóry z Libanu: „Saint Rafqa’s Choir”,
„Jesus Ma Joie”
Chór Jesus Ma Joie zaprezentuje m.in utwory z repertuaru
Hanki Ordonówny
 Koncert siedleckich zespołów młodzieżowych „Upstream”
i „Apple Pie”
 Zwiedzanie wystawy w Galerii Teatralnej CKiS (otwartej
w dniu 21 lipca 2016 r.) prac Antoniego Wróblewskiego
pt. „Monstrancje Polskie i Krzyże Polne Pamiętne, ziemią
z Różnych Stron Świata malowane”.
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ROZMOWA MIESIĄCA
ROZMOWA

z Romanem Kołakowskim,
kompozytorem, poetą,
piosenkarzem,
tłumaczem, reżyserem
teatralnym i estradowym

STOJĘ PRZED
NAJWIĘKSZYM
WYZWANIEM
MOJEGO ŻYCIA
 Za kilkanaście dni młodzież
i wierni z całego świata na
krakowskich błoniach wysłuchają koncertu w Pana reżyserii, inaugurującego Światowe
Dni Młodzieży. Może Pan
uchylić rąbka tajemnicy na
temat tego gigantycznego
przedsięwzięcia?
- To dla mnie wielki
zaszczyt. No i największe wyzwanie w moim życiu. Milion

i głową Kościoła, i przewodnikiem duchowym, i autorytetem moralnym… Podczas
Ceremonii Powitania Papieża
będą oczywiście elementy
artystyczne, ale nie one będą
sednem przekazu; muzyka, taniec, słowo, plastyka – wszystko ma służyć wzmocnieniu
papieskiego przesłania dla
współczesnego świata. Przygotowania trwały cały ostatni

pielgrzymów na Błoniach,
nie wiem, ile milionów przed
telewizorami na całym świecie.
Transmisja do 180 krajów…
Żadna gwiazda nie ma takiego
audytorium… Ale przecież
Papież Franciszek jest jedyny
i wyjątkowy.
Muszę jednak zaznaczyć,
że nie realizujemy koncertu
czy spektaklu. Rzecz ma charakter religijny – to spotkanie młodzieży całego świata
z Franciszkiem, który jest

rok, ale od czerwca nastąpił
etap kulminacyjny. Projekt
jest rzeczywiście gigantyczny. Pracuje przy nim kilka
tysięcy osób – projektantów,
technologów, budowniczych,
specjalistów od telekomunikacji, telewizji, oświetlenia,
nagłośnienia, ochrony…
Nad przebiegiem wydarzenia
czuwają liturgiści, ceremoniarze, muzykolodzy, muzycy…
Moim zadaniem jest uruchomienie tej ogromniej machiny,

fot. archiwum prywatne

Zawsze inspirowały mnie
wydarzenia społeczne, polityczne,
jestem zafascynowany historią…

LIPIEC-SIERPIEŃ 2016
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na której wierzchołku – tuż
u tronu papieskiego – wystąpi
kilkuset artystów.
 Zanim stał się Pan uznanym
autorem wielkich widowisk
plenerowych, które przechodzą
do historii, brylował Pan na festiwalach piosenki studenckiej,
zdobywając głównie nagrody,
a później szefując licznym
przeglądom piosenki aktorskiej. Był Pan także twórcą
autorskiego Teatru Piosenki we
Wrocławiu. Jak te doświadczenia przełożyły się na tworzenie
dużych widowisk muzycznych?
- Może to zabrzmi paradoksalnie, ale wciąż robię to
samo: zajmuję się teatralną
interpretacją tekstu. Zmieniają się tylko środki, których
używam. Wokalista śpiewający
z akompaniamentem gitary,
może nieść równie ważkie
treści, jak tysiącosobowy chór.
Moją działalność artystyczną,
która zaczęła się od nielegalnych koncertów opozycyjnych
w prywatnych mieszkaniach (to
już czterdzieści lat mija !) jest
chyba przykładem konsekwentnej drogi twórczej. Mam taką
nadzieję… Moim przeżyciem
pokoleniowym było powstanie
Komitetu Obrony Robotników,
wybór Karola Wojtyły na Papieża i powstanie „Solidarności”.
Zawsze inspirowały mnie wydarzenia społeczne, polityczne,
jestem zafascynowany historią…
Kiedy zaczynałem, nie mogliśmy
nawet marzyć o takich środkach
technicznych, jakimi mogę
dysponować teraz. Ale użycie
tych środków wymaga wiedzy
o współczesnych technologiach,
a przede wszystkim współpracy
z wieloma profesjonalistami
w awangardowych dziedzinach
wiedzy. Na szczęście umiem
chyba pracować z dużymi
zespołami.
 Na polskiej scenie muzycznej pojawił się Pan już
w latach 70., tworząc własne
kompozycje do utworów
Barańczaka, Miłosza czy Lipskiej. Dziś piosenki Pana autorstwa śpiewa m.in. Justyna
Steczkowska, Kazik, Michał
Bajor czy Voo Voo, a nuci je
cała Polska. Jaki jest Pana
przepis na dobrą piosenkę, by
nie powiedzieć przebój?

- Przebój tworzy wykonawca - jego talent, charyzma, jego
kontakt z widownią, jego umiejętność współczesnej interpretacji nawet stuletniej piosenki.
Mówię o tym jako doświadczony
autor i kompozytor – wykonawca decyduje o sukcesie piosenki!
Ale oczywiście i tekst, i muzyka
mają olbrzymie znaczenie –
zwłaszcza w gatunku, który
uprawiam: muzyce związanej
ze spektaklem, z widowiskiem.
Trzeba wówczas budować relacje
pomiędzy dźwiękiem, znaczeniem i obrazem… Mam szczęście współpracować z fantastycznym artystami – i największymi
gwiazdami, i młodymi wykonawcami, którzy są dopiero na
początku swojej drogi. Mam
dobry kontakt z najmłodszym
pokoleniem aktorów i wokalistów. Staram się przekazywać im
swoją wiedzą i doświadczenie,
ale i od nich biorę bardzo wiele.
Przede wszystkim entuzjazm!
Niektórzy przypominają mi
mnie samego sprzed lat…

operetki czy filmy muzyczne…
Sporo się tego nazbierało! Jednak
zawsze najbardziej fascynowali
mnie wielcy bardowie, wybitni
śpiewający autorzy i aktorzy.
Wielu z nich miałem okazję
poznać osobiście: Bułata Okudżawę, Nicka Cave’a, Diamandę
Galas, Gilberta Becauda, Jaromira Nohavicę… Internet pełen
jest przekładów filologicznych,
których nie da się zaśpiewać
z pierwotną muzyką. Piosenka
jest utworem integralnym, nie
wolno w nim rozdzielać warstwy
muzycznej od tekstowej. Tom
Waits, który dał zgodę na nagranie swoich songów w moich
przekładach w interpretacji Kazika Staszewskiego, wielką wagę
przykłada do najdrobniejszych
szczegółów, a tłumaczenie jego
pieśni jest równoważne z przekładaniem na angielski wierszy
Białoszewskiego.
 W przygotowywanej przez
Pana płytowej serii „Dobre
Piosenki” ukazały się CD

Mam szczęście współpracować
z fantastycznym artystami –
i największymi gwiazdami, i młodymi
wykonawcami, którzy są dopiero na
początku swojej drogi.
 Niemałą część Pana artystycznej działalności stanowią
tłumaczenia tekstów (Kurta
Tucholsky’ego, Toma Waitsa, Bertolta Brechta, Nicka
Cave’a, Włodzimierza Wysockiego, Bułata Okudżawy czy
Stinga). Literalny przekład to
z pewnością za mało w przypadku takich muzycznych
osobowości. Jak wygląda to
Pana spotkanie z „gigantami”
piosenki, którego efekt mamy
okazję podziwiać potem na
koncertach czy na płytach?
- Przekłady literatury
muzycznej są dla mnie równie
fascynujące, co pisanie utworów
oryginalnych. Zresztą w najnowszych teoriach translatorskich
„przekład poetycki – traktuje się
– jako kontynuację twórczości
własnej” . Tłumaczę nie tylko
ballady, ale również musicale,
opery klasyczne i współczesne,

„Karol Wojtyła - zaśpiewany”
i „Zbigniew Herbert – zaśpiewany”. Znalazło się na nich
wiele utworów ze „Śpiewnika
Papieskiego” i „Herbertorium”
- spektakli przygotowanych
przez aktorów Teatru Es działającego przy Siedleckiej Scenie
Teatralnej. Według jakiego
klucza dokonał Pan wyboru
utworów na tę płytę?
- Zawsze wybieram utwory
według kryterium artystycznego. Waldemara Koperkiewicza
– kompozytora muzyki do tych
utworów - znam od 1979 roku.
Spotkaliśmy się na Olsztyńskich Spotkaniach Zamkowych
w Olsztynie. Do dziś pamiętam
utwory, które wówczas skomponował dla Anny Reyman.
Potem wiele lat nie widzieliśmy
się. Mieszkałem i pracowałem
we Wrocławiu, a to spora odległość od Siedlec. Ale słuchałem
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jego utworów. „Pieśń o chlebie”
do wiersza Tadeusza Nowaka
uważam za jedną z najwybitniejszych i najpiękniejszych
polskich pieśni. Podobnie
„Przesłanie Pana Cogito” do
legendarnego wiersza Zbigniewa Herberta.
Kiedy okazało się, że
w Siedlcach funkcjonują znakomite grupy artystyczne (a ja
mieszkam bliżej, bo pod Warszawą) postanowiłem zaprosić
„Starego Mistrza i Przyjaciela”
do współpracy. Koncert w 40.
Rocznicę Czerwca’76, który
wspólne z Teatrem ES i Chórem Miasta Siedlce zagraliśmy
w Warszawie, jest zapewne
– mam taką nadzieję – początkiem naszych bliższych
kontaktów twórczych.
 Po krakowskich ŚDM
z pewnością trochę Pan
odpocznie, a potem znów
wpadnie w wir pracy… Jakie
są Pana artystyczne plany na
powakacyjny czas?
- Nie wiem, czy uda mi
się zrobić sobie choć tydzień
wakacji. Spróbuję w pierwszych dniach sierpnia wyjechać
nad polskie morze. Ale i tam
pewnie będę pisał i komponował. We wrześniu reżyseruję
w Koszalinie prapremierę
własnej sztuki „Dom Wschodzącego Słońca”, a w październiku – napisaną na zamówienie
Europejskiej Stolicy Kultury
Wrocław’ 2016 – operę matematyczną „Paradoksalny
rozkład sfery” – opowieść
o lwowskiej szkole matematycznej i niezwykłych ludziach, którzy ją tworzyli. Tuż
potem na Festiwalu „Pejzaż
bez Ciebie” będę reżyserował
spektakl poświęcony Agnieszce
Osieckiej, a w listopadzie – jak
zwykle od 5 lat – wyjeżdżam
w Bieszczady, by w „Wilczej
Jamie” pracować nad muzyczną interpretacją wierszy Steda
podczas V. Warsztatu Poezji
Czynnej im. Edwarda Stachury.
To dla mnie bardzo ważne, by
w cieniu wielkich produkcji
nie zaniedbać tego, co najbardziej istotne w twórczości
– osobistego kontaktu z innym
człowiekiem, bez względu na
to, czy jest on Artystą, czy
Widzem.
(M)
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

