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ROZMOWY
TEATRALNE

 s. 10-11

Chór to moje
artystyczne dziecko
[z Mariuszem Orzełowskim]

 s. 16-17

 s. 18-19

[z Ewą Wencel]

Rok Sienkiewiczowski
na Mazowszu

Myślę
o każdym widzu

REKLAMA
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SONDA

KIEDY MYŚLĘ: OJCZYZNA…
MAZUREK DĄBROWSKIEGO
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz...
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz...
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz...


KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

TADEUSZ SOBIESZCZAK

WERONIKA NEŚCIOR

Poseł, Minister Energii

major rezerwy, kombatant AK

Aktorka Teatru Es

W swoich myślach Ojczyznę
porównuję zawsze do kochającej
się rodziny, w której są mocne
więzi, jest poczucie wspólnoty. W
rodzinie nikt nikogo nie oszuka, nie
okradnie, nie obmówi. Kto chce być
dobrym synem takiej rodziny, czyli
patriotą, ten pomaga jej istnieć,
nie uchyla się od obowiązków.
Przyjmuje i szanuje jej tradycje oraz
zasady w niej panujące i uznaje je
za swoje. Dobremu synowi zawsze
zależy na tym, by jego rodzina,
jego Ojczyzna była silna, by się
rozwijała.

Ojczyzna jest dla mnie
wszystkim i w każdej
chwili gotów jestem oddać
dla niej życie. Całe moje
życie podporządkowane
było miłości do Ojczyzny.
Wychowałem się
w patriotycznej rodzinie,
gdzie hasła: Bóg, Honor,
Ojczyzna znaczyło to, co
znaczyć powinny: walkę
o suwerenność kraju, ale
też pracę na rzecz jego
dobra, uczciwość i wierność
Boskim przykazaniom.
Przed wojną należałem
do harcerstwa, a w czasie
wojny walczyłem w dwóch
partyzantkach. Cieszę się, że
dzisiaj dawni bohaterowie
wychodzą z cienia, że mówi
się o historii i podkreśla jej
wartość. Takiej historii jak
my Polacy nie ma żaden
naród na świecie.

Gdy myślę Ojczyzna przed moimi
oczami pojawia się wiele obrazów.
Moją małą ojczyzną bez wątpienia jest
miasto, w którym się wychowałam,
miasto, w którym przeżyłam wiele
pięknych chwil. Ojczyzna to także
piękno natury, polskie krajobrazy,
mazurskie jeziora, plaże nad
Bałtykiem... Chętnie wracam pamięcią
do tych miejsc, aby chociaż przez
moment poczuć znowu ich urok.
Ojczyzna to mój kraj- Polska. To także
chwile smutku, refleksji i cierpienia.
Krew i łzy, jakie wylało wiele pokoleń
Polaków, abym dzisiaj mogła żyć
w pięknym i wolnym kraju. Tak
bardzo jestem im za to wdzięczna.
Nie zapominajmy o nich w naszym
codziennym zabieganym życiu.
Jednak najbliższą mojemu sercu
ojczyzną jest mój dom rodzinny, pełen
ciepła i radości. To miejsce, w którym
mogę być w pełni sobą, miejsce,
w którym nikt nie będzie mnie
oceniał. W rodzinie jest moja siła.

Ojczyzny – tak jak rodziny się
nie wybiera. W niej się rodzimy
i ona jest nasza. Dlatego na
rodzinę i Ojczyznę obrażać się
nie wolno. Jeśli coś się nam w
niej nie podoba, poprawiajmy
to, pracujmy, rozmawiajmy, ale
zawsze w duchu szacunku dla
innych.

Józef Wybicki

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

4-7 Repertuar CKiS na listopad
8 Co za miesiąc?
10-11 Gość miesiąca - rozmowa

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

		 z Mariuszem Orzełowskim

Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134

12-13 15 lat Chóru Miasta Siedlce -

UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9

		 wspomnienia chórzystów

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2
Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1

16-17 Rozmowy teatralne -

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

		 Ewa Wencel

Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20

18-19 Mini przewodnik
		turystyczny

Sieć sklepów TOPAZ
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1

20-21 Bazar kulturalny

Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26

22-24 Relacje

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2

Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15




„Józef Piłsudski na Kasztance”
Wojciech Kossak
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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3 LISTOPADA (czwartek)

7 LISTOPADA (poniedziałek)

WYSTAWA MALARSTWA

RECITAL

PAŁACE I ZAMKI
W SIEDLCACH I OKOLICACH
godz. 18:00
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
Wystawa prac malarskich Irminy Boruty
w ramach stypendium artystycznego
Prezydenta Miasta Siedlce

5 LISTOPADA (sobota)

NIC NIE DANE JEST NA ZAWSZE
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Recital światowej sławy - wybitnego polskiego
tenora – Marka Torzewskiego . „Nic nie dane jest
na zawsze” to piosenka tytułowa z pierwszego
albumu solowego artysty z 2002 roku. Album
uzyskał status platynowej płyty.

SPEKTAKL
P A R T N E R Z Y

T E A T R U

11 LISTOPADA (piątek)
2016

E

R

A

Rezerwacje i bilety: PUNKT INFORMACJI KULTURALNEJ CKIS, ul. Bpa I. Świrskiego 31, tel. 25 794 31 89

I

PÓŁ NA PÓŁ

Familijne widowisko taneczno - aktorskie do wiersza
Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka”, w wykonaniu
tancerzy Szkoły Tańca do Caro Dance oraz Teatru
Tańca Caro. Choreografię do spektaklu stworzyła
Katarzyna Bondarczuk pod opieką artystyczną
Iwony Marii Orzełowskiej.

SPEKTAKL

PCHŁA
SZACHRAJKA

OD

Z I NN
A

Sponsorem spektaklu jest

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

6 LISTOPADA (niedziela)

w Teatrze

IE

N

Antygona to historia ciągle aktualna.
Ponadczasowy dramat, który na stałe
wpisał się do kanonu lektur jako
pozycja obowiązkowa. Przedstawienie
to ma charakter snu. I tak jak sen,
jest wyobrażeniem z wieloma
niedopowiedzeniami. Język dramatu
antycznego miesza się z mową potoczną,
a antyczne postacie przybierają formy
teraźniejszych odpowiedników, co pozwala
na większe zrozumienie poetyckiego tekstu.
Całość widowiska okraszona przejmującą
muzyką ilustracyjną oraz musicalowymi
piosenkami. A widzowie teatralni są
świadkami, uczestnikami wydarzeń,
podobnie jak dzieje się ze świadkami
wypadku, czy zbrodni.

PCHŁA SZACHRAJKA

www.ckis.siedlce.pl

DZIE

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Familijne widowisko taneczno - aktorskie do wiersza
Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka”, w wykonaniu
tancerzy Szkoły Tańca do Caro Dance oraz Teatru
Tańca Caro. Choreografię do spektaklu stworzyła
Katarzyna Bondarczuk pod opieką artystyczną
Iwony Marii Orzełowskiej.
„Chcecie bajki? Oto bajka: Była sobie Pchła Szachrajka.
Niesłychana rzecz po prostu, By ktoś tak marnego
wzrostu I nędznego pchlego rodu Mógł wyczyniać
bez powodu Takie psoty i gałgaństwa, Jak pchła owa,
proszę państwa […] Jan Brzechwa

11 LISTOPADA (piątek)
PREMIERA

reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
kierownik produkcji: Anna Harke
obsada: Teatr Es

SPEKTAKL

Przesycona czarnym humorem komedia, opowiadająca
o dwóch przyrodnich braciach, którzy postanawiają
pozbyć się swojej rodzicielki. Czy można polubić kogoś,
kto źle życzy własnej matce? Okazuje się, że i owszem.
Karol i Jan, którzy na początku jawią nam się jako dwa
niezbyt sympatyczne typy (jeden chce uciec, bo ma
dość opiekowania się na wpół sparaliżowaną staruszką,
drugiemu najbardziej zależy na pieniądzach ze spadku),
powoli odkrywają coraz mroczniejsze tajemnice, które
pokazują, jakim potworem była i jest ich własna matka.

A

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

8-9 LISTOPADA

L

ANTYGONA

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

R

P

R

E

M

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

SPEKTAKL

ANTYGONA

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
kierownik produkcji: Anna Harke
obsada: Teatr Es
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17 LISTOPADA (czwartek)
SPEKTAKLE EDUKACYJNE

BAŚNIE PANA PERRAULT
TAJEMNICZY OGRÓD
BALLADYNA
ARTENES

12 LISTOPADA (sobota)

2001 - 2016

w w w.facebook.com/ckis.siedlce

KONCERT FINAŁOWY
JUBILEUSZU 15-LECIA CHÓRU MIASTA SIEDLCE

O, ZIEMIO POLSKA
godz. 19:00

miejsce: Kościół pw. Bożego
Ciała w Siedlcach, ul. Monte Cassino
Część I: Najpiękniejsze utwory sakralne a’cappella
Część II : „Msza Polska” Juliusz Łuciuk na mezzosopran,
chór mieszany i orkiestrę instrumentów dętych.

godz. 8:30, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
„Baśnie Pana Perrault” - spektakl oparty został na
trzech baśniach Charles’a Perrault, wybranych ze zbioru
pt. „ Bajki Babci Gąski” („Czerwony Kapturek”, „Tomcio
Paluch”, „Ośla skórka”).
„Tajemniczy ogród” – spektakl na podstawie książki
Frances Hodgson Burnett zaliczanej do ścisłego kanonu
światowej literatury młodzieżowej.
„Balladyna” - wspaniała baśń, wystawiana w wersji
klasycznej, w której romantyczna fantazja przenika
i determinuje wydarzenia ze świata realnego.

18 LISTOPADA (piątek)

SUNNY SINGH W SIEDLCACH

KONCERT

ANNA MARIA JOPEK
KWARTET
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Sklad: Anna Maria Jopek- śpiew
Krzysztof Herdzin - fortepian, cajon, flety,
Piotr Nazaruk - śpiew, flety, zithar, gitara, polskie
instrumenty ludowe,
Robert Kubiszyn - bas
Najbardziej wszechstronna i szalona formacja
z jaką pracuje Anna Maria Jopek. Żaden z jej
zespołów nie jest tak rozśpiewany i żaden nie jest
tak widowiskowy. Muzycy grają na niezliczonej
liczbie instrumentów, które potrafią zmieniać
w trakcie trwania utworów. Kolory mienią się
i przenikają, muzyka wymyka się konwencjom,
gatunkom i formom. Zdaje się nie mieć żadnych
ograniczeń. Ten projekt to dużo cudownej
zabawy, ale i wielkie wyzwanie.

12 LISTOPADA (sobota)

POKAZ TANECZNY
godz. 12:00

SPOTKANIE INTEGRACYJNE ARTYSTY
Z MŁODZIEŻĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ
Organizatorzy: Bollywood Hollywood,
Siedleckie Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne Brama, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy, Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna
Miasta Siedlce, Miejski Ośrodek Kultury,
Stowarzyszenie Hefajstos

18 LISTOPADA (piątek)
SPEKTAKL KONKURSOWY

2016

ZDOBYĆ, UTRZYMAĆ, PORZUCIĆ 2

ROZSTANIA I POWROTY

godz. 17:00 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Krzysztof Jaślar
Obsada: Katarzyna Zielińska, Katarzyna Żak,
Olga Bończyk, Władysław Grzywna

14-16 LISTOPADA
SPEKTAKL

ANTYGONA
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
kierownik produkcji: Anna Harke
obsada: Teatr Es

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.

