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[rozmowa z Waldemarem Koperkiewiczem]

[rozmowa z Aleksandrą Borkowską]

[rozmowa z Andżeliką Piechowiak]

Dobra muzyka
zawsze się obroni

Wciąż jestem
w szoku...
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Gram w Siedlcach
z największą przyjemnością

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 BĘDĘ WSPIERAŁ POLSKĄ REPREZENTACJĘ NA EURO?

DR SŁAWOMIR KINDZIUK

historyk sportu, portal opiniesiedlce.pl

PIEŚŃ O NOCY CZERWCOWEJ
fragment
Noc śpiewa:
Ja jestem noc czerwcowa,
królowa jaśminowa,
zapatrzcie się w moje ręce,
wsłuchajcie się w śpiewny chód.
Oczy wam snami dotknę,
napoje dam zawrotne
i niebo przed wami rozwinę
jak rulon srebrnych nut.
Oplącze was to niebo,
klarnet uczynię z niego
i będzie buczał i huczał,
i na manowce wiódł.

Wszystkie mecze reprezentacji
Polski obejrzę w telewizji. Z nadzieją, że nasi piłkarze zajdą w turniejowej drabince bardzo daleko.
Chyba od ponad 40 lat, od czasów
pokolenia zawodników z ekipy trenera Kazimierza Górskiego, Polska
nie miała tak dobrej reprezentacji.
Późniejsi selekcjonerzy, którzy
wprowadzali Polskę do wielkich
turniejów, nie dysponowali tak
liczną grupą piłkarzy grających
w ligach europejskich. Natomiast
Adam Nawałka zbudował drużynę,
która powinna na EURO wejść do
ćwierćfinału i powalczyć o półfinał,
a Robert Lewandowski potwierdzić status gwiazdy światowego
formatu. Kiedyś nie tylko mecze
reprezentacji, ale i Pogoni Siedlce,
bardziej przeżywałem. Teraz
patrzę na futbol bardziej chłodno,
chociaż ten dawny żar kibicowski
jeszcze we mnie nie wygasł.

KRZYSZTOF MULAWA

Dziennikarz i działacz MKP Pogoń Siedlce

Kibicuję naszym piłkarzom od kiedy
pamiętam i staram się oglądać
wszystkie mecze z udziałem
naszej reprezentacji, wiele z nich
obejrzałem na żywo na Stadionie
Narodowym w Warszawie, ale też
w innych miastach. W tym roku,
wraz z żoną i tatą, jedziemy na dwa
pierwsze mecze mistrzostw, które
zostaną rozegrane w Nicei i Paryżu,
do którego - być może - wrócę na
finał, jeśli Polacy będą awansowali
dalej. Mam taką nadzieję. To
także doskonała okazja, by odbyć
rodzinną podróż i zwiedzić Francję.
Kibicowanie naszym rodakom na
żywo jest niezapomnianym, wielkim
przeżyciem, którego z nie da się
z niczym porównać. Oczywiście
sumiennie oglądam też transmisje
telewizyjne, z nieodzownym
szalikiem w narodowych barwach
na szyi, ale to nie to samo.

Piłkarskie mistrzostwa Europy
są jedną z trzech najważniejszych
imprez sportowych na świecie
obok mistrzostwa świata w tej
dyscyplinie sportu oraz letnich
igrzysk olimpijskich. W związku
z tym wywołują szerokie zainteresowanie nie tylko osób, które na
bieżąco interesują się sportem ale
też mających z nim luźniejszy lub
sporadyczny kontakt. Można wręcz
powiedzieć, że kibicowanie reprezentacji Polski na Euro to niemal
sprawa narodowa. W przeszłości
obejrzałem spotkania naszej reprezentacji na Euro w Austrii i Polsce,
a także w mistrzostwach świata
w Niemczech. Do dziś mam z tych
meczów niezapomniane przeżycia. Teraz będą obserwował naszą
reprezentację z ekranu telewizora.
Poza przeżyciami i emocjami
myślę, że też zewnętrznie będę
się utożsamiał z naszymi poprzez
wywieszenie flagi na balkonie czy
zamocowanie jej na samochodzie.

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

Ja jestem noc czerwcowa,
jaśminowa królowa,
znaki moje są: szmaragd i rubin,
i pieśń moja silniejsza niż głód.

4-5 Repertuar CKiS na czerwiec



6-7 Co w wakacje?

Konstanty Ildefons Gałczyński

8-9 Dobra muzyka zawsze się obroni




„Gwiaździsta noc”
Vincent van Gogh 1889. Olej

Punkt Informacji Miasta Siedlce,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74
Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2
Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7

		 - Waldemar Koperkiewicz

Klub Rafa, ul. Rynkowa 24

10-11 Gość miesiąca - rozmowa

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2

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

		 z finalistką „You Can Dance”

UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9

12-13 Goście Sceny 24 o rodzicach

Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1

14-15 Rozmowy teatralne -

Sieć sklepów TOPAZ

		 Andżelika Piechowiak
„Gwiaździsta noc” – obraz olejny Vincenta van
Gogha namalowany w czerwcu 1889 podczas
pobytu artysty w miejscowości Saint-Rémy.
Obraz „Gwiaździsta noc”, jako jedno z nielicznych
dzieł Van Gogha, nie został namalowany z natury,
ale całkowicie z pamięci i dzięki wyobraźni
autora. Jest jednym z najsłynniejszych dzieł
van Gogha. Stał się przedmiotem utworów
poetyckich, prozy oraz piosenki „Vincent (Starry,
Starry Night)” Dona McLeana.

ANDRZEJ MATERSKI

piłkarz, kibic, entuzjasta futbolu

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14

16-17 Mini przewodnik po

Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5

		regionie

Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26

22-23 Bazar kulturalny
22-24 Relacje

Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
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

Czerwiec 2016
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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CZERWIEC 2016
aktualności teatralne w w w.ckis.siedlce.pl w w w.scena24.siedlce.pl

1 CZERWCA (środa)

7 CZERWCA (wtorek)

DZIEŃ DZIECKA W TEATRZE

FESTIWAL

O PIRACIE BUCIORZE,
KTÓRY ZGUBIŁ SKARB
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz

2 CZERWCA (czwartek)
SPEKTAKL

O PIRACIE BUCIORZE,
KTÓRY ZGUBIŁ SKARB
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA

TYLKO MUZYKA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
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
Premierowe widowisko muzyczne „Tylko
muzyka” to kontynuacja spektaklu „Giganci
piosenki”. Wokaliści i aktorzy Teatru Es wraz
z towarzyszącą im Orkiestrą Teatru Es oraz
występującymi w tym koncercie gościnnie
siedleckimi artystami, zaprezentują repertuar
takich gwiazd jak: Jimi Hendrix, Janis Joplin,
The Doors, The Rolling Stones, Bob Dylan, Led
Zeppelin, Pink Floyd i wielu innych. Podobnie jak
w „Gigantach piosenki”, widowisku towarzyszyć
będzie znakomita oprawa choreograficzna
w wykonaniu Teatru Tańca Caro pod dyrekcją
Izabeli Orzełowskiej. Kierownictwo muzyczne
i reżyseria spektaklu - Waldemar Koperkiewicz.
Widowisko nie zachęca do używania narkotyków
i nadmiernych swobód obyczajowych,
a wręcz przeciwnie - ostrzega przed skutkami
szybko zdobytej sławy. Kończyło się to często
przedwczesną śmiercią wielu muzyków i ich
fanów. Tzw. „syndrom 27”. To właśnie w tym wieku
zmarli: Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix,
a współcześnie Kurt Cobain i Amy Winehouse.

godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci,
młodzieży i ich opiekunów tematyką zdrowia,
zainspirowanie uczestników do poszukiwań
treści prozdrowotnych i nowych form
wyrazu jak również aktywizacja środowisk
szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych.
Organizatorami Festiwalu są: Powiatowa Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna w Siedlcach
oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
Oddział Terenowy w Siedlcach.

8 CZERWCA (środa)
WYSTAWA

W PRZESTRZENI

ś w i a t ł o j a k o j e d e n z e
MALARSTWO - ROBERT SZYMANI
godz. 18:00
miejsce: : Galeria Teatralna CKiS

ś r o d k ó w
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3 CZERWCA (piątek)

100 GODZIN HIPOTERAPII
DLA DZIECI
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Charytatywna aukcja obrazów na rzecz dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
W programie występy: Route 66, Kamili Boruty
i Krzysztofa Brody – Żurawskiego, dr Aleksandry
Szabert oraz loteria z nagrodami. Środki uzyskane
z licytacji zostaną przekazane na sfinansowanie
hipoterapii dzieci i młodzieży z Siedlec i okolic.

4 CZERWCA (sobota)
SPEKTAKL

WSZYSTKO PRZEZ JUDASZA
godz. 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada: Katarzyna Cichopek, Anna Korcz,
Artur Dziurman i Jacek Fedorowicz

e k

robert s

Mottem przewodnim niniejszej wystawy
jest kontynuacja wybranych aspektów cyklu
malarskiego z rozprawy doktorskiej pt.: „Światło jako
jeden ze środków ekspresji w moich pejzażach”.