TWIERDZA
BRZESKA
W OCZACH
DZIECKA
PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 816 W POWIECIE BIALSKIM LEŻY WIEŚ
LEBIEDZIEW. W XVII WIEKU PRZYBYLI DO NIEJ TATARZY OSADZENI PRZEZ
KRÓLA POLSKI JANA III SOBIESKIEGO. WIEŚ STANOWIŁA WÓWCZAS ICH ŻOŁD
PO ZWYCIĘSTWIE CHOCIMSKIM. DO 1886 R. ISTNIAŁ W NIEJ MECZET,
W KTÓRYM MODLIŁO SIĘ 9 RODZIN TATARSKICH. TA SPOŁECZNOŚĆ PRZESTAŁA
ISTNIEĆ W LEBIEDZIEWIE PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ. POZOSTAŁOŚCIĄ
MATERIALNĄ PODLASKICH TATARÓW W GMINIE TERESPOL JEST MIZAR
(CMENTARZ) NA TERENIE SĄSIEDNIEJ MIEJSCOWOŚCI ZASTAWEK (DAWNIEJ
UŁANOWSZCZYZNY, WYDZIELONEJ W 1914 R. CZĘŚCI LEBIEDZIEWA).
Natomiast po wschodniej
części wsi znajdują się pozostałości dużego fortu L (Lebiedziew)
Twierdzy Brzeskiej. Zachowały
się z niego, nadające się do zwiedzania, głównie kazamaty wału
artyleryjskiego (o współrzędnych ok. 52.019384, 23.603986)
i poterna osiowa (podziemne
przejście do kaponiery czołowej
obrony). Jak najłatwiej trafić do
tego fortu? Należy z szosy Terespol – Kodeń zjechać w lewo
w miejscu o współrzędnych
52.021019, 23.600433. Do niedawna punktem orientacyjnym
był słupek betonowy z datą 1897,
który fotografowałem kilka lat
temu w zbożu. Za nim do fortu

skręcało się w lewo. Natomiast
w przeciwnym kierunku biegnie
wał międzyfortowy, na zachód,
w stronę fortu Kobylany.
Fort Lebiedziew Rosjanie
zbudowali w latach 1913-1915,
a opuścili go bez walki w dniach
8-12 sierpnia 1915 r. Kazamaty
betonowe wznoszono na fundamencie z granitowych głazów
polodowcowych. Wał artyleryjski jest dwukondygnacyjny. Na
jego koronie są zachowane m.in.
stanowiska armat ze stalowymi
hakami do ich uwiązania. Mimo
opinii, że kazamaty są bardzo
bezpiecznym miejscem w przypadku konfliktu zbrojnego, gdyż
grubość ścian w poternie osiowej sięga 5 metrów, należy podczas zwiedzania zachować dużą
ostrożność. To dzieło fortyfikacyjne jest w dużym stopniu
zarośnięte krzakami i zaśmiecone. Znaczna część fortu została
wysadzona i pozbawiona jest
obwałowań. Posłużyły one jako
źródło pozyskiwania piasku na
okoliczne budowy. Stworzono
tutaj lokalną żwirownię.
W końcu okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej fort w Lebiedziewie służył
za miejsce ukrycia inwentarza.
Konie i krowy ukrywano przed
Niemcami, a zwłaszcza przed

LIPIEC-SIERPIEŃ 2016

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

współpracującymi z nimi Ukraińcami. Ojciec Danuty Daniluk
już nie żył, więc dużego gospodarstwa musiała dopilnować mama. Nocą zwierzętami
opiekował się w forcie parobek,
a w dzień po powrocie ze szkoły
pilnowała dobytku Danuta wraz
z dziećmi sąsiadów. One strzegły swego inwentarza. Czas się
dłużył, a wokół tyle możliwości
i tajemnic...
„A co dzieciom?! Tyle prochu było... Ja dzisiaj bym do ręki
nie wzięła nic. A wtedy wiedziałam, który dobrze się pali, który
po troszeczkę. Grzaliśmy sobie
herbatę na tym prochu. A był też
taki, który wybuchał.
Ten proch normalny, to się
sypało tak do ogniska po trochę
i butelki się stawiało. Albo kartofle z domu braliśmy i garnek,
ugotowaliśmy sobie kartofle na
obiad.
Dzieciom to przyjdzie do

głowy wszystko. Ja przynosiłam
boczek do tych kartofli. Obierałam kartofle, za to już nie zawracałam krów. Już miałam spokój.
Chłopcy pilnowali moich krów.
Wysłałam jednego z chłopców, żeby prochu przyniósł,
ognisko już kończyło się palić.
On przyniósł, sypnął to raz.
Mnie i jednego kolegę z Lebiedziewa osmaliło. A codziennie
przysięgałam mamie, jak odchodziłam, że na pewno nie będę
tego robić ani rakiet puszczać.
Ale to się tylko tak mówiło, a co
innego robiło.
Wstyd mi było iść do domu,
a musiałam iść, bo to było nie do
wytrzymania. Jak namoczoną
chustkę przyłożę do twarzy, dopóki się ta chustka nie ogrzeje,
było wszystko w porządku. To
kilka sekund nie piecze, a potem
to już pali, że...
Wreszcie pobiegłam do
domu. Nauczycielka moja do-
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wiedziała się, to mnie całe wakacje pilnowała. Wynosiła do
sadu i pilnowała. Przecież nie
było czym leczyć. Nie było nic,
tylko olej lniany. Nic więcej. A tu
obrzęki po tym.
Rakiety też puszczaliśmy.
Różne kolory były. Jeszcze proch
taki w rurkach się ustawiało.
Tego było pełno. Można było
brać, co kto chciał i dopiero lont
się podpalało i to się jedno po
drugim zapalało. Dojdzie do rakiet i dopiero strzela. Byłam prymuską w tym z chłopcami. Tak
sobie wystrzelałam, że leżałam
potem całe wakacje.
To były pierwsze wakacje po
wyzwoleniu, z pamiątką wojenną na twarzy” - wspominała Danuta Daniluk.
Później dłuższy czas forty
były bezpańskie. Nikt nimi się
nie interesował. Poza dziećmi.
Dochodziło do wielu wypadków.

„Więc nad ranem, jeszcze
mocno szaro było, wybuchy jakieś! Ja się obudziłam, nie wiem,
co to. Pytam ojca: Tatusiu, co to,
burza? Ojciec: Nie, wojna! Ponieważ jakoś wojny nie bardzo
się bałam, więc spokojnie zasnęłam. Ale nie można było spać,
kazano mi się ubrać. Sąsiedzi zebrali się u nas całą gromadą. No
i wiadomo, że ludzie się modlili,
przerażeni byli, bo nie wiadomo,
co dalej.
Ja widziałam, moi rodzice
i wszyscy zgromadzeni, jak gromadki żołnierzy czy raczej oficerów, a przede wszystkim ich
żony w strojach balowych biegli.
Bo tam bal jakiś był w twierdzy
właśnie. Na piechotę spory kawałek, myśmy wtedy przy ul.
Sienkiewicza mieszkali, tuż przy
kościele przy Unii Lubelskiej
(obecnie Lenina).
Niektóre panie szły w dość

Dzieci nie przewidziały, że granat może wybuchnąć w rękach,
że trzeba go szybko odrzucić
do wody podczas głuszenia ryb
w fosie fortu.
Danuta Daniluk wspominała, że armia niemiecka była doskonale zorganizowana i przygotowana do inwazji na ZSRR
w 1941 r. W Błotkowie stacjonowało pełno wojska, a torami
jechały jeszcze ze wschodu pociągi pełne pszenicy. W cytadeli
twierdzy brzeskiej odbywał się
jakiś bal, gdy padły pierwsze
strzały.
Podobne wrażenia zachowała
także Alicja Guzewicz. Przed wybuchem wojny niemiecko-bolszewickiej mieszkała w Brześciu,
w domu stryjka, który został wywieziony do Kazachstanu.

oryginalnych strojach. To nie
plotka, tylko święta prawda.
Szły w strojach kupowanych na
tak zwanej tołkuczce (taki był
rynek). To były koszule nocne.
Z koronkami. Naprawdę! Koszule nocne. Im się wydawało, że
to takie eleganckie. Boże! Jak ci
ludzie wyglądali?!
Suknie były głównie niebieskie. Ale nie tylko, widziałam białą, widziałam błękitną.
Mnie też się ona podobała. Tam
był wielki bal i o dziwo, oni nie
orientowali się, że po tej stronie
jest taka koncentracja niemieckich wojsk. Nie wiedzieli, jak to
było? Jeśli narazili swoje żony,
swoich najbliższych na takie niebezpieczeństwo, to coś nie w porządku było”. cdn nastąpi

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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GOŚĆ SCENY 24
ROZMOWA

MŁODOŚĆ
JEST BOGACTWEM
 Szanowny księże, proszę przypomnieć naszym
Czytelnikom genezę Światowych Dni Młodzieży.
Geneza Światowych Dni Młodzieży sięga
Niedzieli Palmowej 1984 roku, kiedy odbył się
Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia. Tydzień
później, 22 kwietnia, Jan Paweł II przekazał młodzieży studenckiej Krzyż Roku Świętego (który
dziś jest symbolem ŚDM). Nikt nie spodziewał
się wówczas tak licznego udziału młodych w tym
wydarzeniu. Za oficjalną datę ustanowienia ŚDM
uznaje się 20 grudnia 1985, kiedy to Jan Paweł II
na spotkaniu opłatkowym wyraził pragnienie, by
Światowe Dni Młodzieży odbywały się regularnie
co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym
przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe. W tym roku odbędzie się trzynasta edycja
ŚDM. Polska jest gospodarzem tych spotkań już
po raz drugi (pierwsza była Częstochowa w 1991
r.) Geneza ŚDM ma wymiar przede wszystkim
religijny i duchowy - by młodych z całego świata
gromadzić i podtrzymywać w wierze. Niebagatelne znaczenie ma także aspekt kulturowy. Na
ŚDM spotykają się tradycje i kultury z różnych
zakątków globu i to dziedzictwo poszczególnych
narodów należy wykorzystać do budowania
języka porozumienia i wspólnoty. Międzynarodowe spotkanie młodzieży w danym kraju jest także
kapitalną okazją do jego promocji.
 W tym roku ŚDM odbędą się pod hasłem
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Dlaczego dzisiaj te
słowa z Ewangelii św. Mateusza są tak ważne?
Waga tego ewangelicznego przesłania
wynika z kilku faktów i wybór przez papieża
tych słów jako hasła tegorocznych ŚDM nie
jest przypadkowy. Po pierwsze, papież Franciszek wywodzi się z kontynentu o ogromnych
kontrastach społecznych, gdzie bieda, przestęp-

MIŁOSIERDZIE JAKO
MIŁOŚĆ ZAANGAŻOWANA,
INTERWENIUJĄCA
SZCZEGÓLNIE TAM, GDZIE
CZŁOWIEK PRZEŻYWA
KRYZYS JEST TAKŻE
JEDYNYM ANTIDOTUM DLA
ZACHODNIOEUROPEJSKIEJ
KULTURY EGOIZMU,
INDYWIDUALIZMU, A NAWET
NARCYZMU

peryferie naszych codziennych wyborów
i doświadczeń. W czym upatruje ksiądz takiego
stanu rzeczy?
Człowieka napędzają dwa motory: potrzeby i pragnienia. Te pierwsze trzymają nas na
tym świecie: potrzeba snu, jedzenia, rozrywki,
zrozumienia, akceptacji itd. Budzą w nas instynkt
przetrwania. Cechuje je to, że zaspokajane są na
krótko. Zaspokojone, po chwili znów się odzywają.
Wielkie korporacje pijarowskie pracują nad tym,
by stwarzać i stymulować w człowieku coraz to
nowe potrzeby. Pragnienia z kolei kierują nas ku
wartościom, których w tym świecie nie da się do
końca zaspokoić: pragnienie nieśmiertelności,
sensu, bezinteresownej miłości, czyli ku wartościom absolutnym, Boskim. Odczuwając ich
pragnienie człowiek zaczyna „spoglądać w górę”.
Dzięki pragnieniom przekraczamy doczesność.
W moim przekonaniu problem współczesnego
człowieka polega na tym, że instynkt pragnień jest
w nim zagłuszany, jakby przywalany wielką stertą
potrzeb: nowa komórka, nowy samochód, lepszy
dom itd. Żyjemy w czasach konsumeryzmu – człowiek miota się od potrzeby do potrzeby. Wracając
do pragnień, mają one jeszcze jedną właściwość
- najgłośniej odzywają się w człowieku zazwyczaj
w sytuacji kryzysu. Przychodzi wtedy refleksja, co
się tak naprawdę w życiu liczy… Nasze społeczeństwo jest przejedzone i znudzone, dlatego też niezdolne patrzeć wzwyż. Nasze pokolenie pomyliło
marzenia z potrzebami. I tu tkwi problem.