2001 - 2016

13 LISTOPADA (niedziela)

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
godz. 10:00

O, ZIEMIO
POLSKA
godz. 19:00
miejsce: Kościół pw. Bożego
Ciała w Siedlcach, ul. Monte Cassino
Koncert finałowy z okazji Jubileuszu
15-lecia Chóru Miasta Siedlce.
W koncercie zatytułowanym
„O Ziemio Polska” wystąpią:
Justyna Kowynia-Rymanowska
(mezzosopran),
Chór Miasta Siedlce,
Orkiestra Wojskowa w Siedlcach
oraz Kameraliści Orkiestry Symfonicznej
Miasta Siedlce.
Artyści wykonają najpiękniejsze
utwory sakralne a’cappella
oraz dzieło „Msza Polska” Juliusza Łuciuka
na mezzosopran, chór mieszany
i orkiestrę instrumentów dętych.
Całością zadyrygują:
Justyna Kowynia-Rymanowska,
Mariusz Orzełowski
Krzysztof Boruta.
Współpraca muzyczna:
kpt. Dariusz Kaczmarski.
Warto dodać, że „Msza Polska” J. Łuciuka
jest utworem wykonywanym wyłącznie za
przyzwoleniem kompozytora i wykonują ten
utwór chóry i orkiestry, które uzyskują wysoką
ocenę artystyczną swojej działalności.
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SPEKTAKL

Teatr Es i Caro Dance

www.facebook.com/ckis.siedlce

19 LISTOPADA (sobota)

21 LISTOPADA (poniedziałek)

SPEKTAKL

WYSTAWA

PRZEZ TWÓRCZOŚĆ DO ZDROWIA

Piosenki Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory
oraz teksty wierszowane Urszuli Gotowickiej i Jana Brzechwy

Miłość
niejedno ma imię

www.ckis.siedlce.pl

2016

MIŁOŚĆ
NIEJEDNO MA IMIĘ
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 12:00
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
XIII edycja wystawy rysunku i malarstwa
uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy przy MOPR Siedlce oraz pacjentów
Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Siedlcach.

22 LISTOPADA (wtorek)
SPEKTAKL

Scenariusz i reżyseria:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro i Teatr Es
Obsada: Aktorzy Teatru Es,
Soliści Teatru Tańca Caro
oraz adepci Teatru Tańca Caro

19 listopada, godz. 19:00
Rezerwacje i bilety: Punkt Informacji Kulturalnej CKiS, tel. 25 794 31 89, 08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31
P A R T N E R Z Y

T E A T R U

19 LISTOPADA (sobota)

ROMEO I JULIA
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro
Fascynująca historia o miłości opowiedziana
magicznym językiem tańca! „Romeo
i Julia” to najbardziej znana tragedia miłosna świata
i jedna z najczęściej wystawianych sztuk Szekspira.
Romantyczna historia dwójki kochanków z Werony,
pochodzących ze skłóconych ze sobą rodów
Montecchich i Capulettich, niezmiennie zachwyca
odbiorców i inspiruje kolejnych twórców z różnych
dziedzin sztuki. Na deskach Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce tę ponadczasową historię przedstawią tancerze
i aktorzy Teatru Tańca Caro Dance.

2016

MIŁOŚĆ
NIEJEDNO MA IMIĘ

23 LISTOPADA (środa)
SPEKTAKL

21 LISTOPADA (poniedziałek)
SPEKTAKL

ANTYGONA
godz. 19:00
Reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro i Teatr Es
Akcja przedstawienia dzieje się
w noc sylwestrową, na terminalu lotniska.
Pasażerowie dowiadują się, że śnieżyca
unieruchomiła ich na kilka godzin i nie odlecą
świętować Nowego Roku w ciepłych krajach.
W tych niecodziennych okolicznościach dzielą
się swoimi poglądami ujawniając tęsknoty
związane z poszukiwaniem miłości. Specjalnie
na ten wieczór przygotowane zostały
aranżacje muzyczne, wszystkim dobrze znane
z Kabaretu Starszych Panów, w interpretacji
wokalistów Teatru Es. Uosobieniem marzeń
o miłości będą choreografie w wykonaniu
zawodowych tancerzy Teatru Tańca Caro.
Wszystko w pięknej oprawie scenicznej
podane z pewną dozą humoru i dystansu
do tematu, a jednocześnie ukazujące piękno
ludzkiej duszy w stanie „zakochania”.

godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK

reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
kierownik produkcji: Anna Harke
obsada: Teatr Es
Antygona to historia ciągle aktualna.
Ponadczasowy dramat, który na stałe
wpisał się do kanonu lektur jako pozycja
obowiązkowa. Przedstawienie to ma charakter
snu. I tak jak sen, jest wyobrażeniem z wieloma
niedopowiedzeniami. Język dramatu
antycznego miesza się z mową potoczną,
a antyczne postacie przybierają formy
teraźniejszych odpowiedników, co pozwala na
większe zrozumienie poetyckiego tekstu. Całość
widowiska okraszona przejmującą muzyką
ilustracyjną oraz musicalowymi piosenkami.
A widzowie teatralni są świadkami, uczestnikami
wydarzeń, podobnie jak dzieje się ze świadkami
wypadku czy zbrodni.

W LABIRYNCIE MITOLOGII
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Opracowanie: Wojciech Banaś
Produkcja: Teatr Banasiów
Spektakle edukacyjne w wykonaniu aktorów
scen warszawskich. Przeogromny świat mitów
greckich oglądamy oczami, najbardziej ruchliwego
z bogów, Hermesa. Ten skrzydlaty posłaniec Zeusa
jest wszędzie. Wszystko widzi, a w wielu epizodach
greckich mitów sam uczestniczy. Jest łącznikiem
pomiędzy światem boskim i ludzkim, i dzięki
darowanym przez Zeusa umiejętnościom potrafi
rozładować największe spory. Oczami Hermesa
oglądamy narodziny Ateny, sąd Parysa i wojnę
trojańską. Razem z nim jesteśmy w labiryncie
i poznajemy jego budowniczych Dedala i Ikara.
A potem oglądamy zmagania Tezeusza z Minotaurem.
I nić, dzięki której Tezeusz wyszedł z labiryntu. Dzięki
wędrówkom po mitach greckich poznajemy zwroty,
które przeszły do języka współczesnego. „Róg
obfitości”, „Syzyfowe prace”, „Pięta Achillesa”, „Puszka
Pandory”, „Znicz olimpijski”, „Maraton”, „Koń trojański”,
„Strzała Amora”, „Stajnia Augiasza” i wiele innych, które
wzbogacają nasz język literacki, jak też potoczny.
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25 LISTOPADA (piątek)

30 LISTOPADA (środa)
SPEKTAKL

godz. 16:00, 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
obsada: Paweł Małaszyński, Marta Żmuda
Trzebiatowska, Katarzyna Zielińska, Andrzej
Nejman, Ewa Kasprzyk/Aldona Jankowska,
Ilona Chojnowska/Magdalena Lamparska,
Maciej Kujawski oraz Andrzej Grabarczyk.
„Ślub doskonały” – to komedia, która
rozbawi, pouczy, a najwrażliwszych może
nawet przerazi, przede wszystkim jednak
będzie dla Państwa świetną okazją do
spotkania z naszymi gwiazdami: Pawłem
Małaszyńskim, Martą Żmudą Trzebiatowską,
Katarzyną Zielińską, Andrzejem Nejmanem,
Ewą Kasprzyk/Aldoną Jankowską, Iloną
Chojnowską/Magdaleną Lamparską, Maciejem
Kujawskim oraz Andrzejem Grabarczykiem.

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!

A

ŚLUB DOSKONAŁY

25 LISTOPADA (piątek)

R

2016

E

SPEKTAKL KONKURSOWY

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

I

26 LISTOPADA (sobota)

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

M

choreografia, koncepcja: Maciej Kuźmiński
wykonanie: Anna Mikuła, Zuzanna
Kasprzyk, Monika Witkowska, Karol
Miękina, Grzegorz Łabuda

SELFIE Z ALICJĄ
W KRAINIE CZARÓW

E

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

R

ARCHIPELAG

ARCHIPELAG

P

SPEKTAKL

PREMIERA
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godz. 19:00
choreografia, koncepcja: Maciej Kuźmiński
wykonanie: Anna Mikuła, Zuzanna
Kasprzyk, Monika Witkowska, Karol
Miękina, Grzegorz Łabuda
dramaturgia: Adam Hypki

Rezerwacje i bilety

Przyjdź do nas...

Punkt Informacji Kulturalnej CKiS
tel. 25 794 31 89
Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31

po emocje
i wytchnienie...

Nowy spektakl Kuźmińskiego to złożony
z migawek i wspomnień kalejdoskop
obrazów, ukazujący człowieka
zawieszonego w przestrzeni, gdzie czas nie
płynie linearnie. Powracające i pozornie
niezwiązane ze sobą sceny nawiązują
do współczesnego, fragmentarycznego
świata, którego wirtualne i rzeczywiste sfery
zlewają się nie do poznania.
Pięcioro tancerzy tworzy pięć scenicznych
osobowości, ze swoją historią
i pragnieniami, ukazanych naprzemiennie
w ruchu i zawieszeniu. Stają się oni częścią
archipelagu wspomnień, który stopniowo
wyłania się jako obraz na długo zapadający
w pamięć widza.
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GRUDZIEŃ 2016

4 GRUDNIA

14 GRUDNIA

SPEKTAKL
godz. 16:00

SPEKTAKL
godz.17:00 i 20:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

DZIADEK
DO ORZECHÓW
choreografia: Iwona Maria Orzełowska
obsada: Teatr Tańca Caro

MIŁOŚĆ I POLITYKA
reżyseria: Grzegorz Chrapkiewicz
obsada: Grażyna Wolszczak, Magdalena
Wójcik, Paweł Burczyk, Emilian Kamiński,
Sebastian Cybulski

5 GRUDNIA

16 GRUDNIA

SPEKTAKL
godz. 17:00 i 20:00

SPEKTAKL
godz. 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

GALA ZAKOŃCZENIA
V OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU
TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

KLUB CMENTARNY
CZYLI WESOŁE WDÓWKI
reżyseria: Marcin Sławiński
obsada: Ewa Wencel, Ewa Kasprzyk, Ewa
Ziętek, Lucyna Malec, Marek Siudym

DZIADEK
DO ORZECHÓW
choreografia: Iwona Maria Orzełowska
obsada: Teatr Tańca Caro

8 GRUDNIA
WIDOWISKO
godz. 19:00

31 GRUDNIA

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

KONCERT
godz. ok. 23:00

TYKLO MUZYKA

Plac Gen. SIKORSKIEGO

reżyseria, scenografia, kierownictwo muzyczne:
Waldemar Koperkiewicz
obsada:
Teatr Es, orkiestra Teatru Es,
Teatr Tańca Caro

SYLWESTER
NA PLACU
UPSTREAM

REKLAMA

SPOTKANIE CHARYTATYWNO-ARTYSTYCZNE
Fundacja Pro-Bono była jednym ze współorganizatorów Spotkania Charytatywno-Artystycznego „Grelowisko”, które 11 września
odbyło się w kompleksie Dworkowym Mościbrody. Pomysłodawcą
i głównym organizatorem wydarzenia jest lokalny artysta Mirosław
Greluk. Tradycyjnie podczas Gali, na której już po 26 spotkali się
ludzie biznesu, nauki, kultury, polityki i mediów, odbyła się aukcja
obrazów i koszulek znanych polskich sportowców. Tegoroczną aukcję poprowadzili: aktor Rafał Mroczek, prezenter telewizyjny Kevin
Aiston oraz organizator i gospodarz spotkania Mirosław Greluk.
Dochód z aukcji i ze sprzedaży cegiełek w wysokości ok. 50 000 zł
poprzez Fundację Bro-Bono wesprze instytucje i stowarzyszenia,
działające na rzecz dzieci specjalnej troski, osób niepełnosprawnych i potrzebujących.
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ROZMOWA

z Mariuszem Orzełowskim,
założycielem
i pierwszym dyrygentem
Chóru Miasta Siedlce