10 CZERWCA (piątek)
SPEKTAKL

TYLKO MUZYKA
P R E M I E R A

10 CZERWCA (piątek)

PIOSENKI O ZDROWIU
FINAŁ
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
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,
r o bTeatru
e r tEs oraz
s zTeatr
y m Tańca
a n iCaro
orkiestra

Urodzony w 1962 r. w Siedlcach. W 1986 r. ukończył stacjonarne studia pedagogiczne na Wydziale
Pedagogiki i Kultury Wsi w WSRP w Siedlcach. Swoje zdolności doskonalił w pracowni Mariana Gardzińskiego (rzeźba) oraz u Antoniego Wróblewskiego (grafika). Od 1983 r. uczestniczy w plenerach malarskich, wystawach zbiorowych malarstwa, grafiki i rysunku oraz prezentuje swoje prace na wysta-

t
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18 CZERWCA (sobota)
ANGLOJĘZYCZNY SPEKTAKL

DZIECIĘCE SMAKI
ŚWIATA, CZYLI PODRÓŻE
BLABBERSÓW
w w w.facebook.com/ckis.siedlce

14 CZERWCA
SPEKTAKL

TYLKO MUZYKA
godz. 19:00
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

godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Anglojęzyczny spektakl dla dzieci, idealna okazja dla
całej rodziny, by miło spędzić czas i rozpalić w dziecku
pasję do języków obcych. W ramach wydarzenia
zapraszamy Państwa na przedstawienie (wstęp
wolny) z udziałem uczniów szkoły języków obcych
MAŁA LINGUA w Siedlcach, należącej do Grupy PWN.
Spektakl będący zwieńczeniem całorocznego
projektu MAŁA LINGUA DRAMA PROJECT From the
Blabber to the Spacer ,Dziecięce smaki świata, czyli
podróże Blabbersów.

16 CZERWCA (czwartek)

WOJCIECH
CEJROWSKI
BOSO DO...
SIEDLEC
ALE MEKSYK!
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

19 CZERWCA (niedziela)

16 CZERWCA (czwartek)
PRZEGLĄD

BYĆ DOBRYM JAK CHLEB

MISTRZOSTWA EUROPY
KSN

godz. 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Przegląd Twórczości Scenicznej Osób
Niepełnosprawnych „Być dobrym jak chleb”,
organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej odział
Siedlce we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno - Wychowawczym w Stoku Lackim.

W KULTURYSTYCE
I FITNESS
FEDERACJI WPF
godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

WOJCIECH CEJROWSKI
BOSO DO... SIEDLEC
ALE MEKSYK!

Mistrzostwa Europy w Kulturystyce i Fitness
Federacji WPF są to zawody dla zawodników
i zawodniczek sportów sylwetkowych,
przedstawicieli krajów europejskich,
którzy będą mogli reprezentować barwy
narodowe swoich krajów. Będą uczestniczyć
w rywalizacji o Tytuły Mistrzowskie Federacji
WPF w poszczególnych kategoriach.
Mistrzostwa Europy Federacji WPF po raz
pierwszy są organizowane w Polsce. Głównym
Organizatorem tego sportowego święta jest:
WPF Poland i Miasto Siedlce.

godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

22 CZERWCA (środa)

16 CZERWCA (czwartek)
STAND-UP

17 CZERWCA (piątek)
SPEKTAKL

TRZEWIKI SZCZĘŚCIA
godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakl przygotowany przez rodziców dzieci
uczęszczających do Miejskiego Przedszkola
nr 22 w Siedlcach w ramach projektu „Rodzice
–Dzieciom”. W tym roku rodzice wcielą się
w postaci z bajki „Trzewiki szczęścia”.

WYSTAWA

SEKCJI PLASTYCZNEJ
godz. 17:00
miejsce: foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
Wystawa rysunku młodzieżowej grupy
sekcji plastycznej działającej przy CKiS im. A.
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
pod kierownictwem artysty plastyka
- Ireneusza Parzyszka.

Wojciech 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 . Cejrowski bezsprzecznie posiada
wielką osobowość. Cokolwiek robi - zawsze z
pasją. Jest gorący, ostry, wyrazisty i do szpiku
kości bezkompromisowy . Szczodry w krytyce.
Oszczędny w pochwałach. Trzeci w historii
Polak przyjęty do Royal Geographical Society
(Królewskie Towarzystwo Geograficzne) w
Londynie. W najnowszym stand-up comedy
Wojciech Cejrowski z ostrością i wyrafinowanym
poczuciem humoru opowie o najciekawszych
doświadczeniach. Możemy spodziewać się
ogromnej dawki wiadomości, niesamowitych
zdjęć, oraz anegdot, ale przede wszystkim
śmiechu do łez. Niepowtarzalna okazja do
zdobycia autografu, zrobienia sobie fotografii
oraz zakupu płyt i książek.
Wojciech Cejrowski wystąpi w programie
stand-up comedy, co oznacza mniej więcej
tyle: samotny człowiek z mikrofonem, na pustej
scenie, bez rekwizytów, bawi publiczność przez
półtorej godziny. Nie śpiewa, nie tańczy - jedynie
opowiada, ale w taki sposób, by co kilka zdań
wywołać salwę śmiechu. Nie odgrywa skeczy,
nie wciela się w wymyślone postacie - opowiada
wyłącznie historie prawdziwe, w większości z
własnego życia.
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CO W WAKACJE?

Łowcy Talentów

czyli

XVII Wakacyjna
Akademia Talentów
od 27.06
do 01.07
od 27.06
do 29.06

OTWARTE ZAJĘCIA PLASTYCZNE

dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Ireneusza Parzyszka

godz. 10:00 – 13:00
miejsce: Spółdzielczy Klub Kultury „Trójka” w Siedlcach, ul. Kurpiowska 3

OTWARTE ZAJĘCIA WOKALNE

z emisji głosu prowadzone przez Justynę Kowynię - Rymanowską

godz. 10:00 – 12:00
miejsce: Foyer Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

Szczegółowe informacje pod nr tel. 25 794 31 70
oraz na www.ckis.siedlce.pl www.facebook.com/ckis.siedlce

SEKCJA PLASTYCZNA

Biuletyn Informacji Kulturalnej 
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ROZMOWA MIESIĄCA
ROZMOWA Z

Waldemarem Koperkiewiczem,
reżyserem spektaklu muzycznego „Tylko muzyka”

Dobra muzyka zawsze

 Tęskni Pan za epoką Dzieci Kwiatów?
Tak. Głównie dlatego, że byłem młodym
człowiekiem i wszystko było przede mną.
Teraz się to skróciło z powodów oczywistych. Podobno wspomnienia są zawsze
piękniejsze niż teraźniejszość. Ja na teraźniejszość nie narzekam. No i tamta muzyka! Nowa, odkrywcza. Wszystko w muzyce potem było i jest tylko kalką tamtych
dokonań. Szanujmy i kochajmy klasykę.

 Źródłem jakich inspiracji i pomysłów
muzycznych były dla Pana lata 60. i 70.?
Zaczęło się od bluesa. Oczywiście on był
dużo wcześniej, np. Moody Waters, Billy
Holiday, Chuck Barry i wielu innych. Ale
to w latach 60. usłyszał o nich świat dzięki
temu, że The Rolling Stones i inne kapele
zaczynały karierę od tzw. coverów, opierając się na twórczości tych artystów. Jak już
mówiłem w którymś z wywiadów – wychowałem się w rodzinie, w której klasyki słuchało się na co dzień. Dopiero „Hey Jude”

otworzyło mnie na nową estetykę. Dziś
muzyka The Beatles, Procol Harum, Pink
Floyd jest tak samo ważna, jak muzyka
Henryka Góreckiego czy Krzysztofa Pendereckiego (współpraca z Greenwoodem).
Jak to zwykle bywa, kiedy pojawiają się
nowe kierunki w sztuce, zawsze czerpie
się z poprzedników. I tak doszło do tego, że
zespół Deep Purple nagrywał z Królewską
Orkiestrą Symfoniczną w Londynie. Wracając do pytania: inspiracją mojej twórczości były zarówno dokonania zespołów
już wymienionych, jak i muzyka ludowa
Ukrainy, ale też bossanova i reagee (sporadycznie). Jednym słowem – eklektyzm,
czyli możliwość łączenia stylów, konwencji
i form muzycznych.
 To, co najbardziej rozpalało umysły młodych w tamtych czasach to była
muzyka. Ale, choć wielu jej twórców już
nie żyje, ona przetrwała i wciąż stanowi
odniesienie dla współczesnych twórców.

Jak Pan chce wskrzesić jej ducha i przywołać niezwykłą atmosferę tamtych czasów na siedleckiej Scenie Teatralnej?
Grać muzykę i komentując (młodym)
tamtą rzeczywistość.