interweniująca szczególnie tam, gdzie człowiek
przeżywa kryzys jest także jedynym antidotum
dla zachodnioeuropejskiej kultury egoizmu,
indywidualizmu, a nawet narcyzmu. Miłosierdzie, przejawiające się w wyjściu ku drugiemu
będącemu w potrzebie,to podstawowy generator
rozwoju człowieka jako człowieka.
 Przeżycia duchowe zepchnięte są dziś na

 Do kogo adresowane są zatem Światowe Dni
Młodzieży?
Właśnie do takiego człowieka, by obudzić
w nim pragnienia, by pokazać inną perspektywę
życia, a przez to wyjątkowość i niepowtarzalność
człowieka stworzonego i odkupionego przez Boga.
Istotą człowieczeństwa jest ofiarowywanie siebie
i przekraczanie w swoim ego. Kościół od 2 tysięcy lat

czość i wykluczenie są na porządku dziennym.
On tego wszystkiego doświadczył, dlatego
miłosierdzie, które jest pierwszym znakiem
chrześcijaństwa, jest także dla Ojca Świętego
kluczowym przesłaniem jego nauki. Myślę, że
papież, dostrzegając znaki naszych czasów takie,
jak wielki exodus ludności, konflikty wywoływane nawet w imię Boga, co jest przecież zaprzeczeniem Boga Miłosiernego, widzi ogromną
potrzebę jedności w imię miłosierdzia. Staje się
oczywiste, dlaczego wybrał Polskę jako gospodarza spotkania młodych z całego świata – to od
Polski właśnie, przez osobę św. Faustyny, świat
nauczył się koronki do Miłosierdzia Bożego. Jej
postulat, wyrażony w przejmującym „Dzienniczku”, by w każdym kościele znajdował się
obraz „Jezu, ufam Tobie”, spełnia się na naszych
oczach. Miłosierdzie jako miłość zaangażowana,

fot. materiały prasowe

z ks. Wojciechem Hackiewiczem,
Diecezjalnym Koordynatorem
Światowych Dni Młodzieży
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jest depozytariuszem dobrej nowiny, że spełnieniem
pragnień człowieka jest osoba Jezusa Chrystusa.
 Jak ksiądz myśli, co polska młodzież może
dać światu?
Jeszcze nie utraconą do końca otwartość na pragnienia, a tak po ludzku spontaniczność, witalność,
gościnność… Polska młodzież jest bardzo rodzinna,
kocha i szanuje swoich bliskich. Myślę, że w naszych
domach młodzi pielgrzymi z całego świata doświadczą tej rodzinnej atmosfery w całej pełni.
 „Wszyscy patrzymy w Waszym kierunku,
gdyż przez Was stale niejako na nowo stajemy
się młodzi. Tak więc Wasza młodość nie jest
tylko Waszą własnością osobistą czy pokoleniową — należy ona do całokształtu tej
drogi, jaką przebywa każdy człowiek w swym
życiowym itinerarium, a zarazem jest jakimś
szczególnym dobrem wszystkich. Jest dobrem
samego człowieczeństwa” – pisał w marcu 1985
roku Papież Jan Paweł II w liście do młodzieży
z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży.
Młodość jako bogactwo – zauważa papież. To
trudne i zobowiązujące wyzwanie...
Młodzi dzięki swojej świeżości są radykalni
w opowiadaniu się za wartościami, nieskażeni
jeszcze „światem”. Są rewolucjonistami, od
których zaczynają się zmiany. Młodzi są bardzo
potrzebni społeczeństwu, tak jak społeczeństwo
potrzebne jest młodym.
 Jak Siedlce wpisują się w to międzynarodowe
spotkanie młodych? Ilu gości odwiedzi nasze
miasto w tych dniach?
Nasza diecezja będzie gościć ponad 1,5 tysiąca
pielgrzymów 39 narodowości, którzy przybędą
w 22 grupach (z 22 państw). Przyjadą do nas goście ze wszystkich kontynentów. Liczymy również
na liczny udział młodych Polaków w spotkaniach
diecezjalnych. Wszyscy uczestnicy ŚDM zamieszkają u rodzin w siedmiu regionach diecezji.
Siedlce będą miejscem inauguracji Światowych
Dni Młodzieży w naszej diecezji.
 Jak wygląda program ŚDM w Siedlcach?
Pierwszego dnia międzynarodowego spotkania, czyli 21 lipca, młodzież już od godz. 14 będzie
gromadzić się na placu Sikorskiego, a o godz. 17
wyruszymy w wielkim orszaku, w takt poloneza
Ogińskiego, w kierunku siedleckiej „marakany”,
czyli na błonia w okolice Parku Wodnego. Tam
młodzi będą uczestniczyć w Gali Otwarcia ŚDM
w Diecezji Siedleckiej. Na początku odbędzie się
prezentacja poszczególnych krajów. Z tej okazji
skomponowano specjalne dżingle, które stylistycznie odpowiadają każdemu z krajów. W czasie tych
prezentacji Chór Miasta Siedlce wykona hymny
ŚDM, a całość zakończy spektakl przygotowany
przez siedleckie ośrodki kultury, prezentujący naszą historię i współczesność. To będzie największe
zgromadzenie młodzieży podczas ŚDM w naszej
diecezji.
 Młodzi goście na pewno nie będą się w Siedlcach nudzić...
Każdego dnia młodzież będzie się spotykać

w dwóch kościołach, tzw. stacyjnych – w siedleckiej katedrze oraz w kościele św. Józefa. W piątek,
22 lipca przed południem, młodzi pielgrzymi,
zaopatrzeni w Apteczkę Dobrego Samarytanina,
odwiedzą Wioskę Dziecięcą i Dom nad Stawami oraz Świetlicę Caritas. Myślę, że będą to
najbardziej wzruszające spotkania. Po południu
przygotowaliśmy dla nich całą paletę warsztatów:
pisania ikon, fechtunku rycerskiego (z udziałem
rycerzy z Liwa), tańca regionalnego, tradycyjnej
kuchni (we dworze Mościbrodach). Nie zabraknie
też warsztatów z udzielania pierwszej pomocy.
Zwieńczeniem tego cyklu będzie udział w powstawaniu muralu tuż obok siedleckiego CKiS.
 Niezwykle ciekawie zapowiada się wieczorne
spotkanie przy Skwerze Kościuszki?
Tak, myślę, że będzie to niezapomniane przeżycie dla wszystkich. O godz. 20.00 zapraszam
na Misterium Miłosierdzia, oparte na kanwie
koronki do Bożego Miłosierdzia odmawianej w 5
językach oraz przypowieści o Dobrym Samarytaninie, która zostanie odmówiona w pięciu
językach. Wydarzenie w formie modlitewnej
dramy stworzą siedleccy aktorzy i klerycy naszego
seminarium. Na potrzeby misterium skomponowano 5 pięknych songów, ale nie chcę więcej
zdradzać.
 Co czeka nas w kolejnych dniach?
W sobotę, 23 lipca, młodzież wyjedzie do
Kodnia – położonego nad malowniczym Bugiem
Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej
Podlasia. Nasza diecezja to świadek Unii Brzeskiej,
dzieła, które zburzyło mur dzielący prawosławnych
i katolików. Przez wieki żyli tu również zgodnie wyznawcy różnych religii, dlatego też i teraz w sposób
symboliczny będziemy w Kodniu burzyć mury mury uprzedzeń, stereotypów, niechęci i nienawiści. Chcemy pokazać, że pojednanie jest możliwe,
jeśli dokonuje się dzięki Bożemu Miłosierdziu.
Spotkają się w Kodniu młodzi, którzy na co dzień
żyją po dwóch stronach barykady. Spodziewamy się
delegacji z Rosji i Ukrainy. Tego dnia również nie
zabraknie atrakcji, które przybliżą młodzieży całego
świata polskie tradycje i historię. Zaprezentujemy
m.in. polską husarię – a to za sprawą znakomitej
grupy rekonstrukcyjnej z okolic Białegostoku.
Widowisku towarzyszyć będą warsztaty dworskiego
savoir vivre. Wieczorem, u podnóża golgoty kodeńskiej, odbędzie się uroczysta Eucharystia z udziałem
biskupów z pięciu krajów. Kapłani z Libanu będą się
modlić w obrządku maronickim (Kościół Maronicki, działający na terenie obecnego Libanu i Syrii,
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to jedyny kościół Wschodu, który pozostaje w unii
z Rzymem). Libańscy duchowni podczas Eucharystii będą używać języka aramejskiego.
 Ostatni dzień ŚDM upłynie pod hasłem
rodziny?
Tak. Niedziela, 24 lipca, będzie Dniem
z Rodziną. Ten dzień goście zagraniczni mają
spędzić właśnie w towarzystwie rodzin, uczestnicząc w parafialnych mszach świętych, rodzinnych
spotkaniach albo atrakcjach, które przygotują
gospodarze. Chciałbym, aby w ten sposób
dowartościowane poczuły się rodziny goszczące
młodych, a goście mieli okazję doświadczyć
polskiej rodziny. Ostatnim punktem Światowych
Dni Młodzież w naszej parafii będzie wspaniały
koncert w wykonaniu dwóch chórów z Libanu
– jeden specjalizuje się w maronickiej muzyce
liturgicznej, drugi zaś zaprezentuje repertuar
do przebojów Hanki Ordonówny, która zmarła
w Bejrucie. Jestem przekonany, że „Libańskie
Ordonki” podbiją serca siedlczan i naszych gości.
 Organizacja Światowych Dni Młodzieży
w Diecezji Siedleckiej to imponujące przedsięwzięcie. Jak się księdzu udało „ogarnąć” to
wszystko?
To zasługa całego sztabu ludzi, który pracuje
nad organizacją tego przedsięwzięcia od dwóch
lat. Niemały w tym udział mają wolontariusze, bardzo chętnie włączyli się w to dzieło.
W samych Siedlcach mamy 150 wolontariuszy.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni za zaangażowanie
w organizację ŚDM od strony artystycznej siedleckiemu Centrum Kultury i Sztuki oraz MOK.
Otrzymujemy też nieocenioną pomoc i wsparcie
od władz miasta, a także wszystkich służb, które
czuwać będą nad bezpieczeństwem pielgrzymów, za co w tym miejscu serdecznie dziękuję.
 Czego oczekuje ksiądz po 13 edycji ŚDM?
Urlopu (śmiech). Przede wszystkim chciałbym, by to, co stało się udziałem młodzieży na
etapie przygotowań, przyniosło trwały owoc.
Nasza młodzież dokonała ogromnej pracy. Nie
tylko fizycznej, organizacyjnej, ale i duchowej. Od
dwóch lat regularnie spotykała się na modlitwie,
budując wspólnotę miłości i głębokiej wiary.
Może to zaowocowało tym, że z naszej diecezji na
spotkanie z Ojcem Świętym w Krakowie pojedzie
ponad 4 tys. młodych pielgrzymów. Nie chcemy
tego daru, jakim są Światowe Dni Młodzieży
w Polsce, zaprzepaścić. Wierzymy, że młodzi,
którzy raz odkryli to pragnienie patrzenia w górę,
nie wrócą do świata, w którego herbie jest koryto.
Że będą odkrywać siebie w świetle Jezusa. I czynić
dobro, pomimo wszystko. 
(M)
KS. WOJCIECH HACKIEWICZ
DIECEZJALNY DUSZPASTERZ MŁODZIEŻY I DIECEZJALNY
KOORDYNATOR ŚDM; POMYSŁODAWCA I ORGANIZATOR
JERYCHA MŁODYCH ORAZ WIECZORNYCH KATECHEZ “FUNDAMENTY WIARY”; WYKŁADOWCA W WSD I INSTYTUCIE
TEOLOGII; DIECEZJALNY ASYSTENT AKCJI KATOLICKIEJ;
WŚRÓD SZEROKIEGO WACHLARZA JEGO ZAINTERESOWAŃ
SĄ M.IN.: TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, WSCHODNIA
KULTURA I LITURGIA ORAZ LITERATURA.
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Bóg,
Honor,
Ojczyzna

w malarstwie
XIX wieku

Bogaty zbiór malarstwa XIX-wieku w obrazach
Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Artura
Grottgera, Maksymiliana Gierymskiego,
Wandalina Strzałeckiego, Ludomira
Benedyktowicza, Tadeusza Rybkowskiego
oraz Antoniego Kozakiewicza prezentowany
jest od 15 czerwca 2016 roku w Muzeum
Diecezjalnym w Siedlcach.