 Pamięta Pan ten dzień, kiedy po raz pierwszy wystąpił w roli dyrygenta?
Niestety… było to chyba na studiach.
 W jaki sposób ukształtowały Pana jako dyrygenta dotychczasowe doświadczenia artystyczne?
Do mądrości muzycznej, w tym dyrygenckiej,
dojrzewa się poprzez dziesiątki elementów. Inaczej patrzysz na dzieła np. Mozarta mając 23 lata,
a inaczej mając 47. To proces, który trwa każdego
dnia. Budowanie mądrości artystycznej można porównać do dojrzałości życiowej. Im jesteś
starszy, tym bardziej doświadczony i mądrzejszy.
Całe życie się uczymy. A ten, co powie, że już wie
wszystko i że zna się na wszystkim, to tak jakby
oznajmił: „jestem głupcem”.
Jednak mam trzy maksymy dyrygenckie, które
towarzyszą mi w tym doświadczaniu dyrygenckim, i o których stale pamiętam, a które można
przenieść do każdej dziedziny życia:
1. Nie ma złych chórów, są tylko źli dyrygenci!!!
2. Panu Bogu nie jest potrzebna Twoja/Moja bylejakość.
3. Jeżeli nie jesteś w stanie przenieść umysłu
słuchacza do swojego świata, to twoja wiedza
i umiejętności są żadne!
 Proszę przypomnieć naszym Czytelnikom,
w jakich okolicznościach narodził się pomysł
powołania Chóru Miasta Siedlce.
Pomysł narodził się w 1999 roku. Wówczas
z chórem Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach zostaliśmy laureatami XXX Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT, zdobywając tam cztery nagrody i bez mała otarliśmy
się o Grand Prix. Ot, 27-osobowy chórek szkoły
muzycznej z Siedlec, oddalonych od Legnicy
o 600 km, pojechał i „wykosił” ogólnopolską
konkurencję, mierząc się z wielkimi tradycjami
chóralnymi. To był ogromny sukces.

CHÓR MIASTA SIEDLCE
TO MOJE ARTYSTYCZNE DZIECKO

A przypominam, że turniej w Legnicy to takie
chóralne mistrzostwa Polski. Legnica wówczas
oszalała na punkcie naszego chóru, do tego
stopnia, że kiedy chodziliśmy ulicami Legnicy, to ludzie np. siedzący w kafejkach ulicznych
klaskali nam, pozdrawiali i gratulowali. Po powrocie do Siedlec wiedziałem, że nie mogę Tych
śpiewaków stracić. Jednocześnie wiedziałem, że
wiecznie uczniami szkoły muzycznej nie będą.
Dlatego rozpocząłem starania w celu powstania
Chóru Miasta Siedlce. Wspierał mnie w tych
działaniach Krzysztof Boruta. Dziesiątki rozmów
z ówczesnymi władzami samorządowymi, dyrekcjami ośrodków kultury. Sponsorami. Trwało
to prawie dwa lata. Dopiero w 2001 roku rozpoczęliśmy działalność w Centrum Kultury i Sztuki
w Siedlcach.
 Jakie były początki Waszej działalności,
w jaki sposób kompletował Pan zespół?
W lutym 2001 roku ogłosiliśmy miejski nabór
do chóru. Ten swoisty casting śpiewaczy trwał aż
3 dni. Zgłosiło się 97 osób z Siedlec, okolic, całego
regionu, a nawet z Siemiatycz, Białej Podlaskiej,
Łukowa, Sokołowa Podlaskiego i Terespola. Wyłoniliśmy wówczas 52 osoby do pierwszego składu. Prawie 7 miesięcy trwały przygotowania do
pierwszego koncertu, który odbył się 1 grudnia
2001 roku.
 Repertuar Chóru stanowią utwory z różnych biegunów muzycznych. Co było podstawą budowania tegoż repertuaru?
Fundamentem pracy każdego chóru musi być
repertuar a’cappella. Potem następuje dywersyfikacja zarówno repertuaru i szeroko pojętego
marketingu artystycznego. To buduje strategie na
kolejne miesiące, a może i lata. Cały czas na bieżąco śledziłem to, co się dzieje w Polsce i na świecie
w dziedzinie chóralistyki. Konkursy, festiwale,
ale również koncerty a’cappella i koncerty wokal-

no–instrumentalne stały się codziennością dla
Chóru Miasta Siedlce. To przecież dzięki naszej
pracy siedlczanie mogli usłyszeć „na żywo”, m.in.
Requiem Mozarta, Magnificat Bacha, monumentalne Requiem Verdiego czy też Orffa Carmina
Burana, a także Najpiękniejsze Arie Świata. Te
dzieła wykonywaliśmy z najlepszymi orkiestrami,
tj. Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej, Polską Orkiestrą Radiową czy też Filharmonii Świętokrzyskiej. Mówiąc showbiznesowo,
byliśmy na topie! Koncerty w Polsce, współpraca
z najlepszymi w Polsce, tournée zagraniczne. Setki koncertów, prób, warsztatów, wyjazdów. Koncertowaliśmy w najznamienitszych salach koncertowych w Polsce i w Europie. O Chórze Miasta
Siedlce mówiło się tylko dobrze.
 Nic dziwnego, że Chór Miasta Siedlce zdobywał laury na licznych festiwalach i chociaż
od kilku lat już nim Pan nie kieruje, to wciąż
jest z nim związany. Z jakich dokonań Chóru
jest Pan najbardziej dumny?
Jestem dumny z tego, że Chór Miasta Siedlce
stał się marką rozpoznawalną oraz cieszącą się
szacunkiem artystycznym i społecznym. Że staliśmy się wzorem dla innych. W wielu miastach
powstały reprezentacyjne chóry miast. A ich
dyrygenci dzwonili do mnie, mailowali z zapytaniem, jak to zrobić. Jestem dumny z dotychczasowych osiągnięć chóru, choć wiem, że mogłyby być jeszcze większe, bardziej spektakularne.
Jestem dumny z tego, że przez te minione 15 lat
członkami chóru było prawie 450 osób. Wielu
z Nich do dzisiaj śpiewa, wielu z Nich jest absolwentami i studentami wydziałów wokalnych
wyższych uczelni artystycznych w Polsce i na
świecie. Jestem dumny, że obecna dyrygentka
chóru Justyna Kowynia–Rymanowska jest moją
wychowanką i uczennicą, która była w kadrze
śpiewaczej w 1999 roku na Legnica Cantat, a potem stanowiła podstawę Chóru Miasta Siedlce.

2 września 2016, Koncert „Przebojowa 15” Chór Miasta Siedlce, Orkiestra Wojskowa w Siedlcach - fot. Janusz Mazurek
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Myślę, że tak jak Chodowiacy zawsze będą się
kojarzyć ze swoim założycielem, śp. Alicją Siwkiewicz, Teatr Es ze śp. Andrzejem Meżeryckim,
Caro Dance z Iwoną Orzełowską, Luz z Joanną
Woszczyńską czy też siedlecka szkoła muzyczna
ze śp. Konstantym Domagałą, tak i Chór Miasta
Siedlce pewnie będzie się kojarzył z Mariuszem
Orzełowskim. To moje artystyczne dziecko.
Zresztą jak Scena Teatralna Miasta Siedlce. Z tego
też jestem dumny.
 Od powstania Chóru minęło przeszło 15
lat. To kawał historii. Który z koncertów Chóru
wspomina Pan ze szczególnym wzruszeniem?
Wzruszam się, kiedy śpiewam Mazurka Dąbrowskiego. Wzruszam się, kiedy śpiewam Pieśń
Pierwszej Brygady, kiedy uczestniczę w Triduum Paschalnym czy też kiedy śpiewam piękne
kolędy. Wzruszam się, kiedy widzę ludzi, którzy
z naszych koncertów wychodzą wzruszeni, lepsi.
Kiedy poprzez naszą pracę możemy do nich mówić najpiękniejszym językiem świata, jakim jest
muzyka. Wzruszam się, kiedy np. po koncercie
w Niemczech, we Włoszech, czy Francji publiczność owacyjnie bije brawo na stojąco, wówczas
napływają do oczu łzy, ogarnie mnie wzruszenie
i duma. Wówczas do głowy przychodzą setki
myśli, ale ta jedna najbardziej istotna: jestem
Polakiem, z miasta Siedlce, daliśmy piękne,
polskie, artystyczne świadectwo. Podejrzewam,
że to podobne emocje jak w sporcie, kiedy Polacy wygrywają mecz. To niesamowite uczucie.
Tak również było, kiedy 29 grudnia 2004 roku
śpiewaliśmy kolędy i pastorałki polskie dla Ojca
Świętego Jana Pawła II w Auli Pawła VI w Watykanie. 6 tysięcy pielgrzymów i My stojący za
Ojcem Świętym, śpiewamy dla Niego, dla Jego
pielgrzymów, dla delegacji dyplomatycznych
z całego świata. To była ostatnia audiencja środowa naszego papieża. Po dziś, kiedy to wspominam, ogarnia mnie wzruszenie, że na cztery
miesiące przed śmiercią Jana Pawła II klęknąłem
przed nim, a On mi spojrzał bardzo głęboko
w oczy i wyszeptał: „Dziękuję, pięknie śpiewacie”.
Są utwory, dzieła, których frazy są tak cudowne,
że nie sposób się nie wzruszyć. Uwielbiam Bacha,
Heandla, Mozarta, Verdiego, Mendelsohna, Góreckiego, Ruttera, muzykę współczesną. Kiedy
dyryguję takimi dziełami, po prostu emocjonalnie „odlatuję”.
 Nie byłoby spektakularnych osiągnięć siedleckiego chóru, gdyby nie poszczególni chórzyści. Co wnieśli w Pana życie?
Chórzyści są moją drugą rodziną. W przeciągu
tych wielu lat było wiele chwil zwątpienia. Ale
to Oni dodają wówczas energii twórczej. Można powiedzieć: chór jak każdy inny. No właśnie,
nie do końca tak jest. Chór Miasta zobowiązuje.
Przede wszystkim do wybornego poziomu artystycznego, do stałego poszerzania wszechstronnego repertuaru, do systematycznych treningów
śpiewaczych, lekcji emisji głosu, prób warsztatów,
wyjazdów, wreszcie zaplanowanych koncertów
i koncertów na przysłowiowy „gwizdek”. To swoista postawa życiowa nie tylko samego chórzysty,
ale również całej Jego rodziny. Dopasowanie zo-

bowiązań osobistych, rodzinnych, zawodowych,
uczniowskich czy też studenckich do społecznej
pracy w chórze. Tutaj trzeba zaznaczyć, że członkowie chóru nie pobierają z tytułu przynależności
do niego jakichkolwiek gratyfikacji finansowych.
Gdyby młodzi siedleccy tancerze, aktorzy, muzycy, śpiewacy, plastycy wymienili się miesięcznymi stypendiami finansowymi z siedleckimi sportowcami to miasto Siedlce w ciągu jednego roku
byłoby wypromowane i znane na całym świecie.
A ta subtelna różnica polega na tym, że sportowcom płaci się miesięcznie za przychodzenie na
treningi, sparingi, mecze czy udział w wydarzeniach sportowych, zaś artystom każe się płacić za
przychodzenie na próby i za udział w zajęciach.
To cudaczna kwadratura koła i wręcz społeczna niesprawiedliwość. Dlatego, z wielką atencją
i dojrzałością menadżerską trzeba pielęgnować
to zaangażowanie, każdego, nawet Tych, których
już stać na np. „przygodę z chórem”. Bo to Oni
tworzą piękno naszego miasta, są Jego wizytówką. Każdy człowiek, którego w życiu spotkałem,
zostawia w moim sercu swój ślad. Są tacy, przez
których serce krwawi i pęka, oraz Tacy, o których