 Do kogo adresowany jest najnowszy
spektakl muzyczny Teatru ES „Tylko
muzyka”?
Do wszystkich wrażliwych na dobrą
muzykę.
 Co z tamtej epoki udało się ocalić do
dzisiaj?
To była muzyka buntu wobec ówczesnej
rzeczywistości. Rap nie jest niczym nowym. W formie – owszem. Ale w treści?.
Był gatunek piosenki, zwany protest-songiem. Filmy: „Hair”, „Po drugiej stronie
globu”, nawet piosenki zespołu Breakout
czy „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena mówią o niezgodzie na fałsz, nienawiść, przemoc. To chyba ciągle aktualne?
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się obroni
 Dzieci Kwiaty były reakcją młodzieży na konserwatywną mentalność i politykę dorabiającej się Ameryki, a także, a może przede wszystkim, na wojnę
w Wietnamie. Bunt i kontestacja wojny
i przemocy, konformizmu i konsumpcjonizmu, są obecne zawsze, a jednak
współczesna zbuntowana młodzież nie
ma takiego zaplecza w postaci fantastycznej muzyki i jej twórców. Co według Pana, decyduje o ponadczasowości
utworu muzycznego?
Utwór jest po prostu dobry. Na to nie
ma recepty. Dobre zawsze przetrwa. Nawet na nowo odkryte po latach.

 Dla młodzieży, która występuje
w spektaklu „Tylko muzyka”, to musi
być bardzo ciekawe doświadczenie – jak
przygotowywała się ona do tego spektaklu? Jak Panu pomogła w jego realizacji?
To my pomogliśmy młodzieży. Daliśmy im lekcję historii, o której nie uczą
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TYLKO MUZYKA
P R E M I E R A
10 CZERWCA, GODZ. 19:00

w szkołach i przy okazji kawał dobrej muzyki, która jest ponadczasowa i niezależna
od wszelkich ideologii. Młodzież, z kolei,
pomogła przedstawieniu swoim entuzjazmem i talentem.
 Jak się Panu pracowało nad tym
spektaklem?
To byłą czysta przyjemność. Mam nadzieję, że udzieli się to świetnej, siedleckiej publiczności.
 Muzyka którego z „bardów” tamtej
epoki uwiodła Pana na całe życie?
Może nie „uwiodła”, ale należy pamiętać
o Panu o pseudonimie Bob Dylan (prawdziwe nazwisko Robert Zimmerman), od
lat jest proponowany do nagrody Nobla
w dziedzinie literatury. To jego teksty
i muzyka wywarły największy wpływ na
muzykę rockową lat 60. i 70.
 Gdyby mógł Pan znów przenieść się

do tamtej epoki i spędzić w niej tydzień,
gdzie by to było i z kim chciałby Pan się
spotkać?
Ja w tej epoce byłem. Może w polskim
wydaniu dość przaśnym i naśladującym,
spowodowanym cenzurą i innymi warunkami życia. Ale spotkałbym się chętnie
z Paulem Mc Cartneyem, aby podziękować mu za „Hey Jude”, „Yesterday” i udział
w płycie „Abbey Road”. Z grupą Free, Procol Harum, Sly And The Family Stone no
i z gigantami rocka Led Zeppelin. Fizycznie do tamtej epoki się nie przeniosę. Ale
po co, skoro ciągle jestem z nimi słuchając
ich muzyki?
 Czego oczekuje Pan po premierze
spektaklu „Tylko muzyka”?
Mamy (bo to praca grupowa), wielką
tremę, ale też nadzieję, że spodoba się nasza oferta. I tak, jak spektakl „Giganci Piosenki”, grać go będziemy przez wiele lat.
Zapraszamy!
(AM)
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GOŚĆ SCENY 24
ROZMOWA Z

siedlczanką Aleksandrą Borkowską, finalistką programu „You Can Dance”

WCIĄŻ
JESTEM
W SZOKU,

ŻE TAK
DALEKO
ZASZŁAM

Gratuluję Pani pięknych występów. Naprawdę to była wielka przyjemność oglądać Panią w tańcu.
Dziękuję bardzo :)

fot. fot. ann podsiedlik

 Już Pani ochłonęła po finałowych
emocjach?
Jeszcze powoli do siebie dochodzę, jednak
po takim wysiłku i stresie potrzebuję jeszcze trochę czasu.
 Wspaniała, zjawiskowa, genialna,
anioł tańca – to tylko nieliczne epitety,
które po każdym Pani występie padały
z ust jury pod Pani adresem. To ogromna presja sprostać tym oczekiwaniom…
Czyjej opinii członków jury najbardziej
się Pani obawiała, a która z nich mobilizowała Panią jeszcze bardziej?
To prawda. Presja była ogromna. Z każdym odcinkiem czułam większy stres czy
dam radę, czy mój występ będzie na miarę oczekiwań. Myślę, że obawiałam się
zawsze wszystkich opinii, ale każda krytyka i najmniejsza uwaga członków jury
mobilizowały mnie do jeszcze wydajniejszej pracy.

 W jakich okolicznościach trafiła Pani
do tego programu i czego się po nim
spodziewała?
Do udziału w programie „You Can Dance” namówiła mnie rodzina i przyjaciele.
Zgłosiłam się bez większego przekonania,
ale pomyślałam, że w sumie nie mam nic
do stracenia, więc spróbuję. Spodziewałam się wielu rzeczy, ale na pewno nie
tego, że dostanę bilet czy tego, że znajdę
się w finałowej czternastce. Wciąż jestem
w szoku, że tak daleko zaszłam.
 Proszę opowiedzieć naszym Czytelnikom, jak wyglądał dzień Pani pracy
w programie? Który z jego etapów był
dla Pani najtrudniejszy?
Nasze dni wyglądały dosyć podobnie - budziliśmy się zazwyczaj bardzo wczesnym
rankiem, po czym całe dnie spędzaliśmy
na treningach. Było bardzo mało przerw,
zwykle krótkich, które poświęcaliśmy
głównie na posiłek. W większości przerw
były też nagrywane nasze materiały, więc
odpoczynek mieliśmy dopiero wieczorem.
Najtrudniejsze były dla mnie ostatnie trzy
tygodnie, kiedy już moje ciało dawało
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po sobie znać, że jest zmęczone. Zaczęły
pojawiać się drobne kontuzje, potem coraz większe. Na koniec czułam już tylko
zmęczenie, ale przez cały ten czas byłam
również szczęśliwa, że biorę udział w tej
wspaniałej przygodzie :)
 Jak Pani sobie radziła z ogromnymi
emocjami, które towarzyszyły Pani podczas każdego z występów. I to nerwowe
oczekiwanie na werdykt…
Nerwy były ogromne za każdym razem
i nie malały z odcinka na odcinek, wręcz
przeciwnie. Z drugiej strony były to chyba najszczęśliwsze momenty te środy na
żywo, kiedy wychodziliśmy na scenę i czuliśmy całą tę energię
i podekscytowanie.
Po prostu uwielbialiśmy tańczyć
na tej scenie.

 Kto
P a n i ą
n aj b a rd z i e j
wspierał w takich momentach?
Przez kilka miesięcy
była Pani daleko od domu…
Największe wsparcie miałam od
rodziny i przyjaciół, którzy wspierali
mnie codziennie, a szczególnie w środowe odcinki na żywo. Jednak najwięcej
wsparcia otrzymałam od mojej mamy,
z którą codziennie rozmawiałam przez
telefon. Korzystając z okazji, chciałabym
wszystkim za to podziękować. Doprawdy
nie wiem, jak się odwdzięczę za taką pomoc, która była mi bardzo potrzebna.
 Czego się Pani dowiedziała o sobie
dzięki udziałowi w „You Can Dance”?
Przede wszystkim tego, że potrafię dużo
więcej niż myślałam.
 Często Pani podkreślała, że już sam
udział w programie jest dla Pani ogrom-

nym wyróżnieniem i powodem do szczęścia. Jaką drogę Pani przeszła, by stanąć
na szczycie?
Przeszłam bardzo długą drogę od niepewnej siebie dziewczyny na castingu po
dojrzałą tancerkę, która wie, czego chce,
wierzy w swoje siły i kocha to, co robi.
Chyba właściwie za to jestem najbardziej
wdzięczna programowi.
 Jak Pani będzie wspominać jego
uczestników, a swoich – jak by nie było
– rywali? Czy zaprzyjaźniła się Pani
z kimś bliżej?
Wszyscy podkreślali, że nasza, tak zwana
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na. Dzięki temu łatwiej było mi przygotowywać się do występów.
 Kim Pani jest, kiedy tańczy?
Jestem sobą.
 Kto jest dla Pani autorytetem w tańcu
i pod okiem jakiego choreografa chciałaby Pani pracować?
Mam bardzo wiele autorytetów w tańcu,
jednym z nich jest Brian Poniatowski,
Kuba Mędrzycki czy też sama pani Iwona
Maria Orzełowska, która nauczyła mnie
wszystkiego, co teraz umiem i kim jestem
na scenie.