- Ekspozycja powstała w ramach tzw. rewanżu – wyjaśnia dyrektor muzeum ks. dr Robert
Mirończuk. – Podczas gdy w Siedlcach będziemy
delektować się odbiorem dzieł najwybitniejszych
przedstawicieli XIX-wiecznego malarstwa, nasz
„sztandarowy” obraz „Ekstaza św. Franciszka” EL
Greco będzie przechodził gruntowną konserwację
w Muzeum Narodowym w Krakowie - wyjaśnia.
- Wystawa o tak wzniosłym tytule nawiązuje
do dewizy: Ojczyźnie wszystko, prócz miłości Boga
najwyższego i Honoru. Człowiek - Artysta zwrócony w kierunku Boga, szukający u Boga odpowiedzi
i stawiający Boga i Jego wolę na pierwszym miejscu traktuje swoje miejsce w czasie i przestrzeni,
w trudnym XIX wieku, jako zadanie do wykonania, które nigdy samo w sobie nie jest celem, a jedynie środkiem do osiągnięcia celu fundamentalnego, czyli życia wiecznego. Tak ukierunkowany staje
się wolny od nacisków zewnętrznych – jakim był
czas zaborów, nie ulega słabościom wewnętrznym.
I choć artyści reprezentowali różne style i techniki,
w naszej Wystawie połączył ich jeden temat: tym

1

tematem jest ofiara powstańców styczniowych jaką
złożyli polscy często młodzi chłopcy, a także co
spotkało tych, którzy przeżyli: konfiskata mienia,
więzienie, dożywocie w łagrach, zsyłka na Sybir,
a często i śmierć – publiczna przez powieszenie.
Wielu z malarzy, jak: Gierymski, Grottger, Kozakiewicz czy Benedyktowicz sami doświadczyli zapachu prochu powstańczego, razów nahajek czy
mrozów Syberii, a powróciwszy udokumentowali
tak jak najlepiej potrafili – na płótnie – dodaje ks.
Robert Mirończuk.
Zaprezentowane na Wystawie dzieła pozwolą odkryć prawdę o tamtych trudnych czasach,
harcie ducha Polaka, dostrzec radość na twarzach powstańców z chwilowej co prawda wolności, WOLNOŚCI, która wpisana jest w naturę
każdego człowieka mieszkającego pomiędzy Bugiem a Odrą.
Wystawa czynna będzie do 30 września, a uroczyste otwarcie ekspozycji z udziałem przedstawicieli władz miasta Siedlce oraz wielu znamienitych
Gości z całego kraju, odbyło się 14 czerwca br.

2

3

4

5

6

8

7

1. Podjazd Powstańców - Ludomir Benedyktowicz
2. Pożegnanie uczestników powstania 1863 r.” - Wandalin
Strzałecki 3. Zamach na Hrabiego Berga - Józef Górski
4. Rok 1863 - Tadeusz Rybkowski 5. Trzy pokolenia - Antoni
Kozakiewicz 6. Polonia – Rok 1863 - Jan Matejko 7. Rok 62gi - Jacek Malczewski 8. Sybiracy - Jacek Malczewski 9. Moje
modele - Jacek Malczewski 10. Autoportret - Artur Grottger 9

10
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MUZEUM REGIONALNE ZAPRASZA
Muzeum Regionalne w Siedlcach
„KONSTANTY LASZCZKA (1865-1956)
W ZBIORACH MUZEUM
REGIONALNEGO W SIEDLCACH”
Od 3 lipca do 30 października 2016 r. w siedleckim Muzeum Regionalnym mamy okazję
zakosztować genialnej sztuki Konstantego
Laszczki – wybitnego rzeźbiarza, wywodzącego
się z Mazowsza, którego twórczość na trwałe
wpisała się w historię sztuki światowej. Szkoda,
że tak rzadko dzieła Laszczki udostępniane są polskim odbiorcom.
Kolejne rocznice z nim związane pominięto milczeniem,
szczególnie w naszym regionie, skąd artysta pochodził.
Tym bardziej cieszy pomysł zaprezentowania prac
tego wybitnego rzeźbiarza
i nieprzeciętnego człowieka
w siedleckim Muzeum Regionalnym, w którego zbiorach
znajduje się kilkanaście jego
dzieł, powstałych w różnych
okresach jego twórczości. Przypomnijmy, że
Konstanty Laszczka
urodził się w 1865

roku w Makówcu Dużym koło Mińska Mazowieckiego, zmarł zaś w 1956 roku w Krakowie.
Kształcił się w Warszawie w prywatnej szkole
rzeźbiarza Jana Kryńskiego. Dzięki zdobyciu
I nagrody w konkursie rzeźbiarskim Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych od 1891 do
1896 przebywał na stypendium w Paryżu. Od
1899 roku objął funkcję profesora na Wydziale
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
i sprawował tę funkcję do 1935 roku. Oprócz
rzeźby, zajmował się malarstwem, medalierstwem oraz ceramiką.

- W naszym muzeum osobą wybitnego artysty zainteresował się dyrektor Leopold Grzegorek
i od początku lat 80. XX wieku zaczął kupować
kompozycje tego rzeźbiarza. Kontynuowała zakupy pani dyrektor Zofia Więckowska-Czapska – wyjaśnia Danuta Michalec, historyk sztuki
i kustosz wystawy. - Mamy w swoich zbiorach nie
tylko rzeźby. Wszystkich prac jest 12, w tym jedna
grafika, jeden obraz olejny, trzy kompozycje akwarelowe oraz dwie ceramiki „Konik morski” i „Koziołek”. Z rzeźb autoportret artysty, projekt
pomnika Kossaka, piękne popiersie
damy z 1905 roku, gipsowy odlew rzeźby
Betsabe i szkic rzeźbiarski grupy figuralnej. W 2007 roku Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku zaproponowało nam wykonanie
odlewów metalowych dwu kompozycji. Została wybrana Betsabe i głowa artysty – dodaje
kustosz wystawy „Konstanty Laszczka w zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach)
By lepiej poznać osobę i twórczość artysty
warto też zwiedzić Wirtualne Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem, gdzie znajdziemy znakomity esej na temat życia i twórczości artysty pióra Danuty Michalec,
wspomnienia wnuków genialnego rzeźbiarza oraz bogatą
galerię jego dzieł. 
(M)

CKIS ZAPRASZA

XVII Wakacyjna
Akademia Talentów

OTWARTE ZAJĘCIA Z TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO

od 11.07
do 15.07

prowadzone przez Paulinę Jaksim

od 11.07
do 15.07

prowadzone przez Elizavetę Gorelikovą

od 29.08
do 31.08

prowadzone przez Macieja Czapskiego

od 29.08
do 31.08

prowadzone przez Roberta Protasewicza

godz. 10:00 – 11:30
miejsce: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

OTWARTE ZAJĘCIA Z BALETU

godz. 11:30 – 13:00
miejsce: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

OTWARTE ZAJĘCIA TEATRALNE

godz. 10:00 – 13:00
miejsce: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

OTWARTE ZAJĘCIA TEATRALNE

godz. 13:00 – 16:00
miejsce: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

14 |

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

www.facebook.com/ckis.siedlce

PODRÓŻE GWIAZD
ROZMOWA
z Tadeuszem Chudeckim, aktorem,
podróżnikiem i pisarzem

www.ckis.siedlce.pl

PODRÓŻE

TO SENS
MOJEGO
ŻYCIA
 Jest Pan w permanentnej podróży. Kiedy
złapał Pan bakcyla podróżowania?
Myślę, że to było w latach 90., kiedy mieszkałem
we Włoszech – w sumie przez sześć lat - i dużo
podróżowałem po tym pięknym kraju. Mam
zresztą włoskie obywatelstwo po mojej ś.p.
pierwszej żonie, która była Włoszką. Kiedy poznałem smak podróżowania, chciałem więcej
i więcej. Więc ma pani rację stwierdzając, że jestem w permanentnej podróży.
 Ile krajów do tej pory Pan zwiedził?
Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że byłem w 120 krajach. A ile jeszcze zostało do zwiedzenia! Nie jestem już taki młody, trzeba się spieszyć (śmiech).
 Czy są miejsca, do których lubi Pan wracać,
czy też zwiedza Pan zupełnie nowe?
I tak, i nie. Generalnie im więcej człowiek podróżuje, tym więcej chce zobaczyć. To tak jak z jedzeniem – apetyt rośnie. Ja mam ogromny apetyt
na poznawanie innych krajów, kultur, smaków,
tradycji, ludzi i gustów. Miłością szczególną darzę Włochy, o czym już wspomniałem, i bywam
tam bardzo często. Uwielbiam też Portugalię
z jej wspaniałymi plażami, jedzeniem, zaułkami
i muzyką Lizbony, a przede wszystkim z fantastycznymi ludźmi. Europę znam i kocham, bo
mieszkam w jej sercu, więc wielokrotnie wracam
do tych samych miejsc, które za każdym razem
wydają się jednak inne…A może to my się zmieniamy… Wielką miłością darzę też Azję i Amerykę Południową. Niedawno wróciłem z Chile.
Dotarłem do Ziemi Ognistej na południu. Wciąż
mam pod powiekami nieziemskie krajobrazy
stamtąd, twarze napotkanych ludzi, niezwykły
klimat tej wyspy...
 Proszę powiedzieć, jak się Pan przygotowuje do podróży?
Wie pani, teraz to już w ogóle się nie przygotowuję, bo stale gdzieś wyjeżdżam. Mam swoją „dyżurną” walizeczkę, do której po trochu wrzucam
najpotrzebniejsze rzeczy i radzę wszystkim, by
też tak robili – brać tylko to, co niezbędne. Ciężki
bagaż potrafi zabić przyjemność z podróżowa-