Gdyby młodzi siedleccy
tancerze, aktorzy, muzycy,
śpiewacy, plastycy
wymienili się miesięcznymi
stypendiami finansowymi
z siedleckimi sportowcami
to miasto Siedlce w ciągu
jednego roku byłoby
wypromowane i znane na
całym świecie.
myśląc mam tylko miłe wspomnienia i emocje.
Tych drugich właśnie spotykam m.in. we wszystkich grupach artystycznych, które na terenie
miasta Siedlce założyłem i prowadzę. Dla Nich
jestem w stanie całkowicie się poświęcić.
 Chór Miasta Siedlce jest niewątpliwie wizytówką Siedlec i regionu. Jak z perspektywy czasu ocenia Pan pomysł jego powołania. Co Chór
daje miastu i jego mieszkańcom?
Muzyka jest najpiękniejszym językiem świata.
Językiem bezgranicznym. I tak rozumiem działalność chóru. Mówić do słuchaczy, przenosić Ich
do lepszego świata. Dać emocje i wytchnienie.
Dawać świadectwo profesjonalizmu i polskości.
Obojętnie, na którym kontynencie. Czy w mieście, czy na malutkiej wiosce. Czy w najpiękniejszych salach koncertowych świata, czy w małym
kościółku. Czy w Siedlcach, czy w Paryżu. Tak
rozumiem misję kultury, również w naszym
mieście. Próbując podsumować ilość koncertów
i ilość publiczności, która tych koncertów wysłuchała to osiągam liczbę około 623 koncertów
w Siedlcach, Polsce i na świecie, a liczba publiczności sięgać będzie prawie 250 tysięcy nie licząc
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słuchaczy płyt CD czy też audycji radiowych i telewizyjnych.
 „Gdy słowa już daremne, myśli daremne,
a wyobraźni nie chce się już wyobrażać, jeszcze tylko muzyka. Jeszcze tylko muzyka na ten
świat, na to życie” – mówi bohater „Traktatu
o łuskaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego. Co
Pan zawdzięcza muzyce?
Gdyby, 41 lat temu, kiedy mój tato wziął mnie za
rękę i zaprowadził do szkoły muzycznej ktokolwiek zapytał mnie, czy chcę zostać muzykiem,
wówczas odpowiedziałbym, że tak. Dzisiaj mam
47 lat. Bagaż doświadczeń artystycznych i zawodowych potężny. W tym wiele chwil zwątpienia
i momentów arcytrudnych oraz tych wspaniałych i cudownych, to muszę powiedzieć, że
muzyka dała mi mądre spojrzenie na świat, na
wartości życiowe, wrażliwe spojrzenie na drugiego człowieka. Jestem przekonany, że 41 lat temu
to dłońmi mojego taty, sam Pan Bóg zaprowadził mnie do szkoły muzycznej i tak do dzisiaj
mnie prowadzi. Każdego dnia za to dziękuję. Za
zdrowie i siły oraz za ludzi, współpracowników,
których stawia na mojej drodze. Najpierw 17 lat
nauki muzyki, w tym studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Następnie obdarzył mnie
cudowną rodziną. Żoną, która mnie wspiera od
25 lat, mądrymi i zdrowymi synami. Ale za każdym razem stawia mnie na nowej drodze i daje
mi nowe wyzwania. Tuż po studiach daje mi wyzwanie pt. „szkoła muzyczna”, gdzie z nieliczącego się chóru buduję jeden z najlepszych chórów
w Polsce. Po drodze daje mi możliwość pracy na
Uniwersytecie Warszawskim, gdzie poznaję cały
artystyczny świat Warszawy, tym samym i Polski.
Potem „Chór Miasta Siedlce”, który z sukcesem
buduję od podstaw. W 2004 zostaję dyrygentem chóru mieszanego i scholi dziecięcej Parafii
Bożego Ciała w Siedlcach. W 2006 roku rzuca
mnie „na szeroką wodę” i zostaję szefem gabinetu Prezydenta Miasta Siedlce, a przecież właśnie
w latach 2006 - 2014 Siedlce przeszły największe
przeobrażenia infrastrukturalne i organizacyjne
z zakresie kultury. W 2011 roku zostaję dyrektorem CKiS, a Prezydent Wojciech Kudelski wysyłając mnie do tej instytucji mówi: „Idź i zbuduj
tam teatr”. Udało się. Po drodze powołałem kolejne moje „artystyczne dzieci” do życia, m.in.
Chór Uniwersytetu III Wieku, Orkiestrę Symfoniczną Miasta Siedlce czy też Studio Teatralne
im. J. Woszczerowicza i Teatr Dziecięcy Dramma
– Mia, nie mówiąc o inicjatywach kulturalnych
i festiwalach. W 2014 roku nie chciałem już po
raz trzeci zawieść wyborców, którzy mi zaufali.
Zrezygnowałem z czegoś, co kochałem, miłością
bezgraniczną. Dzisiaj jestem radnym i Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Siedlce, ale też
powróciłem do budowania i organizowania kultury. Pan Bóg postawił przede mną kolejne zadanie pt. Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława
Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Mam nadzieję,
że da mi również zdrowie i siły.
A Muzyka stała się przyczynkiem do mojego całego życia.
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MOJA PRZYGODA Z CHÓREM

Justyna Kowynia-Rymanowska
Chór Miasta Siedlce, dyrygent

fot. archiwum prywatne

Moja przygoda z chórem rozpoczęła się w 1996 r., kiedy zaczęłam uczęszczać na próby chóru ZSM I i II st.
w Siedlcach, prowadzone przez Mariusza Orzełowskiego. Zespół szybko zyskał wysoki poziom artystyczny,
który został zauważony i doceniony przez najlepszych chórmistrzów w Polsce, podczas wielu konkursów
chóralnych. Stał się wtedy impulsem do powstania Chóru Miasta Siedlce. Był to moment przełomowy dla
zespołu, jak również dla mnie osobiście. Doświadczenie i przeżycia artystyczne, których doznałam będąc
członkiem ChMS miały decydujący wpływ na moje decyzje życiowe. Pod ich wpływem podjęłam studia
w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, a później
również na Wydziale Wokalno – Aktorskim. Był to czas, kiedy opuściłam ChMS, by w 2009 r. wrócić jako
korepetytor głosowy, a od stycznia 2013 r. jako dyrygent. Przeżyłam z tym zespołem wiele cudownych chwil
podczas prób, warsztatów, koncertów i konkursów. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka płynie ze
sprawowania tej funkcji. Wymaga ona wiele poświęcenia i umiejętności. Jako dyrygent muszę zajrzeć w głąb
duszy i wydobyć z każdego chórzysty to, co w nim najbardziej wartościowe, a co najważniejsze - wszystkich zespolić w jedno ciało. A nie
jest to łatwe, mając przed sobą dziesiątki oczu osób w różnym wieku, z różnym doświadczeniem wokalnym, ekspresją i wrażliwością. Mam
jednak to szczęście, że chórzyści mi ufają, wierzą w moją intuicję i dzięki temu potrafimy razem stworzyć jednolitą ekspresję, by finalnie
wykonany przez nas utwór pozostawił w nas i w słuchaczach niezapomniane, zmysłowe doznania estetyki i piękna. A najbardziej niesamowite jest to, że takich utworów, a więc i chwil przed nami nieskończenie wiele. I to jest najpiękniejsze w tej pracy, dlatego nie zamieniłabym
jej na żadną inną…”.

Agnieszka Soćko
Śpiew chóralny towarzyszy mi przez większość życia, swoją z nim przygodę rozpoczęłam w chórze szkoły muzycznej i kontynuowałam później w liceum w klasie o profilu muzycznym, gdzie chór był jednym
z przedmiotów obowiązkowych.
Do Chóru Miasta Siedlce trafiłam w październiku 2001 roku, będąc na czwartym roku studiów prawniczych na lubelskim Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Po przeczytaniu ogłoszenia o nowym naborze zgłosiłam się na przesłuchanie, mimo że… nigdy wcześniej o Chórze Miasta Siedlce
nie słyszałam. I tak związałam się z CHMS na kolejnych 15 lat. Obecnie, mimo absorbującej pracy
w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie, staram się nadal regularnie uczestniczyć
w próbach i koncertach chóru i są to dla mnie chwile odpoczynku od codziennych obowiązków. Śpiewanie w Chórze Miasta Siedlce daje mi możliwość nie tylko kontaktu z muzyką, ale również poznawania nowych miejsc i ludzi oraz obcowania z osobami, z którymi łączy mnie już nie tylko pasja do
muzyki.

fot. archiwum prywatne

Chór Miasta Siedlce, alt

Łukasz Jastrzębski
Chór Miasta Siedlce, tenor

fot. archiwum prywatne

Do Chóru Miasta Siedlce trafiłem wiosną 2013 r. Wcześniej przez około 10 lat
byłem chórzystą m.in. w takich chórach, jak Chór Teatru Muzycznego w Lublinie, Chór Akademii Medycznej w Lublinie, Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po pomyślnym zakwalifikowaniu do CHMS, niezwłocznie
czekało mnie sporo pracy. Chór wybierał się w tournée po Niemczech i Francji.
Nie ukrywam, że to tempo nauki było niezwykle wymagające, ale jednocześnie
sprawiało mi bardzo dużo radości. Perspektywa zbliżających się koncertów była
ekscytująca. Pierwszy wyjazd z Chórem Miasta Siedlce był chyba dobrym testem
dla mnie jako chórzysty. Wydaje się, że ten test przeszedłem pomyślnie. Potem
już tempo nauki było optymalne. W perspektywie udział w wielu konkursach i koncertach. To mi bardzo odpowiadało i odpowiada do dzisiaj. Była Francja, Ukraina, Słowacja, Niemcy, konkursy w Łodzi, Gliwicach, Rybniku,
Międzyzdrojach. Zawsze ogarnia mnie dreszcz emocji i oczekiwania na możliwość pokazania się z jak najlepszej
strony z nowym repertuarem, z wypracowaną interpretacją utworu i przekazania jak najlepiej walorów artystycznych utworu. Śpiew w chórze jest zajęciem czasochłonnym i absorbującym niekiedy większość wolnego czasu. Niemniej chór to dla mnie satysfakcjonująca pasja, której podstawowym celem jest afirmacja piękna muzyki, palety jej
brzmień i odsłon w różnych kontekstach: religijnym, historycznym czy ludowym. Będąc chórzystą bierzesz na siebie
współodpowiedzialność, aby te wyznaczone przez kompozytora i dyrygenta walory ukazywać. Wydaje mi się, że jest
to podstawowa rola chóru a na pewno jest to moje własne nadrzędne oczekiwanie.
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Krzysztof Boruta

Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach

fot. archiwum prywatne

Jak ten czas szybko leci…
Trudno w kilku zdaniach wypowiedzieć i podsumować to, co się przez 15 lat wydarzyło.
Jesienią 2000 r. Mariusz Orzełowski, który jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania chóru, zaprosił mnie do współpracy w tworzeniu i organizowaniu reprezentacyjnego zespołu Miasta Siedlce. Zgodziłem się… i to, co na początku zdawało się być tylko marzeniem, stało się piękną rzeczywistością.
W lutym 2001 r. odbyły się przesłuchania, na które przyszło prawie 100 osób. Trzon zespołu tworzyli
śpiewacy Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach i Chóru Młodzieżowego „Scintilla” działającego przy parafii św. Józefa w Siedlcach. I tak to się zaczęło…Wiele było momentów w działalności
chóru, które zapamiętam do końca życia. Setki występów a’cappella, koncertów z towarzyszeniem
najlepszych orkiestr symfonicznych, z udziałem najwybitniejszych solistów, mnóstwo wyjazdów i podróży zagranicznych (wyjątkowa do Rzymu – spotkanie z Papieżem, Świętym Janem Pawłem II), konkursów chóralnych i tysiące
widzów, którzy podziwiali nasze artystyczne kreacje – to niezapomniane chwile. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia kulturalnego
naszego miasta i regionu bez Chóru Miasta Siedlce. Najbardziej utkwiły mi w pamięci, przeżycia związane z dwoma wydarzeniami.
Koncert inaugurujący działalność Chóru Miasta Siedlce, który odbył się w katedrze siedleckiej (1 grudnia 2001 r.) oraz nagranie
i wydanie płyty „Puer natus est nobis” z najpiękniejszymi polskimi kolędami i pastorałkami (listopad-grudzień 2003 r.) Odbierałem
te płyty osobiście 4 stycznia 2004 r., od wydawcy (firma fonograficzna DUX). Jaka ciążyła na mnie wtedy odpowiedzialność… Samochód wypełniony płytami (2000 szt.), ogromna śnieżyca i podróż z Warszawy do Siedlec trwająca 4 godziny. Wszystko zakończyło się szczęśliwie 6 stycznia 2004 r., podczas koncertu promującego naszą pierwszą płytę. Mogliśmy zaprezentować publiczności
dorobek artystyczny naszej kilkuletniej, ciężkiej pracy. Pamiętam ogromną radość, która towarzyszy mi do dzisiaj, kiedy przypominam sobie tamte wydarzenia…W chórze pełniłem wiele funkcji – śpiewałem, prowadziłem próby w głosach, dyrygowałem,
organizowałem koncerty, festiwale, warsztaty. Nie udało mi się zrealizować tylko dwóch działań – na koncertach nigdy nie zaśpiewałem w głosach żeńskich z sopranami i altami. Szkoda… Może kiedyś się uda… Z okazji jubileuszu dziękuję bardzo wszystkim
chórzystom, szczególnie dyrygentom: Mariuszowi Orzełowskiemu, Justynie Kowyni-Rymanowskiej, Izabelli Jaszczułt-Kraszewskiej,
instruktorom głosowym i akompaniatorom za dar współpracy. Wasza wiedza, wrażliwość i wyobraźnia sprawiły, że stworzyliśmy
Chór Miasta Siedlce – instrument najwyższej, światowej klasy, którego dźwięki dostarczyły niepowtarzalnych przeżyć nie tylko
słuchaczom, ale i samym wykonawcom. Z radością oczekuję koncertu wieńczącego jubileusz 15-lecia Chóru Miasta Siedlce, który
odbędzie się 12 listopada 2016 r. w kościele pw. Bożego Ciała w Siedlcach. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Siedlec
do wspólnego świętowania!

Magdalena Pytel
Chór Miasta Siedlce, alt

fot. archiwum prywatne

Moją przygodę z chórem Miasta Siedlce zaczęłam od przesłuchania,
o którym dowiedziałam się z plakatów. Był to pierwszy nabór do tworzącego się właśnie Chóru Miasta Siedlce. Postanowiłam spróbować swoich sił i jak widać udało się. Jako licealistka, szukałam dla
siebie jakiejś pasji, która by mnie pochłonęła i dla której warto
by było wychodzić z domu - no i stał się nią chór. Po paru miesiącach prób i kolejnych przesłuchaniach dostałam się do składu głównego i dopiero wtedy mogłam zaśpiewać swój pierwszy
koncert. Przez te 15 lat zaśpiewałam wiele koncertów, a i tak
przed każdym towarzyszą mi emocje jak by to był mój pierwszy występ. Bywały oczywiście ciężkie chwile, chwile zwątpienia i chęć nawet rezygnacji, jednak chór zawsze wygrywał. Przez lata szkoły udawało mi się godzić naukę z częstymi próbami,
a obecnie również i życie rodzinne. Jest to możliwe głównie dzięki pomocy i akceptacji mojej pasji
przez rodzinę, która wspiera mnie w jej realizacji. Nawet mój starszy syn bardzo chętnie chodzi ze
mną na próby i koncerty, a nawet słucha tych utworów w domu. W ciągu 15 lat aktywnego uczestnictwa w życiu artystycznym CHMS miałam dwa „urlopy macierzyńskie”, ale i tak zawsze wracałam
najszybciej jak mogłam, by móc uczestniczyć ponownie w życiu chóru. Poznani ludzie i atmosfera
panująca w grupie sprawiły, że swój wolny czas chętnie poświęcałam i nadal poświęcam na próby
i koncerty. Dzięki chórowi miałam okazję zwiedzić wiele pięknych miejsc w kraju, jak również za granicą.
Znalazłam tutaj przyjaciół na całe życie, z którymi nie tylko śpiewamy, ale również możemy liczyć na siebie w życiu prywatnym. To jest moja druga rodzina, z którą nie tylko „dobrze wygląda się na zdjęciach”. To
również bardzo ważna część mojego życia.
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PROGRAM OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SIEDLCACH
98. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

		 11 listopada
10.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem
Ordynariusza Siedleckiego ks. bp. Kazimierza Gurdy.
Oprawa muzyczna Chór Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus im. O. Piotra Sadownika, Orkiestra Wojskowa
w Siedlcach. Kościół pw. Św. Józefa, ul. Sokołowska 124
11.15 Przemarsz z kościoła pw. Św. Józefa na Plac Wolności –
ul. Chrobrego, ul. Broniewskiego, Plac Wolności
11.45 Uroczystości centralne na Placu Wolności. Hymn państwowy, wystąpienie Prezydenta Miasta Siedlce, apel
pamięci, salwa honorowa, złożenie wieńców i zapalenie
zniczy pamięci, występ Orkiestry Wojskowej w Siedlcach, posiłek żołnierski dla mieszkańców Siedlec
12.45 Koncert piosenek wojskowych w wykonaniu zespołu
„Drony z poligonu” na Placu Wolności
13.15 „Co jest we mnie…? Patriota?” – gra terenowa początek
na Placu Wolności
13.00-15.00 Biegi uliczne z okazji 98. rocznicy odzyskania Niepodległości. ul. Pułaskiego, Skwer Niepodległości, start
i meta: Urząd Miasta Siedlce. Organizator: Siedlecki
Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
16.00 „W hołdzie Najjaśniejszej – droga do wolności w 98. rocznicę” – koncert w wykonaniu Stowarzyszenia Zespołu Artystycznego „Seniorynki”. Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6
19.00 „Ojczyzno ma” - koncert w wykonaniu zespołu „The Wellness Sound”. Kościół pw. Św. Józefa, ul. Sokołowska 124
19.00 „Antygona”- spektakl w wykonaniu Teatru Es. Scena
Teatralna Miasta Siedlce, ul. B-pa Świrskiego 31
		12 listopada
19.00 „O Ziemio Polska” Koncert Finałowy Jubileuszu 15-Lecia
Chóru Miasta Siedlce. Cześć I: Najpiękniejsze utwory a’capella; Cześć II: „Msza Polska” Juliusza Łuciuka. Wykonawcy: Chór Miasta Siedlce, Orkiestra Wojskowa w Siedlcach,
Kameraliści Orkiestry Symfonicznej Miasta Siedlce, Justyna Kowynia-Rymanowska (mezzosopran). Dyrygenci: Justyna Kowynia-Rymanowska, Krzysztof Boruta, Mariusz
Orzełowski. Przygotowanie orkiestry: Dariusz Kaczmarski. Kościół pw. Bożego Ciała, ul. Monte Cassino 36
		Wydarzenia towarzyszące:
		
7 listopada
10.00 „Hej! Idą Strzelcy!” – Przedszkolny Festiwal Piosenki
Patriotycznej i Żołnierskiej – przesłuchania konkursowe, Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6
		
10 listopada
10.00 Otwarte Mistrzostwa Siedlec w pływaniu im. Marii Żyburowej. Organizator ZM TKKF w Siedlcach. Pływalnia PG 4; ul Pescantina 2.
11.00 Wernisaż wystawy archiwalnej „Ułany i huzary” oraz
konferencja naukowa „Wojsko Polskie w departamencie
siedleckim i województwie podlaskim”.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej 13 pułk huzarów Księstwa
Warszawskiego i 1 Dywizję Ułanów Królestwa Polskiego. Archiwum Państwowe
w Siedlcach, ul. Kościuszki 7
9.30, 11.30 (dla szkół), 19.00 „Dzieci Powstania‘44” – musical w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „Luz” i Studia
Musicalowego „Luz”. Sala widowiskowa
„Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63
15.00 „Co jest we mnie…? Patriota?” – przegląd pieśni patriotycznej dla gimnazjalistów. Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6

		Dzień Niepodległej w Muzeum Regionalnym
		
13 listopada
10.00-14.00 Pokaz sprzętu wojskowego JW 1230 Siedlce (przed muzeum). Pokaz motocykla Sokół 600 z 1939 r. i umundurowania Wojska Polskiego II RP Stowarzyszenia Lubelska
Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Front” (przed muzeum).
10.30-13.00 Pokazy zbiorów członków Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów (parter).
11.00-13.30 Stoisko Urzędu Pocztowego Siedlce 1 z walorami filatelistycznymi o tematyce patriotycznej.
13.00 Grochówka wojskowa (przed muzeum).Muzeum Regionalne, Ratusz „pod Jackiem przy ul. Piłsudskiego 1
		
14 listopada
10.00 „Niepodległość w oczach dzieci i młodzieży”. Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów. Muzeum Regionalne,
Ratusz „pod Jackiem przy ul. Piłsudskiego 1
		
15 listopada
18.00 „Hej! Idą Strzelcy!” – Przedszkolny Festiwal Piosenki
Patriotycznej i Żołnierskiej – Koncert Laureatów. Sala
Biała MOK, ul. Pułaskiego 6 Podlaski Społeczny Komitet Obchodów Świąt Narodowych
		
Program uroczystości „DNI NIEPODLEGŁEJ”,
		
organizowanych przez Muzeum Regionalne w Siedlcach
Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika i Jasnogórskiego Kapelana Żołnierzy Niepodległości O. Eustachego Rakoczego
		
11 listopada 2016 (piątek, budynek szkoły
		Grala-Dąbrowizna nr 65)
16.-18.00 Koncert poezji i pieśni patriotycznej w wykonaniu
Grupy Śpiewaczej Białki, uczniów Szkoły Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali)-Dąbrowiźnie i przyjaciół Muzeum Regionalnego w Siedlcach)
		
13 listopada (niedziela, ratusz „Pod Jackiem” przy ul.
Piłsudskiego 1)
10.00-14.00 Pokaz sprzętu wojskowego JW. 1230 Siedlce (przed muzeum). Pokaz motocykla Sokół 600 z 1939 r. i umundurowania Wojska Polskiego II RP Stowarzyszenia Lubelska Grupa
Rekonstrukcji Historycznych „Front” (przed muzeum).
10.30-13.00 Pokazy zbiorów członków Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów (parter)
11.00-13-30 Stoisko Urzędu Pocztowego Siedlce 1 z walorami filatelistycznymi o tematyce patriotycznej (parter)
13.00
Grochówka wojskowa (przed
muzeum).
14 listopada (poniedziałek, ratusz „Pod
Jackiem” przy ul. Piłsudskiego1)
13.00
Rozstrzygnięcie powiatowego
konkursu plastycznego dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów „Niepodległość w oczach dzieci i młodzieży”
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA

z Ewą Wencel,
aktorką teatralną i filmową,
a także scenarzystką

fot. archiwum Teatru Kwadrat

ZAWSZE MYŚLĘ
O POJEDYNCZYM
WIDZU

 Zadebiutowała Pani w 1980 roku
w spektaklu Teatru Telewizji dla młodzieży „Małgosia contra Małgosia” wg
powieści Ewy Nowackiej. Była Pani
wówczas świeżo upieczoną absolwentką
łódzkiej filmówki. Z jakimi nadziejami
wkraczała Pani w ten zawód?
Z nadzieją, że będę uprawiała mój ukochany zawód do końca życia. Z wiarą, że
moja praca jest misją, że dokonam czegoś
dobrego i ważnego – cokolwiek to oznacza. Wszystko to nie przypomina przyjętych dzisiaj i popularnych wartości. Może
się wydawać staromodne i śmieszne,
jednak w swojej naiwności staram się zawsze przede wszystkim pamiętać o widzu,
o tym, jakie jest moje wobec niego zadanie
i z czym (z jakim przesłaniem czy myślą)
wyjdzie z teatru, kiedy po przedstawieniu
zapadnie kurtyna.