 Co dalej po „You Can Dance”?
Będę brała udział w kilku warsztatach
tanecznych i obozach, planuję też
przeprowadzkę do Warszawy, a za
pół roku wyjeżdżam na staż do
Nowego Yorku, który ufundował sponsor programu:)

ekipa, czyli 14, była
najbardziej zgrana ze wszystkich edycji
programu. Wszyscy bardzo się zaprzyjaźniliśmy, nie sposób wyróżnić jednej osoby. Wszyscy się zawsze wspieraliśmy i pomagaliśmy sobie, nigdy nie odczuwaliśmy
rywalizacji między sobą.
 Pani przygoda z tańcem zaczęła się
w zespole Caro Dance. Jak te lata spędzone w CKiS przygotowały Panią na
ostatnie sukcesy?
Myślę, że te wszystkie lata zaowocowały
finałem w „You Can Dance”. Przygotowały
mnie szczególnie fizycznie, bo wytrzymałość fizyczna jest w tańcu ogromnie waż-

 Sukces w „You Can Dance” okupiony jest ogromnym
wysiłkiem, o czym Pani często
wspominała podczas naszej rozmowy. Jak zamierza Pani odreagować
ten czas, planując wakacje?
Myślę, że dwa tygodnie odpoczynku wystarczą, by odzyskać siły, a potem z powrotem wracam na salę:)
 Co lubi Pani robić poza tańcem?
Uwielbiam podróżować, ale póki co nie
będę miała na to czasu.
 Komentując swoje występy w programie często mówiła Pani o szczęściu
i marzeniach. Co jest Pani potrzebne do
szczęścia?
Mam wiele marzeń, z których wiele już się
spełniło, a do szczęścia potrzebna jest mi
tylko sala baletowa:)

(AM)
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CUDOWNYCH RODZICÓW MAM

Iza Orzełowska
tancerka, choreograf

fot. archiwum prywatne

Mam cudownych Rodziców z kilku powodów. Po pierwsze dzięki nim jestem kim jestem, spełniam swoje
marzenia, realizuję się w tym, co najbardziej kocham. Po latach widzę i doceniam ich poświęcenie, bym
mogła w poczuciu niezależności i dumy iść własną drogą. Zawsze mogę liczyć na pomoc z ich strony
i wsparcie, okazywane mi nie tylko w najtrudniejszych chwilach. Świadomość, że są ze mną, bardzo dużo
dla mnie znaczy. Mimo że żyjemy z dala od siebie, w różnych rzeczywistościach, starają się zrozumieć
mnie i mój świat. Nie oceniają mnie i szanują moje wybory. Bardzo im za to dziękuję. Jestem im również
wdzięczna za to, że od najmłodszych lat oswajali mnie z kulturą wysoką, uczyli wrażliwości na sztukę
i piękno. We współczesnym świecie, tak bardzo podzielonym i zdehumanizowanym, tęsknota za pięknem
budzi się w nas sposób naturalny. Mam to szczęście, że będąc tancerką, dokładam moją małą cegiełkę do budowy lepszego i piękniejszego świata,
który otworzył się przede mną dzięki moim Rodzicom.

Natalia Szczygła

kierownik salonu odzieżowego

fot. archiwum prywatne

Mama i Tata, Benia i Mirek. Moi rodzice. Dali mi niezależność i wolność wyboru drogi życiowej.
Nie musiałam się buntować, bo nie miałam przeciwko czemu. Zawsze wspierali mnie w każdej decyzji i pozwalali popełniać błędy.
Może nie było codziennie na stole ciasta i obiadu z dwóch dań. Było za to pod poduszką ubranko
dla lalki szyte do rana i zapakowane tak pieczołowicie, że wyglądało lepiej niż kupione w sklepie.
Były za to wieczory z mistrzami karykatury na świecie i wspólny śmiech do rozpuku przy rysunkach
Mordilla. Może nie było niedzielnego spaceru do parku. Były za to wakacyjne wyjazdy na plenery
plastyczne, na których wypalałam własne gliniane koromysła i malowałam batik we wszystkich
kolorach tęczy. Było pływanie kajakiem na Mazurach i oglądanie filmów Kieślowskiego. A jak chciałam ciasto na urodziny to biszkopt i nutella też dawały radę, nawet lepiej niż tort od perfekcyjnej pani domu.
Dziękuję, że mam cudowne geny po mojej pięknej mamie, a ironiczne poczucie humoru po tacie. Dziękuję, że dostałam od nich miłość
najlepszą jaką mogli mi dać i poczucie, że będą do końca moimi najlepszymi przyjaciółmi. Dzisiaj są już dziadkami. Antoś i Staś kiedyś
sami ocenią jakimi. Ja mogę tylko powiedzieć, że ze wzruszeniem obserwuję ich relacje i dla mnie są najlepszymi dziadkami pod słońcem. Mama i Tata, Babcia i Dziadek, Benia i Mirek. Moi rodzice.

Natalia Koperkiewicz

fot. archiwum prywatne

redaktorka, wokalistka

Moim rodzicom zawdzięczam bardzo wiele. Po pierwsze samo istnienie. Niby oczywiste, a jednak
to niesamowite, że gdyby nie oni, nie byłoby mnie. Lubię o tym pamiętać. Zarówno mama jak i tata
są ludźmi wrażliwymi na sztukę (poznali się w liceum plastycznym w Nowym Wiśniczu, do którego
zresztą również ja później chodziłam), i tą wrażliwością mnie zarazili. Pamiętam, jak w dzieciństwie
godzinami oglądałam albumy z obrazami sławnych malarzy, które kolekcjonowali. Zaszczepili we
mnie także zamiłowanie do pysznego jedzenia (oboje świetnie gotują!) i oczywiście dobrej muzyki.
To dzięki nim poznałam Queen, Beatlesów, Free, Robertę Flack, Ninę Simone, Steviego Wondera
i wielu innych wspaniałych twórców, którzy ukształtowali mój gust muzyczny. Jednak najważniejszą rzeczą, jakiej się od nich nauczyłam, jest wolność wyboru. Nigdy nie narzucali mi drogi, którą
powinnam iść. Nie zawsze popierali moje decyzje, a jednak – choć czasem z bólem serca – je akceptowali. Zdarzały się kłótnie i trudne rozmowy (i zdarzają się do dziś), bo oboje mają niełatwe
charaktery, a ja jestem uparta. Ale to też wiele mnie nauczyło. Chociażby tego, że nawet gdy
się nie zgadzamy, wciąż możemy się lubić. Po rodzicach odziedziczyłam nie tylko zdolności
i zainteresowania, ale także wady i słabości. Za jedne i drugie jestem im wdzięczna. Bo to
właśnie ten unikalny zestaw sprawia, że jestem sobą. Dodam jeszcze, że tak na dobrą sprawę
mam nie dwoje, a… czworo rodziców! I muszę przyznać, że jest to moje wielkie szczęście.
Związek mamy i taty nie przetrwał próby czasu, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie
wyszło. Dziś tata jest szczęśliwie żonaty, mama również ponownie wyszła za mąż. Ich nowi
małżonkowie stali się częścią mojej rodziny i są mi bardzo, bardzo bliscy. Mimo że mama
i tata nie są już razem, gdy trzeba potrafią zewrzeć szyki. Szczególnie, gdy ja lub moja
starsza siostra potrzebujemy wsparcia i otuchy – wtedy solidarnie stają po naszej stronie.
I właśnie za to, że mogę liczyć na ich miłość i wsparcie, jestem im najbardziej wdzięczna.
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Dariusz Błaszczyk
Manager Departamentu w RBS

fot. archiwum prywatne

Trudno w kilku zdaniach opowiedzieć o najważniejszych
osobach w życiu, bo przecież od Nich wszystko
się zaczęło... Mój
rodzinny dom był
przede wszystkim
ciepły i przytulny,
pełen śmiechu i radości, nawet z najdrobniejszych rzeczy. Rodzice potrafili humorem
oswajać trudne sprawy, dzięki czemu nie wydawały się one nie do rozwiązania. Nasz dom był otwarty dla każdego – pamiętam spotkania Rodziców
z przyjaciółmi i sąsiadami. Ich rozmowy, radość ze wspólnego biesiadowania, ważne
słowa... Myślę, że wtedy zrozumiałem, czym naprawdę jest przyjaźń i jak cenne są relacje z innymi ludźmi. Z sentymentem wspominam te czasy,
kiedy lokatorzy w 11-piętrowym bloku stanowili jedną wielką rodzinę, co dzisiaj się już chyba nie zdarza... Bardzo wiele Im zawdzięczam - przede
wszystkim to, kim jestem i w jakim miejscu się znajduję. Zawsze dbali o moją i brata edukację, o nasz indywidualny rozwój. Od wczesnych lat
szkolnych uczyliśmy się języków obcych, ja chodziłem na zajęcia do szkoły muzycznej, brat tańczył w Caro Dance, uczestniczyliśmy w życiu kulturalnym dorosłych. Byli wobec nas wymagający ale jednocześnie pozostawiali nam swobodę wyborów i możliwość uczenia się na własnych błędach.
To wszystko zaprocentowało i bardzo ułatwiło nam życiowy start. W 1997 roku, mając 17 lat, wyjechałem jako pierwszy uczeń z „Królówki” na
roczną wymianę młodzieży do Stanów Zjednoczonych. To była wielka przygoda, ale i niezła szkoła życia. Dziś rozumiem, jakim wyrzeczeniem dla
Rodziców był wówczas mój wyjazd na tak długo, ale i jakim aktem odwagi z ich strony. Ale też ogromnego zaufania. Dziś sobie nie wyobrażam,
mając ośmioletnią córkę, bym ją za kilka lat samą wypuścił w świat... Ogromnie ich cenię za otwartość, poczucie humoru i optymizm. Zawsze są
w stanie znaleźć właściwe rozwiązanie i w każdej sytuacji mnie wspierają. Są nowocześni i elastyczni, podążają z duchem czasu. W ich towarzystwie
nie sposób się nudzić. Z przyjemnością i dumą patrzę, jak inni w kontakcie z moimi Rodzicami promienieją... A do tego wszystkiego są wspaniałymi dziadkami! To wielki dar od losu mieć takich Rodziców i czuć Ich obecność, nawet gdy nie ma Ich blisko mnie.