nia. Drugą parę majtek możemy sobie kupić na
miejscu za 2-3 euro (śmiech).
 Kim Pan się stał dzięki podróżom?
Po pierwsze, podróże kształcą. Dzięki nim nabrałem dużego dystansu do siebie i swojego życia.
Przestałem narzekać, widząc, w jakich warunkach żyją inni ludzie. Doceniłem swoje szczęście.
Po drugie, dzięki podróżowaniu zdobyłem drugi
zawód - piszę książki o podróżach, robię audycje
radiowe czy programy telewizyjne. Zapraszam do
słuchania moich audycji w Jedynkowym „Lecie
z radiem”, na antenie którego codziennie o godz.
10.10 prowadzę autorski program „Gdzie jest Tadek?”. W tym tygodniu nadaję z Włoch, a w kolejnym z Maroka. Natomiast w publicznej telewizji
prowadzę w soboty program „Akcja wakacje”.
Zachęcam Czytelników „Sceny24”, z moich ukochanych Siedlec, do śledzenia tych programów.
 No właśnie, dzięki podróżom możemy poznać Pana jako pisarza… Pana pierwsze dzieło
to przewodnik. „Wspaniałe podróże na każdą
kieszeń, czyli Europa za 100 euro”. To naprawdę możliwe: wspaniała podróż za 400 zł?
Oczywiście, że tak. Świat się skurczył, zrobił się
jak kieszeń. Teraz podróżuje się znacznie łatwiej
i taniej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Dzięki
internetowi i umiejętnemu wyszukiwaniu tanich biletów zwiedzenie któregoś z europejskich
krajów, łącznie z hotelem (no może nie pięciogwiazdkowym) i wyżywieniem jest możliwe
za 100 euro. Wielu ludzi mówi mi, że żyję jak
w bajce, ale to jest kwestia wyboru. Moi koledzy

wydają na papierosy, nie mówiąc o alkoholu, co
najmniej 500 zł miesięcznie, a ja za te pieniądze
mam 2-3 wyjazdy do europejskiej stolicy.
 O czym będzie kolejny przewodnik?
Jestem w trakcie pisania przewodnika po Włoszech, w którym będę polecał miejsca miej znane,
ale za to wyjątkowe. W planach mam wydanie
przewodnika pod roboczym tytułem „Europa na
wakacje”.
 Rozumiem, że w podróży też Pan pracuje?
Tak i to intensywnie (śmiech). Uczę się tekstów
do ról teatralnych. Spisuję wrażenia z podróży,
przysłowia narodów, migawki rozmów z ludźmi, które potem układają się w kolejną książkę.
Normalnie, na co dzień, nie można mnie dogonić, a w samolocie jestem przypięty pasami, więc
nigdzie nie ucieknę (śmiech).
 Wymierną wartością podróży jest także
poznawanie języków. Podobno włada Pan
dziesięcioma…
Jedne języki znam bardzo dobrze a inne w takim
stopniu, by się móc porozumieć. Generalnie kiedy
wychodzę z samolotu, rozmawiam w języku kraju, do którego podróżuję. Uwielbiam rozmawiać
w językach, których nie znam (śmiech). Jestem
gadułą i zawsze znajdę sposób na porozumienie.
 Jakie pamiątki przywozi Pan z podróży?
Czasem przywożę jakąś oryginalną rzecz, ale
generalnie nie przepadam za pamiątkami, bo są
to głównie tandetne rzeczy. Wolę kupić przypra-
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Artystyczne podsumowanie styczeń - czerwiec 2016
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r., Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem, współorganizatorem, realizatorem bądź uczestnikiem
(poprzez udział własnych zespołów, twórców i wykonawców) następujących działań programowych:

15 własnych spektakli teatralnych
(w tym 3 spektakle premierowe)
PREMIERY WŁASNE 2016 r.:
Miłość niejedno ma imię
14 lutego 2016

Scenariusz, reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Choreografia: Paulina Jaksim
Obsada: Teatr Tańca Caro, Teatr Es
wy, jakiś oryginalny owoc… Z ostatniego pobytu w Neapolu przywiozłem bawolą mozarellę
i mrożoną ośmiornicę, którą wieczorem w domu
przygotowałem na kolację. Moimi pamiątkami
z podróży są wspomnienia. O, przepraszam.
Niedawno przywiozłem żonie, która uwielbia
psy, włóczkowego pieska z Capri. Nie zdradzę, ile
kosztował. Ale jest ładny.
 W jakim towarzystwie lubi Pan podróżować?
Uwielbiam podróżować z żoną, ale też z przyjaciółmi, których kocham i szanuję. Nie lubię
wyjeżdżać samotnie, kiedy nie ma z kim dzielić
radości podróży. Chociaż są takie miejsca, w których czuję się najlepiej sam ze sobą. Tak było
w Ziemi Świętej – byłem tam sam dla siebie, ze
swoimi myślami i refleksjami.
 Jest Pan spełnionym, szczęśliwym człowiekiem, również dzięki pasji podróżowania i odkrywania świata. Co by Pan radził tym, którzy
boją podjąć decyzję o wakacyjnej podróży?
To prawda, jestem szczęśliwy, bo mam bardzo
ciekawe życie. Wielu ludzi siedzi w domu, bojąc
się wyruszyć w świat – bo przecież tam szaleją
terroryści, tam jest kryzys, gdzie indziej jeszcze
koczują uchodźcy, ale prawda jest taka, że w każdym momencie i w każdym miejscu może nas
dosięgnąć nieszczęście. Ja się nie boję. Gdybym
tak myślał, nie doświadczyłbym tych wszystkich
dobrodziejstw, które płyną z podróżowania. Nie
byłbym tym, kim jestem. A więc ruszcie się przyjaciele i w drogę! 
(M)

Selfie z Alicją w Krainie Czarów
29 kwietnia 2016

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

Tylko muzyka
10 czerwca 2016

Reżyseria, scenografia, kierownictwo muzyczne:
Waldemar Koperkiewicz
Choreografia: Izabela Orzełowska
Obsada: Soliści: Marcin Sójka, Dorota Kaczorek,
Robert Protasewicz, Gabriela Kardacz, Rafał
Czapliński, aktorzy Teatru Es, orkiestra
Teatru Es, Teatr Tańca Caro
13 spektakli teatrów impresaryjnych, w tym 1 spektakl premierowy,

Blizny pamięci
- rzecz o Janie Karskim
25 maja 2016

Scenariusz i reżyseria: Jerzy Zelnik
Muzyka: Robert Rekiel
Obsada: Jerzy Zelnik, Sebastian Ryś

		89 spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży,
		46 spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
		15 konkursów, prezentacji, widowisk,
		32 spotkania dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuk plastycznych przeglądów i festiwali,
		12 koncertów,
		8 wernisaży,
		11 spotkań, konferencji i sympozjów,
		7 koncertów CKiS poza Siedlcami
		1 program stypendialny
RAZEM: 249 wydarzeń artystycznych i społecznych
+ 34 audycje radiowe i telewizyjne
Razem: 283 wydarzenia artystyczne i społeczne oraz audycje radiowe i telewizyjne.
Około 64 tysiące widzów (nie licząc słuchaczy audycji radiowych i telewizyjnych).

Dziękujemy
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23 września, godz. 19:00
SIEMION ZŁOTNIKOV

SZTUKA PLUS KOMERCJA

PRZYSZEDŁ
MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY
Reżyseria
Viola Arlak
i Tadeusz Chudecki

Obsada
Viola Arlak
i Tadeusz Chudecki

„Przyszedł mężczyzna do kobiety”
czyli mężczyzna po przejściach
i kobieta z przeszłością. Wzruszająca komedia o miłości, poszukiwaniu zrozumienia i bliskości
drugiego człowieka. Historia o potarganych życiem ludziach, których
smutne i powszednie troski przemieniają się w namiętne uczucie.
Miłość Niny i Wiktora jest dowodem na to, że życie bez ukochanej
osoby jest jałowe i smutne. Przekonaj się, że to sztuka także o Tobie
i że na miłość nie jest nigdy za
późno. Może ten spektakl stanie się
dla Ciebie pomocą w rozwiązaniu
uczuciowych dylematów? Przyjdź,
zobacz! Przyjdź pośmiej się z nami!
Przyjdź i zacznij bardziej kochać!
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SZTUKA PLUS KOMERCJA

13 października
godz. 17:00 i 20:00
ALLAN STRATTON

GORĄCY
ROMANS
W PIĘKNEJ
SCENERII
HAWAJÓW
Czy powieści romantyczne to fikcja,
a bohaterowie to zmyślone postaci uwikłane w szaloną historię miłosną? Otóż
nie zawsze! Jak się okazuje najlepsza
historia miłosna może mieć początek
w bardzo nieoczekiwanych okolicznościach, a Hawaje to miejsce, gdzie
wszystko może się zdarzyć! Szalona
autorka harlequinów Vivien, desperacko pragnie przeżyć swój pierwszy
raz… Wydawać by się mogło, że plan
jest bliski realizacji a weekend z niedawno poznanym Edgarem zapowiada
się obiecująco, gdyby nie… Doris
– żona niedoszłego kochanka, która
przyłapała parę! Nieudane plany romansowe to jednak nie jedyny problem
Vivien. Pisarka bowiem musi napisać
nową książkę, wydawnictwo coraz
bardziej się niecierpliwi, czas ucieka,
a natchnienia brak. Sprytna pisarka
w zaistniałej sytuacji dostrzega jednak
pewną korzyść, a w jej głowie powstaje
iście szatański plan – nadciągająca
awantura „małżeńska” może stać
się inspiracją do jej nowej powieści!
Wydarzenia nabierają tempa i sprawy
jeszcze bardziej się komplikują, gdy do
domu Edgara i Doris zaczyna przybywać coraz więcej nieproszonych gości,
którzy jak się później okaże nie do końca są przypadkowi!

HAWAJE

CZYLI PRZYGODY
SIOSTRRY JANE
Reżyseria
Marcin Sławiński

Obsada
Daria Widawska, Dominika
Ostałowska/Agnieszka
Warchulska, Przemysław
Sadowski/Piotr Nowak, Bartosz
Żukowski / Piotr Nowak,
Aleksandra Popławska/Barbara
Kurzaj, Marta Manowska/
Izabela Zwierzyńska, Alan
Andersz/ Wojciech Rotowski

Produkcja
Teatr Capitol
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15 października

SZTUKA PLUS KOMERCJA

godz. 20:00
MARCIN SZCZYGIELSKI

SINGLE
PO JAPOŃSKU
Reżyseria
Olaf Lubaszenko

Obsada
Anna Mucha,
Katarzyna Maciąg,
Wojtek Medyński,
Lesław Żurek

Produkcja
Teatr My

FARSA, KTÓRA
PRZEDSTAWIA
NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ W KRZYWYM
ZWIERCIADLE

Witajcie w korporacji! Słowo „wolność”
wydaje się tu nieprzyzwoite, a posiadanie własnego zdania może stać się przyczyną wymówienia, lub przynajmniej
nagany. Nie ma tu miejsca na miłość, bo
nawet jeśli uda jej się wykiełkować w
sercach pracowników, korporacyjne tryby zmielą ją na proch nim zdąży zakwitnąć. I wreszcie – nie ma tu miejsca na
sens i celowość działań, bo praca musi
trwać – obojętnie, czy czemuś służy, czy
też sprowadza się do przelewania z pustego w próżne. Tak wygląda normalne
korporacyjne życie – a przynajmniej tak
sądzą nasi bohaterowie. Magda, Nirek,
Joanna i Sebastian – członkowie zarządu
korporacyjnego giganta, który z trudem
walczy o przetrwanie na medialnym rynku. Podporządkowali swoją egzystencję
pracy, a prywatne życie upchnęli w przerwie na lunch. Walka o władzę zaślepia
ich do tego stopnia, że są dla nich gotowi
poświęcić szczęście własne i szczęście
najbliższych. Podwładnych traktują jak
niewolników, a siebie samych niczym
królewski dwór. Choć ich imperium
chwieje się w posadach i z dnia na dzień
kurczy się coraz bardziej, nie zauważają
i tego. Gdy okazuje się, że firmę po raz
kolejny przejmuje inny właściciel – tym
razem pochodzący z dalekiej Japonii
– a obowiązującym strojem każdego
pracownika staje się…
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UCZTY TEATRALNE

22 października
godz. 19:00

WILLIAM SHAKESPEAR | PRZEKŁAD: STANISŁAW BARAŃCZAK

WILLIAM
SHAKESPEAR
W NOWEJ
ODSŁONIE

Bianka – skromna i uległa, obiekt
westchnień wszystkich kawalerów
z okolicy. Katarzyna – krnąbrna i
pyskata, wszystkich ich do siebie
skutecznie zniechęciła. Problem
w tym, że aby ta pierwsza mogła poślubić swojego „księcia”,
najpierw za mąż musi wyjść jej
starsza siostra. Tylko jak to zrobić?
Czy znajdzie się na tyle odważny
młodzieniec, aby zechcieć spróbować okiełznać Katarzynę? Okazuje
się, że wszystko jest możliwe, jeśli
panna ma odpowiednio duży posag.