 Sześć lat później była niezapomniana
rola Klotyldy Korczyńskiej w „Nad Niemnem” Zbigniewa Kuźmińskiego. To był
Pani filmowy debiut. Jak Pani wspomina
tę pierwszą filmową przygodę?
To była najbardziej komfortowa produkcja w moim całym życiu. Klasa i kultura
wszystkich pionów produkcyjnych stwarzała w moim odczuciu wielki komfort.
Spotkanie z wielkimi aktorami było dla
mnie zaszczytem i niepowtarzalną ucztą
a przede wszystkim nauką zawodu.
 Na długi czas zakotwiczyła się Pani
w Teatrze Telewizji, występując m.in.
w przedstawieniach Janusza Kijowskiego, Krzysztofa Zalewskiego, Magdaleny
Łazarkiewicz czy Krzysztofa Langa. Co
Panią bardziej buduje jako aktorkę: teatr
czy film?
Na jednym i drugim polu pozostaję ak-

torką. I teatr i film otwierają za każdym
razem nowe możliwości, poruszają inne
obszary wyobraźni czy możliwości twórczych. Dają szansę spotkań z aktorami,
z którymi się do tego czasu w pracy nie
spotkałam, czyli powodują rozwój aktora.
I to jest chyba w naszym zawodzie najważniejsze. A więc i teatr, i film są równie ważne, uzupełniają się.
 Wspominam Pani genialną rolę
w „Placu Zbawiciela” Krzysztofa Krauzego. Jak doszło do tej współpracy i ile
Panią kosztowało wcielenie się w postać
toksycznej teściowej - jak by to Linda powiedział - złej kobiety?
Propozycję dostałam po normalnym, zwykle odbywającym się castingu do tej roli.
Sama praca była, owszem, dość wymagająca i długa. Jednak miałam możliwość
tworzenia postaci od początku do końca,
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tzn. reżyserzy dopuścili głównych aktorów
do współpracy scenariuszowej. To było dla
mnie nowe i ciekawe, wspaniałe wyzwanie.

daje Pani kontakt z żywą publicznością?
Potwierdzenie sensu wybranej drogi, radość, cel. Spełnienie.

 Film ten zdobył Złote Lwy na 31 FPFF
w Gdyni. Realia w nim przedstawione
dziś jeszcze bardziej wybrzmiewają. Jak
Pani sądzi, co jest siłą tego obrazu?
Myślę, że duża część publiczności utożsamiała się z sytuacją i postaciami stworzonymi w tym filmowym obrazie, że temat
był dość mocny i aktualny.

 Ma Pani w swoim dorobku bardzo
różnorodne postaci. Do których Pani
powraca, kiedy jest Pani smutno i źle?
Staram się raczej wtedy wybiegać w przyszłość, kreować przyszłość. Wspomnienia
pojawiają się same i są niekiedy związane
z tęsknotą za miłą chwilą czy przyjemną
pracą, ale chyba raczej zawsze mają odnie-

 Dla wielu widzów będzie zaskoczeniem czy niespodzianką fakt, że jest Pani
uznaną scenarzystką. To Pani „dziełem”
jest „Czas honoru”, gdzie zresztą gra
Pani jedną z ważnych postaci. Co zadecydowało o tym, że podjęła się Pani pracy nad historycznym tematem?
Przede wszystkim to, że taką propozycję
dostałam. Może moja wrodzona odwaga
i naiwny optymizm albo brak świadomości, że będzie to taka wyczerpująca droga.
Mogę powiedzieć, że trochę się nauczyłam
historii.

I teatr i film otwierają
za każdym razem nowe
możliwości, poruszają
inne obszary wyobraźni
czy możliwości
twórczych
 To serial bardzo ceniony zarówno
przez krytyków, jak i publiczność. Proszę powiedzieć, jak się robi dobry film
historyczny?
Nie mam pojęcia, jeszcze nie jestem producentem, ale kto wie. Wydaje mi się, że
przede wszystkim temat i dobry scenariusz, potem reżyser, który potrafi odczytać i zrealizować tenże scenariusz, no i - co
najważniejsze - pieniądze na realizację.
 Pani ostatnim filmowym wcieleniem
jest rola dyrektorki szkoły w najnowszym, a zarazem ostatnim dziele Andrzeja Wajdy „Powidoki”. Jaką lekcję
wyniosła Pani ze spotkania z Andrzejem
Wajdą?
Zawsze warto spotkać się z wielkim człowiekiem, nawet w niewielkim zadaniu.
 Na co dzień związana jest Pani z warszawskim Teatrem Kwadrat. Niebawem
zobaczymy Panią na siedleckiej Scenie
Teatralnej w ramach Festiwalu „Sztuka
plus Komercja”. Proszę powiedzieć, co
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sienie do aktualnej sytuacji zawodowej.
 Co jest dla Pani miarą sukcesu w tym
zawodzie?
Utrzymanie się w nim. Jeśli żyję z uprawiania mojego zawodu, to jest to dla mnie
sukces.
 Kiedy Pani nie gra, to….
Spaceruję, myślę o bliskich, czytam, słucham muzyki poważnej i zastanawiam się,
co by tu jeszcze zrobić.

5 grudnia, godz. 17:00 i 20:00
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

SZLAKIEM PIERWSZEGO NOBLISTY
PIERWSZY POLSKI LAUREAT NAGRODY NOBLA W DZIEDZINIE LITERATURY, BY MÓC ODEBRAĆ JĄ OSOBIŚCIE, WYRUSZYŁ W DŁUGĄ PODRÓŻ PRZEZ WIEDEŃ, BERLIN I DANIĘ,
BOWIEM BYŁ TO CZAS ZABORÓW, CZAS MAP Z POLSKĄ Z NICH WYKREŚLONYCH. W 1905 R. OTRZYMAŁ JĄ ZA CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI. CZTERECH IMION: HENRYK ADAM
ALEKSANDER PIUS SIENKIEWICZ URODZIŁ SIĘ W 1846 R. W WOLI OKRZEJSKIEJ POWIATU ŁUKOWSKIEGO. IMIONA OTRZYMAŁ PO KOLEJNYCH PRZODKACH ZE STRONY
MATKI. ZMARŁ W VEVEY STO LAT TEMU. DLATEGO SENAT I SEJM RP USTANOWIŁY ROK 2016 ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA.

Muzeum Regionalne w Siedlcach i Siedlecki Klub Kolekcjonerów PTTK Oddział
„Podlasie” włączyły się w cykl uroczystości
organizowanych w kraju, w celu przypomnienia zasług i znaczenia w polskiej kulturze tej słynnej postaci.
W niedzielę 9 listopada br. odbyło
się kolejne comiesięczne spotkanie klubu. Gościem był dyr. Muzeum Henryka
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Maciej
Cybulski. Przedstawił kolekcję pocztówek
o tematyce Sienkiewiczowskiej, przechowywanej w zbiorach placówki przez niego
kierowanej. To był tylko wstęp do wycieczki, jaka odbyła się tydzień później. Mimo
chłodu i ostrego wiatru trwała 12 godzin,
a jej uczestnicy byli bardzo zadowoleni,
gdyż poznali nieznane historie rzadko
odwiedzanych miejsc. Dyr. Maciej Cybulski z szeroką wiedzą i bardzo obrazowym
językiem przybliżył nam postać pisarza,
wzbogacając jego biografię o szczegóły
powszechnie nieznane i niepublikowane.
Natomiast historie innych miejsc i ludzi

przypomniał przewodnik PTTK Eugeniusz Skorupka.
Wiadomo, że Henryk Sienkiewicz często bywał w Siedlcach. Odwiedzał swych
krewnych i wstępował do ulubionego kościoła pw. św. Stanisława BM. Dlatego
mieszkańcy naszego miasta i okolic zapragnęli poznać także inne miejscowości,
w których można odnaleźć ślady bytności
wielkiego pisarza.
Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia Muzeum Regionalnego w Łukowie. Po
ekspozycjach oprowadziła nas Bożena Domiańczyk. Zainteresowani byliśmy przede
wszystkim łukowskimi amonitami. Te okazy paleontologiczne pochodzenia jurajskiego (okres jury trwał od 201 do 145 mln lat
temu), znane są nie tylko w Europie. Znajdują się w krach polodowcowych w Łukowie i na polach wsi Gołaszyn. Niegdyś skamieniałości często spotykane w prywatnych
zbiorach, obecnie, po zamknięciu cegielni
na Łapiguzie, zniknęły z rynku kolekcjonerskiego. Można je oglądać w muzeach

i instytutach naukowych. W łukowskiej
placówce zapoznaliśmy się także powtórnie
z wystawą zorganizowaną przez Muzeum
Regionalne w Siedlcach, w 150 rocznicę
wybudowania Kolei Warszawsko-Terespolskiej. Tutaj została wzbogacona o eksponaty
łukowskie. Miłym akcentem był fakt udziału w tej wystawie z prywatnymi zbiorami
Adama Krzeskiego, członka klubu.
Poznaliśmy również cztery akcenty
Sienkiewiczowskie w tym mieście. Przed
budynkiem muzeum jest ławeczka drewniana Henryka Sienkiewicza, natomiast na
skwerze miejskim przy ul. Stefana Zdanowskiego – z kamienia i spiżu. Obie wywołały
sporo komentarzy i wyrazów troski. Dalej
na rondzie ul. Henryka Sienkiewicza stoi jeden z najstarszych pomników pisarza w Polsce. Najmłodszym akcentem jest mural na
ścianie szczytowej bloku przy ul. Skrzetuskiego na Osiedlu Sienkiewicza. Stworzono
go z okazji tego szczególnego roku.
Później w Wojcieszkowie zaczęliśmy
poznawać szersze dzieje rodziny pisarza.
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Na tamtejszym cmentarzu parafialnym pochowano trzecią żonę patrona wycieczki,
Marię z Babskich (1863 – 1925). Przy jej
tablicy epitafijnej znicze zapaliły: Dorota
Szymańska i Zofia Zalewska. W ten sposób
uczestnicy naszych wycieczek oddają hołd
również polskim bohaterom narodowym.
W tym grobie pochowanych jest kilka
osób z rodziny pisarza. Jeszcze nie wszystkich nazwiska są znane. Pewnym jest, że
spoczął tutaj jego brat cioteczny Zdzisław
Dmochowski, który zginął w bitwie powstania styczniowego pod Janówką koło
Hanny. Uważa się, że Henryk Sienkiewicz
również brał w niej udział. A jego ojciec
chrzestny, dziedzic Woli Okrzejskiej Adam
Cieciszowski, organizował struktury powstańcze w powiecie łukowskim.
Henryk Sienkiewicz szczególnie ukochał pobliski Burzec. Był to majątek należący do jego ciotki Aleksandry Dmochowskiej. Tutaj umieścił siedzibę Skrzetuskich
z Trylogii. Dojeżdżał do dworu siostry swej
matki, literacko wyglądającą i doskonale
zachowaną aleją lipowo-kasztanową. Sam
budynek spłonął w 1914 r., w jego miejscu
wzniesiono obszerny dwór dla licznej rodziny, mieszczący obecnie szkołę podsta-