Jadwiga Kłapa-Zarecka

Moi rodzice to moi przyjaciele. Ta przyjaźń urodziła się na bazie relacji rodzic dziecko. Dom zbudowali na mocnym fundamencie: wartościach chrześcijańskich. Pełen był miłości, wzajemnego zaufania, śmiechu, dobrej rady i... jak trzeba było batów :) I jeszcze, co im zawdzięczam to przede wszystkim, że nauczyli mnie życia pełnego wrażliwości, otwartości, pogody ducha i zaufania Bogu. Kocham
moich Rodziców!

fot. archiwum prywatne

lekarka CMD, bohaterka serialu medycznego „Młodzi lekarze”, muzyk KidBrown

Małgorzata Kosieradzka
inż. architekt

fot. archiwum prywatne

Architekt to zawód bardzo odpowiedzialny - kształtuje nie tyko budynki pod względem funkcjonalnym kształtuje również samego człowieka poprzez tworzenie przestrzeni wokół niego. Dowiedziałam się o tej teorii
na studiach, ale praktyka przenikała mnie nieświadomie od dzieciństwa. Moi rodzice czuli się zawsze bardzo
odpowiedzialni za swoją pracę, poświęcali jej nie tylko codzienność, ale także i czas wolny. W wakacje odwiedzaliśmy zawsze interesujące architektonicznie miejsca, zdjęcia z wakacji przedstawiały najczęściej architekturę,
przy kolacji wieczorami często była mowa o ich pracy, w kredensie znajdowały się książki głównie przedstawiające budynki. Dzięki temu już w wieku lat 17 stwierdziłam, że nie mam innego wyjścia - mogę być w życiu
tylko architektem. Rodzice starali się zawsze być blisko kultury i sztuki- żeby być bliżej człowieka, dla którego się
tworzy, buduje oraz by być bliżej trendów, które bez przerwy sie zmieniają. Zabierali mnie od małego na koncerty jazzowe, wystawy sztuki, do teatru.
W ten sam sposób spędzam wolny czas i dzisiaj. Nie mam pasji czytania książek, gotowania, nie potrafię usiedzieć przy serialach. Uciekam na wystawy.
U nas w domu ustawienie mebli, obrazów, przedmiotów - to wszystko było i jest zawsze przemyślane. Niektóre przedmioty były i są otaczane szczególną
opieką. Dlaczego? Dlatego, że to są dzieła ludzkich rąk. Wśród tych „szczególnych” są nawet moje „mazgrołki” z czasów studiów. Myślę, że najbardziej
cenię moich rodziców za wytrwałość i konsekwencję w działaniu. Przyjeżdżając do Siedlec, już jako dorosła, muszę im przyznać, że mieli i nadal mają
duży wkład w budowanie tego miasta w ciągu ostatnich 35 lat.
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ROZMOWY TEATRALNE

fot. archiwum prywatne

z Andżeliką Piechowiak,
aktorką teatralną i filmową

GRAM W SIEDLCACH
Z NAJWIĘKSZĄ PRZYJEMNOŚCIĄ
 Kilka dni temu napisała Pani na swoim profilu, że bardzo chętnie wraca Pani
do Siedlec, ciesząc się na kolejny spektakl
na siedleckiej Scenie Teatralnej. Co takiego Panią tutaj przywołuje?
Lubię tu wracać z różnych powodów,
ale przede wszystkim z powodu siedleckiej publiczności, która zawsze dopisuje
i żywo reaguje na każdy spektakl. Gramy
po dwa przedstawienia jednego wieczoru
i nigdy nie zauważyłam pustych miejsc na
widowni. Widzowie odważnie wchodzą
w interakcje z aktorami, wychwytują każdy
niuans ze sceny. Gra w takim towarzystwie
jest naprawdę przyjemnością. Publiczność nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką
moc energii przekazuje aktorom. Lubię
grać w Siedlcach także z innego powodu
- Siedlecka Scena Teatralna jest znakomicie wyposażona, ma doskonałą akustykę
i oświetlenie. Dekoracje w całości mieszczą się na scenie, co nie jest takie oczywiste
w innych teatrach. Tutaj naprawdę mamy
komfortowe warunki do pracy i nie jest to
tylko moje zdanie.
 W Siedlcach mieliśmy okazję oglądać Panią w przedstawieniach głównie
komediowych, ale swoją karierę tuż po

ukończeniu Akademii Teatralnej im.
Zelwerowicza w Warszawie rozpoczynała Pani od klasyki dramatu (m.in. „Biesy” Dostojewskiego w reż. Jarosława Gajewskiego czy „Wiśniowy sad” Czechowa
w reż. Agnieszki Glińskiej). Czy chciałaby Pani wrócić do takiego repertuaru?
Każda rola jest dla mnie ciekawost-

Sztuką jest
rozbawić
publiczność, która
ma różne poczucie
humoru, różną
wrażliwość i skrajne
doświadczenia
życiowe.
ką samą w sobie. Często jest tak, że role
dramatyczne, chociażby w spektaklach,
o których pani wspomniała, kojarzone są
z konkretnymi aktorami. Wcielanie się w te

same postaci zawsze wiąże się z porównywaniem do pierwowzoru. Gra w „Biesach”
czy w „Wiśniowym sadzie” była cudowną
przygodą, ale nie znaczy to, że mam rezygnować z innego, lżejszego, repertuaru.
Teraz gram w przedstawieniach komediowo-farsowych, które często są polskimi
prapremierami, dostaję więc te role jako
pierwsza i nie jestem „obciążona” kreacją
wielkich poprzedniczek. Poza tym czuje,
że publiczność obecnie bardzo potrzebuje tego typu repertuaru. Sama jestem,
od siedmiu lat, producentem teatralnym,
prowadząc Agencję Produkcyjną „Palma”
i muszę wyczuwać nastroje publiczności.
Wbrew pozorom repertuar komediowy
wcale nie jest łatwiejszy niż dramatyczny.
Sztuką jest rozbawić publiczność, która
ma różne poczucie humoru, różną wrażliwość i skrajne doświadczenia życiowe.
Widzowie czekają na coś oryginalnego,
gdzie dowcip wynika z absurdu sytuacji,
a nie jest pustym śmiechem. Przytrzymanie widzów przez dwie godziny w fotelach
oraz sprawienie, by wychodzili z pewnym
rodzajem niedosytu, a nie zmęczenia, to
dla aktora duże wyzwanie. Nie każdy aktor sprawdza się w rolach dramatycznych
i odwrotnie. Są aktorzy komediowi, na
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 Mirka była postacią kontrowersyjną,
może czasem nawet złośliwą…
Zawsze dostawałam role takich mieszających w życiu kobiet. Może to wynika też
ze stereotypu – ciepłe, delikatne postaci
grają blondynki, ja mam czarne włosy,
więc pasuję do szwarccharakterów. Ale
tak na poważnie, wolę grać wrednowate
osóbki, bo wtedy taka postać się bardziej
mieni, nie zmierza ku przewidywalnym
rozwiązaniom. Te niejednoznaczne postaci, które komplikują życie innych, a przy
okazji sobie, są dla mnie ciekawszym wyzwaniem aktorskim. Fajnie jest w nich
szukać i grzebać, nie znając do końca rezultatu tych poszukiwań. Nigdy nie narzekałam na moje role.
 Ostatnio możemy podziwiać Pani
komediowy talent w spektaklu „Dajcie mi tenora”, który także miała okazję obejrzeć siedlecka publiczność. Gra
Pani temperamentną Włoszkę, która
bardzo do Pani pasuje…
- Bardzo lubię tę rolę, może dlatego, że
bardzo mi odpowiada temperament ludzi Południa Europy i klimat Włoch, do
których często podróżuję. Uwielbiam też
włoskie kino, w którym jest głośno od
kłótni, awantur, ale i miłosnych uniesień,
burz namiętności. Ta postać jest mi bardzo bliska poprzez swoją witalność i żywiołowość. Tutaj mogłam sobie poszaleć,
pod czujnym okiem reżysera, który przystał na moją propozycję „ożywienia” bohaterki. Dość powiedzieć, że dzięki tej roli
koledzy z obsady wołają do mnie Donna
Furioza...
 Zanim to się stało, były marzenia
o aktorstwie. Czy już w dzieciństwie widziała Pani siebie na scenie?
Od kiedy pamiętam, marzyłam o byciu
aktorką, postanowiłam nią zostać w dru-

giej klasie szkoły podstawowej po premierze spektaklu „Miś bąbelek”, w którym
zagrałam. Oczywiście po drodze miałam
różne inne pomysły na moją przyszłość.
Myślałam o studiowaniu weterynarii czy
dziennikarstwa, ale jednak aktorstwo
przechyliło szalę. Z każdym spektaklem,
który obejrzałem w teatrze, z każdym
amatorskim przedstawieniem, z każdym
kolejnym konkursem recytatorskim byłam coraz bardziej pewna, że chcę zdawać
do szkoły teatralnej, pozostając w nadziei,
że mi to się uda.