POSKROMIENIE
ZŁOŚNICY
Reżyseria
Marek Mokrowiecki
Choreografia:
Katarzyna Anna
Małachowska
Muzyka:
Urszula Borkowska

Obsada
Jacek Mąka, Henryk
Błażejczyk, Henryk
Jóźwiak, Bogumił
Karbowski, Krzysztof Bień,
Szymon Cempura, Mariusz
Pogonowski, Piotr Bała,
Przemysław Niedzielski,
Łukasz Mąka, Szymon
Kołodziejczyk, Hanna

Zientara, Barbara Misiun,
Sylwia Krawiec, Maja
Rybicka, Grażyna Zielińska
Produkcja
Teatr Dramatyczny
im. J. Szaniawskiego
w Płocku
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18 listopada

SZTUKA PLUS KOMERCJA

godz. 17:00 i 20:00
KRZYSZTOF JAŚLAR

ZDOBYĆ,
UTRZYMAĆ,
PORZUCIĆ 2
Reżyseria
Krzysztof Jaślar

Obsada
Katarzyna Zielińska,
Katarzyna Żak,
Olga Bończyk,
Władysław Grzywna

Produkcja
Teatr Capitol

KOMEDIA
W GWIAZDORSKIEJ
OBSADZIE
W spektaklu poruszane są tematy parytetu, szowinizmu obojga
płci, feminizmu, diety, kosmetyków, salonów piękności, chirurgii
plastycznej, prezentów, biżuterii,
asertywności w kontaktach z płcią
przeciwną oraz szeroko rozumianego poradnictwa odpowiadającego
na fundamentalne pytanie: JAK?…
Pokazujemy różne rodzaje kobiet:
słodką idiotkę, kurę domową, herod-babę, kobietę kumpla, dzidzię
piernik, kobietę bluszcz itp. Kobietę w pracy, na zakupach, na urlopie,
podczas wyjazdu integracyjnego, na
randce, w Urzędzie Stanu Cywilnego i w sądzie.
Czy spektakl odpowie na pytanie
JAK zdobyć, utrzymać, porzucić?
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26 listopada

UCZTY TEATRALNE

godz. 16:00 i 19:00
ROBIN HAWDON

ROMANTYZM W POŁĄCZENIU Z ABSURDALNYM DOWCIPEM
NAJLEPSZYCH
ŚWIATOWYCH FARS
Jesteś panem młodym w dniu swojego
ślubu. Budzisz się rano, właściwie
w południe, w pokoju hotelowym,
z piękną, nagą nieznajomą u boku.
Niestety, wśród zapamiętanych atrakcji
wczorajszego kawalerskiego wieczoru,
obraz tej ślicznotki nie występuje. A
głos twojej przyszłej żony już słychać
w hotelowym korytarzu… Wystarczy
wyobrazić sobie taką sytuację, by w lot
zrozumieć, że życie naszego bohatera
już nigdy nie wróci na dotychczasowe
tory. Każdemu z nas zapewne typowa
ślubna przesada wydaje się ze wszech
miar żenująca, nic dziwnego zatem,
że gdy w taką scenerię wprowadzić
absurdalny wątek narzeczonego, przyłapanego na zdradzie w noc przedślubną – mieszanka taka musi prowadzić
do wybuchów nieposkromionego
śmiechu, a momentami (uwaga!) także
wzruszeń. Sztuka łączy dwa elementy
ukochane przez naszych widzów, czyli
romantyzm przedstawienia „Kiedy
Harry poznał Sally” z absurdalnym
dowcipem i matematyczną precyzją
najlepszych światowych fars. Zamierzony przez autorów barokowy
weselny kicz, jest doskonałą oprawą
dla lokomotywy nieprawdopodobnych
zdarzeń, możliwych jedynie w najlepszych farsach – ukochanym gatunku
brytyjczyków.

ŚLUB
DOSKONAŁY
Reżyseria
Marcin Sławiński

Obsada
Paweł Małaszyński
Katarzyna Glinka/
Katarzyna Zielińska
Marta Żmuda
Trzebiatowska
Andrzej Nejman
Ewa Kasprzyk/ Aldona
Jankowska

Ilona Chojnowska/
Magdalena Lamparska
Maciej Kujawski/ Andrzej
Grabarczyk
Produkcja
Teatr Kwadrat
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5 grudnia

UCZTY TEATRALNE

godz. 17:00 i 20:00
IVAN MENCHEL

KLUB CMENTARNY
CZYLI
WESOŁE WDÓWKI
Reżyseria
Marcin Sławiński

Obsada
Ewa Wencel
Ewa Kasprzyk
Ewa Ziętek
Lucyna Malec
Marek Siudym

Produkcja
Teatr Kwadrat

SZTUKA
DOSTARCZA
ROZRYWKI
A ZARAZEM
SKŁANIA
DO REFLEKSJI
Czy między trzema wdowami, możliwa jest przyjaźń aż po grób? Czy
warto poświęcić swoją znajomość dla
namiętności? Dla trzech wdów regularne wizyty na cmentarzu i odwiedziny
zmarłych mężów, to najlepszy sposób
na spędzanie wolnego czasu. W końcu
nikt tak cierpliwie nie wysłucha relacji
z codziennych zakupów, lokalnych
plotek i opisu szczegółowego braku
jakichkolwiek planów na przyszłość,
jak przyjaciółki. Dlatego zapewne, choć
różnią się od siebie każdym, nawet
najdrobniejszym elementem charakteru,
wspomniane panie rytualnie umawiają
się na wspólnych herbatkach, by ramię
w ramię, radosnym krokiem udać się do
pobliskiej nekropolii. Ale na nieszczęście zeszłych już małżonków, w miejscu
ich wiecznego odpoczywania pojawiają
się czasem... żywi mężczyźni. A właściwie jeden konkretny. Sam, również
wdowiec, najlepszy rzeźnik w okolicy,
w niektórych kręgach kulturowych po
prostu musi się stać partią wręcz idealną.
Kiedy między nim, a jedną z przyjaciółek, wywiązuje się płomienny romans,
przyszłość „klubu cmentarnego”, którego rytuałom tak długo hołdowały, staje
pod ogromnym znakiem zapytania.
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14 grudnia

UCZTY TEATRALNE

godz. 17:00 i 20:00
PIERRE SAUVIL

DOSKONALE
SKONSTRUOWANA
KOMEDIA

Spektakl „Miłość i polityka” wg
sztuki Pierre’a Sauvilla wyreżyserował Grzegorz Chrapkiewicz.
W obsadzie: Grażyna Wolszczak,
Magdalena Wójcik, Paweł Burczyk,
Emilian Kamiński oraz Marcel
Sabat/Sebastian Cybulski.
Utrata twarzy czy żony? Wpływowy polityk (w tej roli Emilian Kamiński) otrzymuje od kolegi z partii
pewną niemoralną propozycję. Gra
toczy się o wysoką stawkę – władzę, pieniądze i… miłość.
Kto tak naprawdę jest ofiarą, a kto
wytrawnym manipulatorem? Ile
jest warta przysięga małżeńska?
I wreszcie – jakie sekrety kryją
gabinety polityków? W tej doskonale skonstruowanej komedii nic
nie jest jednoznaczne, a reguły
zmieniają się wraz z rozwojem gry.
Kto wyciągnie asa, a kto odejdzie
z niczym? Przekonacie się Państwo
już tej jesieni!

MIŁOŚĆ
I POLITYKA
Reżyseria
Grzegorz Chrapkiewicz

Obsada
Grażyna Wolszczak,
Magdalena Wójcik, Paweł
Burczyk, Emilian Kamiński
oraz Marcel Sabat/Sebastian
Cybulski

Produkcja
Teatr Kamienica
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V Ogólnopolski Festiwal Teatrów „Sztuka plus Komercja” | REPERTUAR

W Y DA R Z E N I A T OWA R Z YSZ ĄC E
11 PAŹDZIERNIKA
GODZ. 19:00

TYLKO
MUZYKA
Reżyseria, scenografia, kierownictwo muzyczne:
Waldemar Koperkiewicz
Asystent reżysera i wizualizacje: Robert Protasewicz
Aranżacje: Marek Matwiejczyk, Krzysztof Chromiński
Choreografia: Izabela Orzełowska
Soliści: Marcin Sójka, Dorota Kaczorek, Robert Protasewicz,
Gabriela Kardacz, Rafał Czapliński, aktorzy Teatru Es,
orkiestra Teatru Es oraz Teatr Tańca Caro

28 PAŹDZIERNIKA
GODZ. 17:00 i 20:00

MĘŻCZYZNA
IDEALNY
Reżyseria: Stefan Friedman
Producent: Leszek Kwiatkowski

5 LISTOPADA
GODZ. 19:00

PÓŁ NA PÓŁ
Reżyseria: Wojciech Malajkat
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Obsada: Piotr Polk i Piotr Szwedes

19 LISTOPADA
GODZ. 19:00

MIŁOŚĆ
NIEJEDNO MA IMIĘ
Reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Choreografia: Paulina Jaksim
Wykonanie: Aktorzy i wokaliści Teatru ES
i Tancerze Teatru Tańca Caro
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

Wakacyjne
propozycje
JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Nareszcie wakacje! Nadszedł w
końcu wyczekiwany od dawna czas
wypoczynku i swobody! Jesteśmy
po bardzo meczącym sezonie, po
wielu emocjach tych kulturalnych,
ale i tych sportowych. Nie o sportowych jednak sukcesach i wrażeniach będę tu pisał. Jest to rubryka
poświęcona filmowi, o filmach więc
i tym razem będzie. Nie zamierzam jednak namawiać Państwa
do oglądania filmów trudnych i
artystycznie złożonych, w końcu
wszyscy odpoczywamy, także
intelektualnie, co jest oczywiste po
niezwykle wyczerpujących miesiącach wytężonej pracy. Potraktujmy
temat tym razem wakacyjnie i
oglądajmy filmy, ale może lżejsze
gatunkowo? Nie zniechęcam rzecz
jasna do kontemplowania trudnego

kina artystycznego wręcz przeciwnie, ale tym razem zalecam daleko
idący wypoczynek i zapraszam na
filmy lekkie, choć nie bezmyślne!
Na początek przyjrzyjmy się
filmowi pt.: „Epoka Lodowcowa 5:
Mocne uderzenie” . Jeśli myślicie
Państwo, że jest to film stricte dla
dzieci i młodzieży, to mylicie się

głęboko. Jest to kino familijne, a
więc dla wszystkich pokoleń. Ja
przyznam się Państwu, oglądam
każdą część zwariowanych przygód
Sida, Mańka i Diego z wypiekami
na twarzy. Co też tak mnie w tym
filmie pociąga? Otóż wszystko! Jest
tam świeżość pomysłu, nowoczesna realizacja, znakomita grafika
i absolutnie przebojowe, pełne
podtekstów, aluzji i ciętego humoru
dialogi. Nie przeszkadza mi to, że
na ekranach zagości piąta już część
tego filmu! Nie przeszkadza także
to, że pomysł nie jest świeży, a co za
tym idzie temat nieco wyeksploatowany! Bo któż z nas nie zastanawiał
się, jak wyglądała nasza planeta miliony lat temu, kto ją zamieszkiwał,
jakie było powietrze, czy jak smakowała woda? Podobnych pytań
każdy z nas zadawał sobie tysiące. I
choć powyższa opowieść jest czystą
fikcją, to mam wrażenie, że reżyser
tego filmu przedstawiając nam
swoją wersję prehistorii, wychodzi
naprzeciw naszym wyobrażeniom.
Na dodatek film ten jest doskonałą
wakacyjną zabawą, która pozwoli
nam sensownie spędzić w gronie