wową. Wokół niej rozciąga się park z fosą
świadczącą o cechach obronnych miejsca.
Największy staw w dawnym majątku do tej
pory zwie się Zagłoba.
Spotyka się wiadomości, że pisarz przyjeżdżał leczyć się do Szczałbu. Trudno jeszcze
dociec, co mu wówczas dolegało. Może zapragnął zadbać o swoje oczy, jak to wielu pielgrzymów obecnie czyni? Wszak tutaj odzyskała
wzrok na początku XIX wieku Barbara, córka
hrabiego Wojciecha Suchodolskiego. Dziedzic
dóbr Wojcieszków za cudowne uzdrowienie
jej z nieuleczalnej choroby ufundował drewniany kościółek jako wotum.
Stąd już blisko do Woli Gułowskiej, gdzie
rodzice pisarza dzierżawili majątek ziemski.
Dworek sąsiadował ze świątynią, spłonął
24 IX 1939 r., w czasie bitwy prowadzonej
przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” z Niemcami. W tej miejscowości warto
zapoznać się z historią budowanego 150 lat
kościoła z cudownym źródełkiem w podziemiach i zachowanymi w metalowym ogrodzeniu śladami po pociskach. Naprzeciw jest
usytuowany Dom Kultury z nowoczesnym
Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków,
Izbą Regionalną i Galerią Sztuki Ludowej lokalnych twórców.
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Pełniejsze dzieje rodziny i dowody
wdzięczności narodu za pomnikowe dzieła
literatury poznaliśmy w następnych miejscowościach. W Okrzei usypano kopiec.
Stojąc na nim obok popiersia autorstwa
Mariana Gardzińskiego z Siedlec, mogliśmy spojrzeć na ukochane miejsca pisarza.
Obok, na cmentarzu parafialnym odsłonięto
w 2012 r. pomnik Matki Henryka Sienkiewicza. Lampki przed nim zapaliły: Katarzyna
Chrościcka i wiceprezes Oddziału „Podlasie” PTTK Anna Kirchner. W tej samej miejscowości wstąpiliśmy do świątyni, w której
został pisarz ochrzczony. Zbudowała ją jego
prababka zaledwie w ciągu trzech lat!
Najważniejszym punktem wycieczki
było miejsce urodzenia pisarza, Muzeum
Henryka Sienkiewicza mieszczące się
w oficynie dworskiej, bo po dworze pozostały tylko fundamenty. Muzeum cieszy się
dużym zainteresowaniem. Nie byliśmy jedyną grupą jednocześnie zwiedzającą placówkę. Kierowana jest obecnie przez syna
ś.p. Antoniego Cybulskiego, który poświęcił Henrykowi Sienkiewiczowi i miejscom
Jego pamięci 46 lat!

Sławomir Kordaczuk


Fot. autor i Jarosław Gołębiowski (rekonstrukcja)
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Pacyfista
na wojnie
Trwa kolejna, piąta już edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Sztuka Plus Komercja
i bardziej na miejscu byłoby zapraszać Państwa
do teatru niż do kina, bo to przecież niebywała
okazja, by na deskach scenicznych w Siedlcach
zobaczyć te same przedstawienia, te same hity
teatralne, które oglądają mieszkańcy wielkich
miast, ot choćby nieodległej Warszawy. Ja jednak
nieustannie i niestrudzenie będę namawiał Was,
byście poszli do kina, przy czym nie odtrącam
teatru, ponieważ uważam, że każdy człowiek
powinien bywać na różnych wydarzeniach
artystycznych, tym bardziej, że przecież oba
rodzaje sztuki są sobie pokrewne niejednokrotnie się uzupełniając. Jestem pewien, że dobre
dzieło, nieważne teatralne czy filmowe, obroni
się samo; dobrym tekstem, sprawnością reżysera,
scenografią czy wreszcie znakomitymi kreacjami

aktorskimi. Namawiam więc szczerze i bez zastanowienia na kino, tym bardziej, że sezon w pełni,
jest więc w czym wybierać. My, widzowie, mamy
zatem urodzaj znakomitych produkcji i pozostaje
się tylko tym cieszyć. A ja polecam Państwu
najnowszy filmu Mela Gibsona zatytułowany
„Przełęcz Ocalonych”.
Każdy dotychczas wyreżyserowany przez
Gibsona obraz był niezwykły; to kino epickie,
wielkie, poruszające niezwykle ważne i zarazem trudne tematy. Reżyser nigdy nie bał się
kontrowersyjnych spraw, umiejętnie je pokazując
tak, by nie obrazić niczyich uczuć i nie sprawić
wrażenia, że angażuje się po którejkolwiek
stronie. Tak jest i tym razem, mimo że ostatni
film wyreżyserował dziesięć lat temu („Apocalipto”), przerwy tej na ekranie nie widać. Obraz
opowiada o ostatnich miesiącach II Wojny
Światowej, o bitwie (raczej bitwach) na Pacyfiku,
którą Amerykanie toczyli z Japończykami. Walki
toczyły się o każdy skrawek wysp na Oceanie,
a szczególnie ciężką była bitwa o Okinawę.
To tam trafia bohater filmu Desmond Doss,
ochotnik, który wstąpił do armii, bo nie mógł
pozwolić, by inni narażali się za niego. I pewnie
nie byłaby to nadzwyczajna postawa w tych
czasach, gdyby nie fakt, że przekonania moralne i religijne tego człowieka nie pozwalały mu
brać broni do ręki, a co dopiero z niej strzelać.
Zapytacie pewnie Państwo - to po co ten chłopak
wstąpił do wojska, po co pojechał na wojnę? Jak

PRZEŁĘCZ OCALONYCH
Reżyseria: Mel Gibson

sam mówił po to, by ratować, chronić innych,
a nie ich zabijać. Był sanitariuszem, który ocalił
na Okinawie ponad siedemdziesięciu żołnierzy
amerykańskich i japońskich.
Początki służby Dossa nie były łatwe; prześladowany, wyśmiewany i poniżany nie ugiął się,
nie zdradził swoich przekonań, wytrwał przy
nich do końca. Zdobył wielki szacunek i uznanie
swoich towarzyszy i przełożonych, także niegdy-

DO OBEJRZENIA
KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Portrety trumienne
Portret trumienny jest typowo polskim zwyczajem, który pojawił się w połowie XVII wieku
przy bardzo rozbudowanych wówczas ceremoniach pogrzebowych. Uroczystości ku czci zmarłego trwały nieraz kilka tygodni, świątynie były
dekorowane z akcentem na zasługi zmarłego,
podkreślając jego społeczną i rodową pozycję.
Użycie portretu funkcjonowało w zastępstwie
zmarłego, umieszczony był u wezgłowia lub
w nogach trumny, ustawianej w kościele na katafalku. Używano go również podczas nabożeństw
sprawowanych za duszę zmarłego, ustawiając go
na katafalku przy pustej trumnie. Po pogrzebie
portret mógł zawisnąć na ścianie kościoła lub
w kaplicy czy krypcie rodowej na cmentarzu.
Z czasem włączano je do galerii rodowych.
Przedstawienie takie wykonywano najczęściej na cynowej blasze, czasem srebrnej lub
miedzianej. Kształtem zbliżony był do przekroju trumny: sześcio lub ośmiobocznej. Przedstawienia postaci charakteryzuje niezwykle
realistyczne ujęcie. Są to portrety werystyczne.
Malarze starali się jak najwierniej oddać wygląd

portretowanego, ukazując wiek, stan, cechy fizyczne. Do tego te lepiej wykonane są też dobrym portretem psychologicznym. Postać jest
najczęściej ukazana w popiersiu, lekko zwrócona w bok. Tło jest zawsze gładkie, najczęściej
ciemne. Charakterystyczne bywa przedstawienie oczu, które są duże i otwarte, patrzące
jakby na widza, a jednocześnie dalej, gdzieś
w nieokreśloną przestrzeń. Zmarłych zawsze
ubierano w odświętny, najlepszy strój. Tak też są
przedstawiani na portretach trumiennych.
Poziom wykonania zachowanych do dziś
portretów jest bardzo różny, zależnie czy malował to wybitny artysta, czy też prowincjonalny
rzemieślnik. Większość z nich prawdopodob-

nie została wykonana na podstawie reprezentacyjnych portretów namalowanych za życia.
Raczej nie były podpisywane, ponieważ do
portretu dołączano blachy z herbami lub inskrypcjami, które do dzisiaj w większości się
nie zachowały. Dlatego większość portretów
trumiennych pozostaje anonimowych.
W kolekcji Muzeum Diecezjalnego
w Siedlcach możemy obejrzeć kilka przedstawień tego typu, np.: portret Elżbiety Wereszczyńskiej i Jana Jezierskiego.
Czyż stawiane dzisiaj podczas pogrzebów zdjęcia przy urnach lub na trumnach
nie są echem tych siedemnastowiecznych
przedstawień?
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siejszych prześladowców do tego stopnia, że nikt
z żołnierzy nie chciał iść w bój bez niego. Tyle
o filmie – mam nadzieję, że bez „spoilerowania”
– zdradzania treści. Dopowiem tylko, że obraz
ten oparty jest na prawdziwej historii Desmonda
Dossa, żołnierza, który mimo że nie wystrzelił
ani razu, ba nawet nie wziął broni do ręki, został
odznaczony najwyższymi bojowymi orderami
amerykańskimi, pozostając jednocześnie przez
cały czas skromnym, zwyczajnym człowiekiem.
Dlaczego więc znowu film o wojnie,
o okrucieństwach z nią związanych, a nie jakieś
kino społeczne, komentujące aktualną sytuację
społeczną czy polityczną? Cóż, może trochę dlatego, że temat tego obrazu jest niezwykle ważny
i aktualny w dzisiejszych coraz mniej spokojnych
czasach? A może dlatego, że ciągle trzeba przypominać dużym chłopcom, że wojna to samo zło,
że warto najpierw rozmawiać, dogadywać się,
a nie od razu sięgać po armaty? Przecież porusza
on problemy ciągle aktualne bez względu na
czas, długość i szerokość geograficzną, po prostu
ku przestrodze! Ciągle szukamy bohaterów,
stawiamy ich za wzór, ale wszyscy oni, podobnie
jak Doss u Mela Gibsona, nigdy nimi nie chcieli
zostać, powiem więcej - oddaliby wszystko, żeby
nimi nie być, byleby tylko nie zdarzyło się to, co
się zdarzyło!
Bohaterem można zostać nie tylko na
wojnie; można zostać nim także w czasie pokoju
i obyśmy tylko takich, pokojowych bohaterów
podziwiali, nigdy więcej wojennych!
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DO POSŁUCHANIAEmpik prezentuje

Zbigniew Herbert zaśpiewany
Miło nam poinformować, że do repertuaru
płyty ”Zbigniew Herbert zaśpiewany” wydanej
przez salon Empik, zawierającej 20 utworów
wykonywanych przez m.in. Jacka Bończyka,
Mirosława Czyżykiewicza, Przemysława Gintrowskiego, Romana Kołakowskiego, wydawca
wybrał aż 6 pozycji z płyty „Herbertorium” Oratorium wg twórczości Zbigniewa Herberta z muzyką Waldemara Koperkiewicza w wykonaniu
Teatru Es, Orkiestry Teatru Es i Chóru Miasta Siedlce. To wielki zaszczyt i wyróżnienie dla
artystów Centrum Kultury i Sztuki.
„Herbertorium” przenosi nas w świat poezji Zbigniewa Herberta. Widz poznaje takie teksty
poety jak m.in. „Dom”, „Matka”, „Mój Ojciec”, „Prolog”, „Ornamentatorzy” czy, chyba najbardziej znany, „Przesłanie Pana Cogito”. Spektakl wystawiany był w wielu miastach Polski, m.in.
podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni w 2011 roku, ostatnio podczas XVI Ogólnopolskiego
Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada” w Kołobrzegu (wrzesień 2015).
Premiera spektaklu na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce miała miejsce w październiku 2008 roku. W obsadzie premierowej znaleźli się również aktorzy: Piotr Siwkiewicz i Ernest Bryll. Projekt zrealizowano w ramach ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego programu „Herbert”.
Seria „Dobre Piosenki” powstała z myślą o zebraniu najlepszych z dobrych i przekazaniu ich
w postaci płyt, w ręce tych słuchaczy, którzy poszukują w muzyce najwyższej jakości. Zarówno
w wymiarze artystycznym, jaki i duchowym. W naszym odczuciu dobra piosenka, to ta która po
pierwsze żyje własnym życiem a po drugie działa na emocje słuchacza. Na albumach serii „Dobre Piosenki” emocji jest bezmiar. Zapraszamy do wspólnego przeżywania muzycznych doznań!