nie lubią albo wręcz nienawidzą. Ja mam
to szczęście, że kocham swoją pracę i to
jest wielki dar od losu. Najważniejsze jest,
że podążam za marzeniami i idę drogą,
którą sama sobie wybrałam. Trudno jest
się nudzić w tym zawodzie. Jest nieprzewidywalny i kapryśny, co dla niektórych
byłoby powodem do ogromnej frustracji,
w moim przypadku jest wręcz przeciwnie – ciekawi mnie to, co się wydarzy. Po
ukończeniu szkoły teatralnej cały czas
czynnie uprawiam ten zawód, co w dzisiejszych czasach w zawodzie aktora często bywa luksusem.

 Dziś deklaruje Pani, że bez aktorstwa nie potrafiłaby żyć. Kim Pani się
stała dzięki tej profesji?
Usatysfakcjonowanym zawodowo człowiekiem. Jest wiele osób, które codziennie zmuszają się, by pójść do pracy, której

 Bez czego jeszcze nie potrafiłaby
Pani żyć?
Zawodowo- na pewno bez mojej firmy
„Palma”, która – jak już wspomniałam zajmuje się produkcją teatralną. To taki
plan B, który stał się dla mnie równie
dużym powodem do satysfakcji, co aktorstwo. A prywatnie nie umiałabym żyć bez
świadomości, że jestem osobą potrzebną
i kochaną, i że mam bliskich wokół siebie,
dających mi miłość i wsparcie. Dom, do
którego się wraca, jest ogromną wartością. Nie wyobrażam go sobie bez książek,
mnóstwa roślin i koniecznie choćby jednego czterołapiastego stworzenia, które
obdarza bezgranicznym zaufaniem i czułością. Kocham zwierzęta i na ile to możliwe staram się czynić ich życie lepszym.
Nie umiałabym też żyć bez potrzeby ciągłego poszukiwania. Nienawidzę marnowania czasu.

Mam to szczęście,
że kocham swoją
pracę i to jest
wielki dar od losu.
Najważniejsze jest,
że podążam za
marzeniami i idę
drogą, którą sama
sobie wybrałam.

 Czego uczą Pani zwierzęta?
Cierpliwości, bezinteresowności, piękna, spokoju, dystansu do świata. I oczywiście okazywania uczuć. Zwierzęta kochają
tak po prostu, głupio się nie obrażają, nie
unoszą się pychą, jak ludzie. Ważne jest ta
chwila, tu i teraz – a to najlepsza recepta
na życie.
 Jest Pani bardzo zajętą osobą, ale
z pewnością znajduje Pani chwile tylko
dla siebie. Co wtedy Pani robi?
Najchętniej śpię. Uwielbiam spać. Jestem w stanie zasnąć wszędzie, w każdych okolicznościach i warunkach, co
w trasie z teatrem, albo podczas długich
oczekiwań na swoją scenę na planie, bywa
bardzo przydatne. Czasem też powoduje
śmiech koleżanek i kolegów, ale i lekką
zazdrość, że mam taki bezproblemowy
kamienny sen.

fot. archiwum prywatne

których wystarczy spojrzeć, by wybuchnąć śmiechem. W komediach bardzo wiele zależy od reżysera, który kreuje rodzaj,
poziom i styl humoru. Bardzo ważne jest,
by w komedii wszyscy zagrali w jednym
stylu, tak, by publiczność otrzymała spójny spektakl.
 Wróćmy na chwilę do telewizji. Jest
Pani znana i rozpoznawalna głównie
dzięki roli w serialu „M jak miłość”.
Mirka Kwiatkowska potrafi nieźle namieszać…
Od roku nie jestem już w serialu „M jak
Miłość”. Zniknęłam z niego w iście angielskim stylu i chyba był to najodpowiedniejszy moment. Moja przygoda z tym serialem trwała sześć lat. Trudno uwierzyć, że
to tak szybko minęło... Miałam poczucie,
że postać Mirki zaczyna zanikać, że ta rola
nie da mi już większego pola do popisu,
choć bardzo lubiłam tę postać.
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 Jakie ma Pani plany zawodowe na
najbliższy czas?
Przygotowujemy nową premierę jako
„Palma”, ale na razie nie mogę zdradzić
szczegółów. Powiem tylko tyle, że będzie
to teatralna wersja jednego z serialowych
hitów.

16 |

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

MUZEA
TWIERDZY
BRZESKIEJ

WSCHODNIA CZĘŚĆ POWIATU BIALSKIEGO MOŻE STANOWIĆ CEL WĘDRÓWEK TURYSTYCZNYCH, GDYŻ JEST TO BARDZO CIEKAWY REGION NIE TYLKO POD
WZGLĘDEM ZRÓŻNICOWANIA KULTUROWEGO, ALE TEŻ Z POWODU BOGACTWA PRZYRODNICZEGO DOLINY BUGU. MOGLI SIĘ O TYM PRZEKONAĆ UCZESTNICY
65 WYCIECZKI SIEDLECKIEGO KLUBU KOLEKCJONERÓW.
Wycieczka, która odbyła się 22 czerwca,
obfitowała w wiele atrakcji i niezapomnianych
wrażeń. Zapoznaliśmy się m.in. z historią
świątyń w Gnojnie (murowany kościół, przebudowany z cerkwi prawosławnej), Pratulinie
(sanktuarium Unitów Podlaskich) i Krzycze-

wie (drewniany kościół z XVIII wieku, malowniczo położony nad Bugiem). Na naszej trasie
był także zamek biskupów łuckich w Janowie
Podlaskim (po odbudowie funkcjonujący jako
firma „Zamek Biskupi”) i pałac w Cieleśnicy,
który także został odbudowany. Nawiązuje
do dawnej tradycji ziemiańskiej i mieści hotel
oraz restaurację.
Wycieczkę zakończyliśmy zwiedzaniem
obiektów militarnych, trzech dzieł Twierdzy
Brzeskiej. Do niedawna z historią tej twierdzy
mogliśmy zapoznawać się w dwóch obiektach położonych na Białorusi: słynnej cytadeli i fortu V. Oba obiekty stanowią placówki
muzealne. W koszarach cytadeli w dwudziestoleciu międzywojennym stacjonowali żoł-

nierze garnizonu Wojska Polskiego, m.in. 35
Pułku Piechoty, 30 Pułku Artylerii Lekkiej,
6 Batalionu Saperów, 9 Dywizjonu Artylerii
Przeciwlotniczej, i 4 Batalionu Pancernego
oraz innych oddziałów o numerze 9, czyli
należących do Dowództwa Okręgu Korpusu
nr IX. Obecnie cytadela stanowi kompleks
historyczno-krajoznawczy „Twierdza Brzeska – bohater”, który w Republice Białorusi
ma najwyższy status pomnika historii. Pracownicy naukowi kompleksu memorialnego
od dawna zabiegają o wpisanie go na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Dałoby to wielkie możliwości rozwoju, nie tylko
twierdzy, ale i regionu. Jednak prowadzona w sąsiedztwie inwestycja mieszkaniowa,
może położyć kres nadziejom na uzyskanie
tak prestiżowego, międzynarodowego statusu. Obok wznoszone są luksusowe apartamentowce. Przeszkodą są również monu-