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU

DANUTA MICHALEC
HISTORYK SZTUKI

Pastuszek

obraz malowany na szkle

Adam Woźnica (1947-2014)
Wspominając Adama Woźnicę prezentujemy jeden z jego obrazów malowanych na szkle. Tą
techniką wypowiedzi plastycznej
Adam zainteresował się w latach
70. XX wieku. Takimi obrazami
zdobył popularność. Technika
trochę przypomina kolorowanki dla dzieci. Ktoś kto maluje na
szkle musi najpierw zaplanować
ogólne zarysy kompozycji, a następnie wypełnia je kolorem. W
przypadku oka musi najpierw namalować błysk z źrenicy, potem
samą źrenicę i następnie białko
wypełniające oczodół i oczywiście pamiętać o rzęsach. Kompo-

zycja „Pastuszek”
jest
ciekawym
przykładem tego
typu malarstwa.
Poszczególne
plany piętrzą się
nad sobą. Tytułowy bohater z uroczymi gąskami
pokazany został na pierwszym
planie. Za nim widzimy jeszcze
kózkę z kwiatkiem. A jeszcze
dalej, a w rzeczywistości wyżej,
siedzi pod drzewem dziewczę w
czerwonej sukience. Wszystko
jest barwne i urocze…
Adam Woźnica przez pewien
czas uczył się w Liceum Sztuk

Plastycznych w Szczecinie. Od
1971 roku pracował jako dekorator wnętrz i wystaw sklepowych,
później jako instruktor plastyk
w instytucjach siedleckich takich
jak: „Klub pod Jackiem”, Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego
„Karo” i Zakłady Mechaniczne
im. Marcelego Nowotki. Za swoich mistrzów i opiekunów talentu

rodziny zimne letnie wieczory nad
polskim morzem czy w zatłoczonych górach. Tak doskonały sposób
uzupełnienia wypoczynku nie
zdarza się często!
Miłośnicy kina obyczajowego
albo realistycznego również w miesiącach letnich znajdą coś dla siebie;
może to być np. film pt.: „Chocolat”.

Jest to opowieść o pierwszym czarnoskórym artyście cyrkowym, który
na przełomie XIX i XX wieku zrobił
oszołamiającą karierę we Francji.
Człowiekiem tym był Rafael Padilla.
W dzieciństwie niewolnik, potem
uważał Maję Berezowską (18931978), Tadeusza Kulisiewicza
(1899 – 1988) i Barbarę Jonscher
(1926 – 1986). W 1986 roku
Ministerstwo Kultury i Sztuki
przyznało mu uprawnienia artysty-plastyka. W roku 1994 wydobył z zapomnienia ikonę Matki
Boskiej Przeczystej z Łosic, która była uważana za zaginioną
od 1915 roku. Przyczynił się do
spopularyzowania informacji o
kamieniu upamiętniającym konia Barona Stempla zachowanym
na terenie zajmowanym niegdyś przez wojska carskie. Część
swoich zbiorów etnograficznych
i historycznych Adam Woźnica przekazywał i sprzedawał do
zbiorów siedleckiego muzeum.
W zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach jest 6
obrazów Adama Woźnicy malowanych na szkle. W 1994 roku
Woźnica podarował do zbiorów
muzealnych 18 linorytów . Jeden
linoryt z tej serii podarowała
do naszych zbiorów inna osoba
w 2015 roku. Wszystkich , którzy chcą zobaczyć jeszcze inne
kompozycje Adama Woźnicy
zapraszamy do Muzeum Regionalnego na wystawę „Tworzyli w
Siedlcach”.
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niczym nie wyróżniający się członek
trupy cyrkowej, a w końcu wielka
sława areny; artysta uwielbiany i
podziwiany za swój kunszt. To film
biograficzny i jego reżyser dość
konserwatywnie podchodzi do
konstrukcji swojego dzieła, robi to
zresztą z premedytacją. Tu nic nie
zaskakuje widza, nie ma nagłych
zwrotów akcji, które śledzilibyśmy z
wypiekami na twarzy i nie wiedzielibyśmy, co zdarzy się na ekranie
za chwilę. Reżyser sądzi, że jeżeli
będziemy w stanie przewidzieć, co
spotka bohatera, będziemy mogli
skupić się na tym, co za tym wszystkim się kryje, jaka jest przyczyna
takiego losu. Jak więc skonstruowany jest ten film? Początek to bieda,
niedola, potem dość naiwna radość
z odniesionych sukcesów, następnie „uderzenie wody sodowej do
głowy”, a na koniec bolesny upadek
bohatera; jednym słowem klasyka.
Ale to film o tym, jak nagły sukces
może zniszczyć nieprzygotowanego nań człowieka. Z ilu własnych
poglądów i ideałów trzeba zrezygnować, ile razy postąpić przeciw sobie,
swojemu systemowi wartości, aby

odnieść sukces? W rolach głównych
zobaczymy rewelacyjnego jak zwykle Omara Sy oraz James’a Thiérrée
i to głównie dzięki nim obraz
ten jest tak interesujący. Panowie
znakomicie współpracują na planie
tworząc fantastyczne kreacje.
No to co, namówieni już na
urlop w kinie? A może tylko na spędzanie zimnych letnich wieczorów
w polskich kurortach, bo nie odpowiadają Państwu moje propozycję?
Zawsze możecie wybrać się na nową
wersję „Ghostbusters. Pogromcy
Duchów” albo kolejne przygody ka-

pitana Kirka i załogi USS Enterprise
w filmie „Star Trek: W nieznane”.
Nieważne, co spowoduje
waszą wizytę w kinie, ważne jest
byście tam poszli, a sztuka filmowa
zapewnia Wam rozrywkę na przyzwoitym poziomie!

autorska galeria

ANTONI WRÓBLEWSKI
„MONSTRANCJE POLSKIE I KRZYŻE POLNE PAMIĘTNE
ZIEMIĄ Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA MALOWANE”
Słowacka, ukraińska, macedońska... małopolska, nadmorska, nadbużańska. Ziemia niczyja i ziemia oswojona. Kochana i porzucona. Święta
i przeklęta. – Malując obraz ziemią, czy w Polsce, czy gdzieś w dalekim
świecie, chciałbym przenieść na płótno cząstkę duszy tego kraju, zapisać
w obrazie emocje, które towarzyszą mi podczas spotkania z ludźmi stamtąd, oddać nastrój chwili i – jeśli to możliwe – wsłuchać się w tętno ziemi.
Te obrazy nie mają się podobać, tylko przemawiać, zadawać pytania, kim
jesteśmy i dokąd zmierzamy jako ludzkość i jako osobni, pojedynczy ludzie – mówi Antoni Wróblewski. „Monstrancje polne”, stworzone z ziemi
i kamieni, zawróconych z wiejskich dróg, nadają płótnom artysty sakralnego tchnienia. Surowe i szczere, pozbawione jakichkolwiek dekoracji czy
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DO POCZYTANIA-

Skucha
JACEK HUGO-BADER

(Wydawnictwo Czarne, 2016)
Jacek Hugo-Bader przejechał kawał świata, spotkał fascynujących
ludzi, ale dopiero teraz opowiada o swojej najpoważniejszej wyprawie, największym wyzwaniu. Kreśli historię polskiej opozycji przez
losy tych, którzy ją tworzyli - Kolumbów rocznik 50. - swoich, jak
mówi, najbliższych, sióstr i braci. Co zrobili ze swoim niezwykłym
życiem dawni konspiratorzy, których bronią były papier, farba drukarska i powielacze? Żałują, że to nie były karabiny?  „Jedni koledzy
w wolnej Polsce błyszczą w polityce, inni robią fortuny, jeszcze inni
nie mają co jeść. Wielu robi mniej lub bardziej czyste interesy. Parę
osób idzie na emerytury, parę - do kryminału. Raz - za coś, raz - za
nic. Parę osób już wie, że zmarnowało życie, zmitrężyli, przebarłożyli
dwadzieścia sześć lat, paru chłopaków i parę dziewczyn uważa, że
walka o wolność dopiero się zaczyna. Kilkoro kolegów umiera, kilkoro się rozpija, kilkoro rozwodzi, a kilkoro leczy depresję. Niektórzy
robili w życiu rzeczy straszne...”

(Z opisu wydawcy)
miłych dla oka ornamentów, stawiają nas przed bramą ciszy i skupienia. Jak
przed tym płótnem namalowanym w Platerowie, gdzie dotknięty ogniem
kamień ze Świętej Góry Grabarki, znaleziony przez artystę przy cerkwi,
która spłonęła przed kilku laty, zdaje się być sercem obrazu... A my słyszymy jego ciche drżenie... – Kopiąc ziemię do moich prac doszukuję się
różnych rzeczy – wyjaśnia malarz. – Czasem są to fragmenty podmurówki z domu, który już nie istnieje, wyszczerbiona dachówka, co nie trzyma
deszczu, wypłowiałe od słońca kawałki drewnianych płotów czy drzwi,
odłupany kafel z pieca chlebowego... To już odeszło. Tego już nie ma. Może
w moich obrazach powróci. Przypomni się to, co z człowiekiem jest od zawsze – jego ziemia, jego dom, jego ciężka praca na roli – tłumaczy Antoni
Wróblewski. – Chylę czoło przed tą ziemią, wyrażam dla niej szacunek,
apelując o czułość dla niej, bo ona jest kolebką życia i śmierci, daje i zabiera, nie wolno nam jej nadmiernie eksploatować, zanieczyszczać czy kazić
– dodaje artysta. Zapytany o technikę tworzenia, o spoiwo, które trzyma
ziemię przy płótnie, odpowiada krótko: - Ziemię ze słowem mieszam. (M)
WERNISAŻ 21 LIPCA, GODZ. 16:00 , GALERIA TEATRALNA CKiS
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Tylko muzyka i owacje na stojąco

ła znakomita oprawa choreograficzna w wykonaniu Teatru Tańca Caro (choreografia Izabela
Orzełowska). Kierownikiem muzycznym i
reżyserem spektaklu jest Waldemar Koperkiewicz. Premiera spektaklu odbyła się 10 czerwca na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce i
owacyjnie została przyjęta przez wypełnioną po
brzegi widownię. – Wszechstronni instrumentaliści, uzdolnieni aktorzy i tancerze. Przypominają
się musicale Józefowicza i Stokłosy. Bardzo fajne
inspiracje, bardzo miłe wspomnienia. Opłacało

fot. Janusz Mazurek

Widowisko „Tylko muzyka” to kontynuacja spektaklu - koncertu „Giganci piosenki”, wystawionego po raz pierwszy na Scenie Teatralnej Miasta
Siedlce w 2010 roku. Wokaliści i aktorzy Teatru
ES wraz z towarzyszącą im od 15 lat Orkiestrą
Teatru ES oraz występującymi w tym koncercie
gościnnie siedleckimi artystami, zaprezentowali
repertuar takich gwiazd jak m.in.: Jimi Hendrix,
Janis Joplin, The Doors, The Rolling Stones, Bob
Dylan, Led Zeppelin, Pink Floyd. Podobnie jak
w „Gigantach piosenki”, widowisku towarzyszy-

się przyjechać. Jak będę przejeżdżał przez Siedlce, w dniu kiedy będzie taki koncert, to z chęcią
obejrzę go po raz kolejny. Będę też śledził kiedy
tych właśnie artystów można zobaczyć w innym
repertuarze. – powiedział po premierze mężczyzna, który na koncert przyjechał z Białej Podlaski. - Wspaniałe wydarzenie, genialna muzyka
na żywo, znakomity ruch sceniczny. Dzięki temu
koncertowi powróciły wspomnienia młodości.
Aż łezka w oku się kręci. Gratulacje dla twórców i
wykonawców. – dodała stała bywalczyni siedleckiego teatru. Na deski teatralne spektakl powróci
już w jesiennym sezonie teatralnym.