(z opisu wydawcy)
Płyta premierę miała w czerwcu i dostępna jest w salonach Empik w całej Polsce.

SZTUKA BEZ GRANIC

XVIII Międzynarodowy Plener Malarski w Reymontówce
Od 6 do 18 listopada 2016 r. w Domu
Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach gościć będą artyści z Polski i zagranicy na XVIII Międzynarodowym Plenerze
Malarskim „Sztuka bez granic” KRAJOBRAZY WIEŚ POLSKA.
Plener malarski w „Reymontówce” to
jedna z najdłuższych i najbardziej prestiżowych, cyklicznie odbywających się imprez;
organizowany jest od 1999 r. , a w tym roku
odbędzie się jego 18 edycja.
Zaproszenie na tegoroczny plener przyjęło
19 artystów o znaczącym dorobku twórczym,
reprezentujących różne techniki twórcze, wypowiedzi artystyczne i kierunki w malarstwie.
W plenerze udział wezmą:
z Polski: Antoni Wróblewski – komisarz pleneru, Stanisław Mazuś, Agnieszka
Kwiatkowska, Daniel Ludwiczuk, Kazimierz Furga, Marek Hołda, Mikołaj Malesza, Michał Godlewski, Janusz Lewandowski, Anna Wrzosek, Helena Jacyno
, Stanisław Chomiczewski, z Niemiec:
Barbara Waldow, Marian Zaic, z Ukrainy:
Anna Atoyan, Irina Gresik, Igor Jelisiejew,
z Austrii: Walter Maringer,
z Litwy : Żywile Jasutyte

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby
zainteresowane sztuką do odwiedzania artystów w czasie trwania pleneru oraz na uroczyste zakończenie, które odbędzie się 17 listopada (czwartek) o godzinie 18:00 w Domu Pracy
Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
Wstęp wolny.

Organizatorem
XVIII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Sztuka bez
granic” KRAJOBRAZY-WIEŚ POLSKA
jest Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach przy współpracy Starostwa
Powiatowego w Siedlcach.


Na zdjęciu Janusz Lewandowski I Antoni Wróblewski
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„Śpiewnik Papieski”

w Galerii Porczyńskich w Warszawie

fot. Krzysztof Rosa

W

niedzielę, 16 października
koncert „Śpiewnik Papieski”
uświetnił Galę XXXI Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów „Niepokalanów 2016”.
Uroczystości odbyły się w Muzeum Kolekcji
Jana Pawła II w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Na Festiwal zgłoszono 137 filmów
i programów tv, 19 programów radiowych,
6 programów multimedialnych oraz strony
www z 18 krajów: z Indonezji, Słowacji, Indii, USA, Chorwacji, Czadu, Czech, Filipin,
Francji,Hiszpanii, Kazachstanu,Rosji, Niemiec, Słowenii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii,
Włoch, Zimbabwe i z Polski. Galę prowadzi-

li: Ryszard Nowaczewski - dyrektor Festiwalu i p.o. prezes Katolickiego Stowarzyszenia
Filmowego oraz Danuta Stachyra - wicedyrektor Festiwalu, b. prezes KSF. Episkopat
Polski reprezentowali: ks. prałat Jarosław
Mrówczyński i rzecznik ks. Paweł Rytel-Adrianik, zaś Metropolitę Warszawskiego
Kardynała Kazimierza Nycza - ks. prałat
Tadeusz Sowa. Obecny był także ks. Roman
Szpakowski - prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wydawców Katolickich oraz ks. prof.
Andrzej Potocki, b. prezes Stowarzyszenia
Wydawców Katolickich. Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród zgromadzona
publiczność wysłuchała koncert „Śpiewnik
Papieski” z poezją Karola Wojtyły, do której
muzykę napisał Waldemar Koperkiewicz.
W koncercie wystąpili artyści Teatru Es
i Chóru Miasta Siedlce.
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Single po japońsku

S

media pomyłek, farsa, która
przedstawia naszą rzeczywistość w krzywym zwierciadle.
Przedstawienie
wyreżysero-

Katarzyna Maciąg, Wojciech
Medyński i Lesław Żurek. Był
to kolejny spektakl konkursowy
w ramach V Ogólnopolskiego
Festiwalu Teatrów „Sztuka plus
Komercja”.

drzwi i historii z przeszłości
tworzących nieprawdopodobny
chaos. Dzięki głównej bohaterce
uzbrojonej w dyktafon wszyscy
wkoło zostali bohaterami gorącego romansu, który rozgrywał się
w pięknej scenerii Hawajów. Na

scenie wystąpili: Daria Widawska, Dominika Ostałowska, Przemysław Sadowski, Marta Manowska, Piotr Nowak, Wojciech
Rotowski i Anna Modrzejewska.
Po spektaklu, tradycyjnie, pamiątkowe zdjęcia z aktorami.

rujące osadzonym, dynamicznym
ruchem, pokazywane były od 2013
r. ponad 50 razy w Niemczech,
Anglii, Austrii, Holandii, Serbii,
Gruzji, Ukrainie, Białorusi, Słowenii, Brazylii, Izraelu i na Węgrzech.
Twórca został laureatem znaczących nagród za choreografię, w tym
Nagrody Publiczności na Polskiej
Platformie Tańca 2014 za spektakl
Room 40, oraz głównych nagród
na międzynarodowych konkursach w Hanowerze, Stuttgarcie
i Gdańsku za solo Dominique.
W sierpniu 2016 jego spektakl

Powtórzenie reprezentował Polskę
w oficjalnym programie znanych
międzynarodowych targów tańca
Tanzmesse NRW w Düsseldorfie,
w Niemczech. Wykłada i współtworzy program nauczania na
Instytucie Tańca Artystycznego
w Belgradzie, a w latach 20132016 był etatowym pedagogiem
na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu Krakowskiej PWST. Ukończył
z wyróżnieniem studia BA Dance
Theatre, oraz MA Choreography
na prestiżowym konserwatorium
Trinity Laban w Londynie.

fot. Maria Mazurkiewicz

ztuka Marcina Szczygielskiego „Single po japońsku”
to kontynuacja wcześniejszych
„Singli i Remiksów”. To ko-

wane przez Olafa Lubaszenko,
15 października wystawione
zostało na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. Tego
dnia przed siedlecką publicznością wystąpili: Anna Mucha,

„Hawaje” w teatrze

W

komedia Teatru Capitol pt. „Hawaje, czyli przygody siostry Jane”.
Przedstawienie to seria komicznych wydarzeń i zaskakujących
sytuacji, pomyłek, trzaskających

„Różnica i powtórzenie”
Macieja Kuźmińskiego

Z

początkiem września br. nowym kierownikiem artystycznym Teatru Tańca Caro został
Maciej Kuźmiński. Zastępując
dotychczasową kierownik Paulinę
Jaksim, twórca będzie odpowiadał za kwestie artystyczne oraz
organizacyjne, realizując zarówno nowe produkcje zespołu, jak
i ogólnopolskie wydarzenia. Na

Scenie Teatralnej Miasta Siedlce
twórca zadebiutował swoim najnowszym przedstawieniem pt.
„Różnica i powtórzenie”.
Maciej Kuźmiński (ur. 1985) to
tancerz i pedagog działający niezależnie od 2007 roku w kraju i za
granicą. Od 3 lat produkuje i reżyseruje autorskie spektakle. Jego
prace, formalnie odważne i ope-

fot. Jarosław Grudziński

fot. Maria Mazurkiewicz

czwartek, 13 października nasi Widzowie
mogli obejrzeć kolejny spektakl
konkursowy w ramach V OFT
„Sztuka plus Komercja”, a była to
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Poskromienie złośnicy

W

fot. Maria Mazurkiewicz

sobotę, 22 października na deskach
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce wystawiony został spektakl „Poskromienie
złośnicy” Wiliama Szekspira w przekładzie
Stanisława Barańczaka. W sztuce w reżyserii Marka Mokrowieckiego wystąpili aktorzy
Teatru Dramatycznego w Płocku. Był to kolejny spektakl konkursowy w ramach V OFT
„Sztuka plus Komercja”.

Ponadczasowa historia o miłości

19

łowskiej na podstawie sztuki Williama Szekspira.
Tę fascynującą historię o miłości magicznym językiem tańca opowiedzieli aktorzy i tancerze

Teatru Tańca Caro. Rolę Julii zagrała
Wiktoria Ratyńska, a w postać Romea wcielił się
Mieszko Chomka.

fot. Jarosław Grudziński

października na deski Sceny Teatralnej Miasta Siedlce powrócił spektakl „Romeo i Julia” w reżyserii i choreografii Iwony Marii Orze-

o 26 listopada w Galerii Teatralnej
CKiS oglądać można prace malarskie
Aleksandry Rykała. Artystka zajmuje się
malarstwem, grafiką, rysunkiem, a także
scenografią i projektowaniem wnętrz oraz

Bajkowe Siedlce
bawią i uczą

W

październiku na deski Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce powrócił też spektakl
Teatru Es pt. „Bajkowe Siedlce - nasza mała ojczyzna” w reżyserii Roberta Protasewicza.

Przedstawienie to lekcja lokalnego patriotyzmu, opisuje historię miasta i zmian
jakie się w nim dokonały na przestrzeni
ostatnich lat. Po Siedlcach oprowadzają nas
dwaj główni bohaterowie - Kot Bruno (w tej
roli Dominik Bobryk) oraz Atanazy (Robert Protasewicz) przybysz z daleka, który
postanawia zostać w Siedlcach na dłużej.

fot. Maria Mazurkiewicz

D

animacją kultury. Inspiracją w jej twórczości
jest niezgłębiona natura przestrzeni a także
jednostka ludzka będąca w ścisłym, emocjonalnym związku z miejscem i wzajemne ich
relacje. Malarska przestrzeń stanowi teren
poszukiwania autentycznego „ja”, wyrażania
osobowości a przede wszystkim wewnętrznego doświadczania rzeczywistości.
Zwiedzając miasto bohaterowie napotykają
wiele ciekawych postaci zagranych przez Ulę
Gotowicką, Macieja Czapskiego i Radosława
Pawlika. Autorem specjalnie napisanego na
potrzeby spektaklu scenariusza jest Stefan
Szulc. Przedstawienie wzbogacone zostało
piosenkami autora oraz muzyką Waldemara
Koperkiewicza i Roberta Ptotasewicza.

fot. Maria Mazurkiewicz, Janusz Mazurek

Malarstwo
Aleksandry Rykała

REKLAMA

JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR

REKLAMA

NOVEKINO SIEDLCE
PoLECA
spotkania

GOTOWANIE
NA EKRANIE
KINO

ZE SMAKIEM

JULIETA

Jak
Bóg da

FENIKS

Sługi
Boże

Hedi

Niebo
w gębie

PT 25.11.
PN 21.11.

PN 7.11.
Godz. 12.00

REKLAMA

WT 8.11.
godz. 19.00

ŚR 16.11.
GOdz. 19.00

Godz. 12.00

CZW 24.11.

godz. 19.00

Światło
miedzy
oceanami

ŚR. 30.11.
GOdz. 19.00

godz. 19.00

NOVEKINO SIEDLCE

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

PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PARTNERZY CKiS
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

MPK
SIEDLCE

CENTRUM
MUZYCZNE

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.