menty sławiące Armię Czerwoną. Wśród
nich jest pomnik w kształcie bagnetu karabinu Mosin, którego można dostrzec z szosy Janów Podlaski – Terespol, zwłaszcza ze
wzgórza w okolicach Nepli.
Teren cytadeli Twierdzy Brzeskiej jest stałym punktem zwiedzania miasta. Mieści się
tutaj m.in. muzeum z eksponatami nawiązującymi także do historii garnizonu polskiego, budynek koszarowy, cerkiew, artyleryjska ekspozycja plenerowa i monumenty sławiące obronę
cytadeli przez Armię Czerwoną w 1941 r.
W ciągu kilkudziesięciu lat rozbudowy
twierdzy związanej głównie z rozwojem artylerii, wzniesiono dwa pierścienie fortów, okalających cytadelę. Polecam zwiedzenie fortu V,
położonego na południowy wschód od niej.
Jest to obiekt znacznie mniejszy, lecz stanowiący równie interesujący zabytek techniki militarnej. Jest też drugą placówką muzealną Twierdzy
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Brzeskiej na Białorusi. Prezentuje się tutaj plan
fortu, pozwalający na zrozumienie jego funkcji. Unikatami wśród zabytków są konstrukcje
prycz żołnierskich, których w obiektach na polskiej stronie się nie spotyka.
Forty twierdz rosyjskich wznoszono głównie na planie pięcioboku, czyli pentagonalne.
Jednak nie spotyka się dwóch identycznych.
Fort V charakteryzuje się m.in. takimi wyróżnikami, jak pancerne stanowiska strzeleckie
i kaponiera szyjowa (z kazamatami obrony
placu przy koszarach fortu). Podobny plan
miał fort VII w miejscowości Łobaczew koło
Terespola. Nie zachowała się kaponiera szyjowa i zniszczone są częściowo koszary szyjowe oraz brak jest części obwałowań. Mimo to
obiekt jest imponujący i budzi zainteresowanie turystów, którzy masowo przyjeżdżają, by
go zwiedzić. Fort jest dostępny z zewnątrz. Ale
kazamaty mogliśmy zwiedzić z miłośnikiem
historii Twierdzy Brzeskiej Karolem Niczyporukiem. Zwiedzającym obiekty twierdzy polecam jego wiedzę i zaangażowanie. O czym
może czytelnik przekonać się buszując na
stronach internetowych z tej dziedziny.
Tego samego dnia poznaliśmy również

mościa Terespolskiego. Pierwsza z nich mieści
się w Prochowni Terespol przy ul. Topolowej
6. Prowadzona jest przez pasjonatów z „Koła
Miłośników Fortyfikacji i Historii”, pod opieką
Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu.

dwie placówki muzealne Twierdzy Brzeskiej
na polskiej stronie, czyli na obszarze Przed-

respolski”, „Kolej Warszawsko-Terespolska”,
„Pieniądze świata” i „Karty telefoniczne Eu-

Prochownia Terespol została wzniesiona
w 1913 r. Można w niej obejrzeć wiele eksponatów militarnych, etnograficznych i wystawy
tematyczne m.in. pod tytułami: „Ogórek Te-
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ropy”. Jest tu też wyjątkowy eksponat, replika
kaponierowej armaty fortecznej Nordenfelda
kal. 57 mm. Pozostałe eksponaty są oryginałami przekazanymi w formie darów przez mieszkańców Terespola i okolicznych miejscowości.
Duży wkład w rozwój ekspozycji ma też kolega
z Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, Adam
Krzeski.
Zbiory prochowni zaprezentowali nam:
specjalista od sprzętu RTV (takowy też zajmuje
jedną salę) Jerzy Czerniak oraz Andrzej Lipowiecki, prowadzący wcześniej przez 30 lat pracownię modelarską dla młodzieży przy MOK
w Terespolu.
Dzieciarnia godzinami obserwuje pędzące
modele pociągów na kilku dioramach. Jedna
z nich ilustruje historię Kolei Warszawko-Terespolskiej. Obejmuje obszar Terespola oraz okolicznych wsi: Błotkowa i Łobaczewa. W skali
1:87 przedstawiono m.in. rejon dworca kolejowego i Prochowni z okresu zaborów.
Przed budynkiem prezentowane są zabytki
kolejowe o większych gabarytach: torowiska
i sprzęt załadunkowy. Uwagę zwraca również
zabytkowy bruk i dwa betonowe słupki. Jeden,

rosyjski z datą budowy obiektu i drugi polski.
Ten z godłem państwowym i napisem „DOW”
został postawiony na granicy gruntów prywatnych i wojskowych. Stąd pochodzi skrót Dowództwa Obszaru Warownego.
Druga placówka muzealna prowadzona
jest przez Bogdana Greczuka w Prochowni Kobylany i podlega Gminnemu Centrum Kultury.
Miłym zaskoczeniem dla uczestników naszej
wycieczki była bogata ekspozycja pocztówek
wydanych prze Siedlecki Klub Kolekcjonerów.
Zanim zwiedziliśmy tę prochownię, zapaliliśmy znicze przy pomniku poległych w lutym
1919 r. żołnierzy 34 Pułku Piechoty, którzy
zdobywali fort Kobylany broniony przez wojska niemieckie. W ten przyjemny sposób nie
tylko honorujemy naszych bohaterów narodowych, ale i przybliżamy historię rodzinnej ziemi uczestnikom naszych wycieczek. Obie placówki muzealne w prochowniach nie tylko są
miejscami do nauki historii. Organizowane są
w nich uroczystości państwowe i patriotyczne
oraz festyny rodzinne i dla dzieci.

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Filmowe
dylematy
Drodzy Czytelnicy, tym razem mam poważny
dylemat! Zwykle o tej porze roku w zapowiedziach
dystrybutorów kinowych czuć lato; zapowiedzi
premier są rzadsze, a i filmy gatunkowo lżejsze, by
nie powiedzieć bardziej rozrywkowe. Jednak tej
późnej wiosny jest inaczej! Otóż kiedy przejrzałem planowane premiery w końcówce czerwca
i w czerwcu, najpierw się zachwyciłem, by za chwilę wpaść w rozterkę, o której piszę. Zachwyt wywołała spora liczba filmów, które już po przeczytaniu
tytułów chciałbym zobaczyć, nie mówiąc, co się
działo w mojej głowie po obejrzeniu zwiastunów,
ale smutek czy też właściwie dylemat, bo przecież
o nich wszystkich niemożliwym jest choćby
wspomnieć na łamach tej rubryki! Muszę wykazać
się więc zdecydowaniem i wybrać. O ile z jednym
z filmów, tych w części nazwijmy to dziecięco –
familijnej, nie miałem w ogóle problemu i od razu

wiedziałem, że o nim opowiem, o tyle film stricte
dla dorosłych już takim jednoznacznym wyborem
nie jest. Zacznijmy więc od filmu familijnego.
Zakładam, że wszyscy dorośli pamiętają film pt.
„Gdzie jest Nemo”. Pamiętają na pewno, bo byli
wtedy jeszcze dziećmi albo nastolatkami lub też
już dorosłymi. Zapewne teraz zapytacie, skąd nagle przypomniał mi się tak „wiekowy” film? Ano
stąd, że znowu mamy okazję przeżyć wspaniałą
przygodę i popatrzeć na egzotyczny, podwodny
świat oczami lubianych bohaterów. I chociaż
minęło już 13 lat od czasu, kiedy wszyscy - dzieci
i dorośli, młodzi i starzy wychodziliśmy z kina
z wypiekami na twarzy po obejrzeniu niesamowitych zupełnie przygód sympatycznego błazenka
Marlina poszukującego porwanego synka Nemo,
to ciągle o nich pamiętamy. Pamiętamy również
na pewno, że w poszukiwaniach tych Merlinowi
towarzyszyła sympatyczna, roztargniona i równie
kolorowa jak cały film, rybka Dory. I proszę
wyobrazić sobie, że po latach wytwórnia Pixar
postanowiła zrealizować sequel tego przeboju i oto
na ekranach mamy film pt. „Gdzie jest Dory?”.
Moi kochani, film ogląda się znowu z wypiekami
na twarzy. I nic to, że ci sami bohaterowie i nic to ,
że ta same, ograne schematy, że tak naprawdę niewiele nowego w filmie tym zobaczymy i niewiele
nowego się dowiemy, ale przecież nie o to chodzi!
Chodzi o emocje, o zabawę, o przeżycia. Przecież
urodziło się nowe pokolenie widzów, którzy mają
po 3 do 15 lat i którzy z przyjemnością na pewno
zasiądą w fotelach kinowych, by marzyć! A już nie

wspomnę o dorosłych, tych, którzy widzieli Nemo,
a teraz obejrzą Dory, a że z innej nieco, bardziej
dorosłej perspektywy, to nie ma znaczenia!
Łatwiejszą więc część tego artykuliku mam
za sobą, a dylemat jak był, tak pozostał! A więc
czas na męską decyzję. Ostatnio pisałem o filmie
wojennym i tym razem powinienem Państwu
darować podobną atrakcję, jednak niebawem na
ekrany kin wejdzie obraz, obok którego nie sposób
przejść obojętnie; to film pt. „Wojna” w reżyserii
Tobiasa Lindholma i z jego scenariuszem. Zerknijmy, co w nocie o filmie pisze jego dystrybutor:

wskazuje na Jego człowieczeństwo. Głowa
Chrystusa otoczona jest aureolą krzyżową
(występującą tylko w przedstawieniach
Zbawiciela), twarz natomiast zaczerpnięta jest z mandylionu, czyli przedstawienia
na chuście. Po bokach głowy znajduje
się monogram (IC XC), który oznacza
Jezusa Chrystusa. Palce prawej ręki nie
są oczywiście ułożone przypadkowo.
Palce wskazujący i środkowy są wyprostowane i złączone, symbolizując złączenie w Chrystusie dwóch natur – boskiej
i ludzkiej. Pozostałe połączone z kciukiem
to znak Trzech Osób Boskich – Ojca,
Syna i Ducha Świętego. Złote tło przedstawienia wskazuje na bóstwo i władzę
nad światem, stąd Pantokrator, czyli Pan
wszystkich panujących, Wszechwładca.
W przedstawieniu z Muzeum Diecezjalnego
w Siedlcach widzimy jeszcze dwie postacie
anielskie obecne przy tronie Chrystusa oraz

znajdującą się u Jego stóp główkę anielską.
Niebiańskie istoty to znak, że Pantokrator zasiada na tronie w chwale nieba i stamtąd włada
całym wszechświatem.