Boso do... Siedlec

fot. Marek Błaszczyk

W

Malarstwo
Roberta Szymaniego

d-up comedy „Boso do… Siedlec
Ale Meksyk!” Wojciech Cejrowski z wyrafinowanym poczuciem
humoru opowiadał o swoich najciekawszych
doświadczeniach.
Siedlecka publiczność otrzymała
ogromną dawkę wiadomości, zdjęć
oraz anegdot, ale przede wszystkim
śmiechu do łez. Była to też niepowtarzalna okazja do zdobycia autografu, zrobienia sobie fotografii
oraz zakupu płyt i książek.

Od 22 czerwca we foyer CKiS
oglądać można wystawę rysunku
młodzieżowej sekcji plastycznej,
działającej pod opieką artystyczną
Ireneusza Parzyszka. Wystawa jest
podsumowaniem rocznej pracy
w Spółdzielczym Klubie Kultury
„Trójka”, i przedstawia studium rysunku młodych, odważnych ludzi
będących na początku drogi artystycznej. Ich rysunki eksponowane
będą do końca lipca. Zapraszamy!

fot. Maria Mazurkiewicz

Wystawa
sekcji plastycznej

fot. Maria Mazurkiewicz

Od 8 czerwca w Galerii Teatralnej CKiS oglądać można
wystawę prac malarskich Roberta Szymaniego „W przestrzeni”.
Mottem przewodnim wystawy jest
kontynuacja wybranych aspektów
cyklu malarskiego z rozprawy
doktorskiej artysty pt.: „Światło
jako jeden ze środków ekspresji
w moich pejzażach”. Ekspozycja
czynna będzie do 15 lipca.

ojciech Cejrowski od 20 lat
organizuje wyprawy w najdziksze zakamarki naszej planety.
Był już w 40 krajach na 6 kontynentach. Najczęściej odwiedza
Amazonie. Jak twierdzi cel przyświeca mu jeden podróżuje, aby
ostatnich wolnych Indian ocalić od
zagłady i zapomnienia. Tworzy dokumentację ginących plemion i ludów pierwotnych. Docierał tam,
gdzie inni nie docierali. W stan-
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Teatr Es i Chór Miasta Siedlce w koncercie „Głos Wolności”
rencyjnej warszawskiego Hotelu
Victoria. W uroczystości udział
wzięła Premier Beata Szydło
oraz członkowie Rady Ministrów
m.in. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. W widowisku „Głos Wolności”, w reżyserii Romana Kołakowskiego,
siedleccy artyści zaprezentowali
utwory z płyty „Herbertorium” z

muzyką Waldemara Koperkiewicza, m.in. „Przesłanie Pana Cogito”, „Odpowiedź”, „Węgrom’56”,
oraz piosenki patriotyczne „Prolog. Źródło”, ”Orzeł Biały”. Ponadto koncert uświetnili artyści
scen warszawskich m. in. Ewa
Dałkowska, Leszek Zduń, Natalia Sikora, Dominika Figurska,
Marek Bałata, Teatr Piosenki w

repertuarze pieśni patriotycznych i utworów największych
polskich poetów. Zgromadzona
publiczność nagrodziła koncert
owacjami na stojąco. Honorowy
patronat nad wydarzeniem objął Minister Obrony Narodowej
Antoni Macierewicz i sekretarz
stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Piotr Naimski.

fot. Krzysztof Rosa

W niedzielę, 26 czerwca artyści
Teatru Es i Chóru Miasta Siedlce
wzięli udział w koncercie z okazji
obchodów 40. rocznicy wydarzeń
czerwcowych i powstania Komitetu Obrony Robotników. Wydarzenie planowane początkowo na
Placu Piłsudskiego w Warszawie,
ze względu na warunki atmosferyczne, odbyło się w sali konfe-

W

dniach od 14 do 18 czerwca
Chór Miasta Siedlce odbył
tournée artystyczne po Słowacji.
Na zaproszenie władz miasta Sabinov artyści wzięli udział w dorocznych obchodach święta miasta
jakim są Dni Sabinova. Pierwszym
koncertem, chórzyści pod dyrekcją
Justyny Kowyni-Rymanowskiej,
uświetnili uroczystą galę wręczenia
nagród Primatora Mesta Sabinov,
Petera Molcana. Były to nagrody
przyznane przedstawicielom miast
partnerskich Sabinova, za wieloletnią, owocną współpracę, które otrzymali partnerzy z: Cubuk
(Turcja), Sobeslav (Czechy), Kenderes (Węgry) oraz z miasta Siedlce. Nagrodę z rąk Petera Molcana
odebrał prezydent Miasta Siedlce
Wojciech Kudelski.

Owacjami na stojąco i trzykrotnym bisem zakończyła się Galavecer, podczas której na finał,
połączone chóry z Polski (Siedlce), Sobieslava (Czechy) i Słowacji
(Sabinov) z towarzyszeniem sabinovskiej orkiestry wykonali utwór
„Hava Nagila”, którym zadyrygował
Mariusz Orzełowski. Chór Miasta Siedlce pod dyrekcją Justyny
Kowyni-Rymanowskiej, podczas
wspomnianej gali miał również
swój recital, który został owacyjnie przyjęty przez wypełnioną po
brzegi salę widowiskową Miejskiego Domu Kultury w Sabinovie.
Kolejnego dnia siedlecki chór koncertował w Presovie, drugim co do
wielkości mieście we wschodniej
Słowacji i trzecim – całego kraju.
Na scenie usytuowanej w malow-

niczym krajobrazie presovskiej
starówki, artyści wykonali ponad
godzinny koncert dla tamtejszej
publiczności. Następnym punktem na trasie artystycznej Chóru
Miasta Siedlce była plenerowa scena Jarmarku Sabinovskiego gdzie
po raz kolejny zaprezentowali się
w partnerskim mieście Siedlec. Na
zakończenie artystycznego tournée
chórzyści z repertuarem sakralnym
i świeckim wystąpili w zabytkowych murach klasycystycznego
kościoła ewangelickiego w Spišské
Podhradie. Warto podkreślić, że
wśród artystów - plastyków, gości
Dni Sabinova, znalazł się również
wybitny siedlecki i polski artysta
Ireneusz Parzyszek.
Wszystkie koncerty Chóru
Miasta Siedlce na Słowacji zostały

bardzo ciepło przyjęte przez publiczność oraz nagrodzone gromkimi brawami i owacjami na stojąco. Składamy gratulacje chórowi
oraz dyrygentce Justynie Kowynia
- Rymanowskiej. Warto wspomnieć, że miasto Siedlce współpracuje z miastem Sabinov już ponad
25 lat (formalnie podpisano umowę dopiero w 2001 roku). Współpracę tę zapoczątkowała śp. Alicja
Siwkiewicz wraz z ZPiT ZS Chodowiacy. Następnie pięknie kontynuowali i rozwijali tę współpracę
śp. Andrzej Meżerycki i Mariusz
Orzełowski. Obecnie spadkobiercą
tej jakże ciepłej i twórczej przyjaźni jest Waldemar Koperkiewicz.
Wszystkim artystom, którzy przyczynili się do rozwoju tej współpracy dziękujemy.

fot. Maria Mazurkiewicz

Chór Miasta Siedlce koncertował na Słowacji
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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;
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SPEKTAKLE KONKURSOWE

23 WRZEŚNIA, GODZ. 19:00

INAUGURACJA FESTIWALU

PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA DO KOBIETY

Obsada: Viola Arlak i Tadeusz Chudecki | Reżyseria: Viola Arlak i Tadeusz Chudecki
13 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 17:00 i 20:00

HAWAJE, CZYLI PRZYGODY SIOSTRY JANE

Produkcja: Teatr Capitol | Obsada: Daria Widawska, Dominika Ostałowska/Doris Agnieszka Warchulska, Przemysław Sadowski/Piotr Nowak, Bartosz Żukowski/Piotr Nowak,
Aleksandra Popławska/Barbara Kurzaj, Marta Manowska/ Izabela Zwierzyńska, Alan Andersz/ Wojciech Rotowski | Reżyseria: Marcin Sławiński
15 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 20:00

SINGLE PO JAPOŃSKU

Produkcja: Teatr My | Reżyseria: Olaf Lubaszenko | Obsada: Anna Mucha, Katarzyna Maciąg, Wojtek Medyński, Lesław Żurek
22 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 19:00

POSKROMIENIE ZŁOŚNICY

Produkcja: Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku | Choreografia: Katarzyna Anna Małachowska | Muzyka: Urszula Borkowska | Reżyseria: Marek Mokrowiecki
18 LISTOPADA, GODZ. 17:00 i 20:00

ZDOBYĆ, UTRZYMAĆ, PORZUCIĆ 2

Produkcja: Teatr Capitol | Reżyseria: Krzysztof Jaślar | Obsada: Katarzyna Zielińska, Katarzyna Żak, Olga Bończyk, Władysław Grzywna
26 LISTOPADA, GODZ. 16.00 i 19.00

ŚLUB DOSKONAŁY

Produkcja: Teatr Kwadrat | Obsada: Paweł Małaszyński, Katarzyna Glinka/ Katarzyna Zielińska, Marta Żmuda Trzebiatowska, Andrzej Nejman, Ewa Kasprzyk/ Aldona Jankowska,
Ilona Chojnowska/ Magdalena Lamparska, Maciej Kujawski/ Andrzej Grabarczyk | Reżyseria: Marcin Sławiński
5 GRUDNIA, GODZ.17:00 i 20:00

KLUB CMENTARNY CZYLI WESOŁE WDÓWKI

Produkcja: Teatr Kwadrat | Obsada: Ewa Wencel, Ewa Kasprzyk, Ewa Ziętek, Lucyna Malec, Marek Siudym | Reżyseria: Marcin Sławiński
14 GRUDNIA, GODZ.17:00 i 20:00

MIŁOŚĆ I POLITYKA

Produkcja: Teatr Kamienica | Obsada: Grażyna Wolszczak, Magdalena Wójcik, Paweł Burczyk, Emilian Kamiński oraz Marcel Sabat/Sebastian Cybulski | Reżyseria: Grzegorz Chrapkiewicz

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

11 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 19:00

TYLKO MUZYKA

Reżyseria, scenografia, kierownictwo muzyczne: Waldemar Koperkiewicz | Aranżacje: Marek Matwiejczyk, Krzysztof Chromiński | Choreografia: Izabela Orzełowska
Soliści: Marcin Sójka, Dorota Kaczorek, Robert Protasewicz, Gabriela Kardacz, Rafał Czapliński, aktorzy Teatru Es, orkiestra Teatru Es oraz Teatr Tańca Caro
28 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 17:00 i 20:00

MĘŻCZYZNA IDEALNY

Reżyseria: Stefan Friedman | Producent: Leszek Kwiatkowski
5 LISTOPADA, GODZ. 19:00

PÓŁ NA PÓŁ

Reżyseria: Wojciech Malajkat | Scenografia: Wojciech Stefaniak | Obsada: Piotr Polk i Piotr Szwedes
19 LISTOPADA, GODZ. 19:00

MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ

Reżyseria: Iwona Maria Orzełowska | Choreografia: Paulina Jaksim | Wykonanie: Aktorzy i wokaliści Teatru ES | i Tancerze Teatru Tańca Caro

www.ckis.siedlce.pl
Rezerwacje
tel. 25 794 31 89
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