GDZIE JEST DORY?
Scenariusz i reżyseria: Andrew Stanton

DO OBEJRZENIA
KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Chrystus
Pantokrator
W poprzednim miesiącu podziwialiśmy ikonę
Matki Boskiej Kazańskiej, ponieważ miesiąc
maj jest w Kościele katolickim czasem szczególnej modlitwy przez wstawiennictwo Maryi.
Natomiast czerwiec jest czasem szczególnej
czci oddawanej Jezusowi, więc konsekwentnie
przyjrzymy się następnej ikonie, przedstawiającej Chrystusa Pantokratora, powstałej najprawdopodobniej w XVII wieku.
W sztuce wschodniej ikona Pantokratora, czyli Wszechwładcy, jest najważniejszym i najpopularniejszym przedstawieniem sakralnym.
Chrystus jest ukazany w pozycji frontalnej,
w lewej ręce trzyma księgę Pisma Świętego,
a prawą ręką błogosławi. Najczęściej spotyka się Pantokratora ukazanego w półpostaci,
rzadziej w postawie stojącej lub, tak jak w naszym przypadku, siedzącego na monumentalnym tronie. Zbawiciel ubrany jest w czerwoną
szatę, czyli chiton oznaczający bóstwo oraz
błękitny płaszcz, zwany himationem, który
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robert s

że większość wyjeżdżających na misje żołnierzy
zostawia w swoich krajach rodziny i to one również będą musiały zmierzyć się ba, nawet zderzyć
z wyborami podejmowanymi w warunkach
wojennych przez swoich ojców czy synów! To
naprawdę nie są łatwe decyzje, tam na porządku
dziennym przecież są kwestie życia i śmierci,
kwestie przetrwania, odpowiedzialności nie
tylko za siebie, odpowiedzialności za kolegów,
podwładnych czy cywili! Jak wojna i stres z nią
związany ma się do bezpiecznej pokojowej coedzienności
n z i jak śta bezpieczna z pozoru codzienr o sięd koszmarem
ność możeeszybko
stać
tylko
k ó w nie
e knajs p
dla żołnierza, ale przede wszystkim dla jego
bliższych? Jeśli uświadomimy sobie, że problem
ten dotyczy także dzieci, wychowanych przecież
w dostatniej i z pozoru bezpiecznej „kulturze
zachodniej”, przestaje być nam do śmiechu!
Jest taka jednostka chorobowa nazwana Zespół Stresu Pourazowego. Na tę chorobę cierpią
nie tylko biorący udział w walkach, ale również,
a może przede wszystkim, ich rodziny! Warto
o tym pamiętać i warto ten film zobaczyć.
Choć na koniec zrobiło nam się niezwykle
poważnie, wręcz dramatycznie, film naprawdę
wart jest zobaczenia i aż tak dramatyczny nie
jest, mimo że niechcący zbudowałem dość
ciężką atmosferę.
I tak oto wybrnąłem z męczących mnie rozterek. Trochę wesoło, trochę dramatycznie mam
nadzieję, że summa summarum interesująco na
tyle, byście poszli, prawie latem, do Kina.
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DO POSŁUCHANIA-

Empik prezentuje

Dobre Piosenki

Karol Wojtyła
zaśpiewany

Wykonawcy:
Grzegorz Markowski,
Kinga Preis, Roman Kołakowski, Agata Klimczak, Teatr ES, Lubelska Federacja Bardów.
Karol Wojtyła to postać w historii Polski
szczególna. Nie tylko, dlatego, że został wybrany
na Papieża, ale również dlatego, że był prywatnie
człowiekiem absolutnie wybitnym. Miał niespoi talent mówienia do ludzi tak,
r tykaną
e s charyzmę
j i w wierzyli
że go rozumieli,
m o mu
i c ihchcieli słuchać.
e także
j z a
Nie tylko mówcą był uzdolnionym,p ale
pisarzem, eseistą i poetą. Wiersze, które pisał w
którymś momencie zaczęły być przerabiane na
piosenki i teraz udało nam się kilkanaście najpopularniejszych z nich zebrać dla państwa na
jednej płycie. Zapraszamy do słuchania i wspominania jednego z najwybitniejszych Polaków.
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robert
szymani
WOJNA
Scenariusz i reżyseria: Tobias Lindholm

m

a
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„Obraz przejmująco ukazuje wojnę
w Afganistanie oczami dowódcy kompanii.
Główny bohater codziennie mierzy się nie tylko
z otaczającym go okrucieństwem wojny, ale
też trudnymi pytaniami i decyzjami, z których
konsekwencjami będzie musiał się zmierzyć po
powrocie do domu - i do końca życia.”
Za tym lakonicznym nieco tekstem kryje się
wielki dramat. Otóż drodzy Państwo, konsekwencje wojennych decyzji mają swoje dalsze
reperkusje. I nie chodzi tu tylko o jednego
człowieka czy tylko o wojskowych; zauważmy,

a

r

t



s
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z opisu wydawcy

Do repertuaru płyty ”Karol Wojtyła zaśpiewany” wydanej przez prestiżowy salon empik,
zawierającej 20 utworów wykonywanych przez
m.in. Grzegorza Markowskiego, Kingę Preis czy
Romana Kołakowskiego, wydawca wybrał aż 7
pozycji z płyty Teatru Es „Śpiewnik Papieski”
do słów Karola Wojtyły, z muzyką Waldemara
Koperkiewicza. To wielki zaszczyt i wyróżnienie dla artystów Centrum Kultury i Sztuki.

w

autorska galeria

ROBERT SZYMANI
Urodzony w 1962 r. w Siedlcach. W 1986 r. ukończył stacjonarne studia pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki
i Kultury Wsi w WSRP w Siedlcach. Swoje zdolności plastyczne w czasie studiów rozwijał w pracowni artysty rzeźbiarza Mariana Gardzińskiego oraz doskonalił pod kierunkiem artysty grafika Antoniego Wróblewskiego . Od 1983
r. uczestniczy w plenerach malarskich, wystawach zbiorowych malarstwa, grafiki i rysunku oraz prezentuje własne
prace na wystawach indywidualnych. Od 2001 roku asystent w Zakładzie Plastyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Od 2012 roku adiunkt w Katedrze Edukacji Artystycznej
(obecnie Katedrze Sztuki) na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Uczestnik
plenerów międzynarodowych w tym, Międzynarodowego
Pleneru Malarskiego: Platerów - Polska 2007 oraz Międzynarodowego Pleneru Malarskiego: Lipany – Słowacja 2007.
Od roku 2000 współpracuje i bierze udział w projektach
artystyczno-wystawowych Fundacji Artbarbakan oraz Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. W latach 2014-2016
opiekun Naukowego Koła Pedagogów Plastyków działającego na Wydziale Humanistycznym UPH od 2016 roku
prowadzi zajęcia z malarstwa ze studentami Kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Od 1982
roku tworzy cykle tematyczne: rysunkowe, graficzne oraz
malarskie. Prace plastyczne artysty znajdują się w zbiorach
prywatnych w kraju i zagranicą.
WYSTAWA „W PRZESTRZENI”
8 CZERWCA - 15 LIPCA, GALERIA TEATRALNA CKiS

robe

ż a

robert szymani
Urodzony w 1962 r. w Siedlcach. W 1986 r. ukończył stacjonarne studia pedagogiczne na Wydziale
Pedagogiki i Kultury Wsi w WSRP w Siedlcach. Swoje zdolności doskonalił w pracowni Mariana Gardzińskiego (rzeźba) oraz u Antoniego Wróblewskiego (grafika). Od 1983 r. uczestniczy w plenerach malarskich, wystawach zbiorowych malarstwa, grafiki i rysunku oraz prezentuje swoje prace na wystawach indywidualnych. Od 2001 roku asystent w Zakładzie Plastyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Od 2012 roku adiunkt w Katedrze Edukacji Artystycznej (obecnie Katedrze Sztuki) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Uczestnik plenerów międzynaro-
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siedlce@novekino.pl
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Ogólnopolska
premiera

B

roli Sebastian Ryś) i doświadczonego mężczyzny u schyłku życia,
do którego powracają wciąż żywe
i nie dające o sobie zapomnieć
obrazy tragicznej młodości (w tej
roli Jerzy Zelnik). Premierze spektaklu towarzyszyła wystawa „Jan
Karski. Człowiek wolności” przygotowana przez Muzeum Historii

Polski w ramach programu „Karski. Niedokończona misja”. Ekspozycja prezentowana była już m.in.
w Warszawie, we Wrocławiu, a jej
anglojęzyczna wersja – w siedzibie
ONZ w Nowym Jorku i na Uniwersytecie Georgtown w Waszyngtonie. W Siedlcach wystawę oglądać
można do 10 czerwca.

źle strzeżoną”. Podczas Międzynarodowego Wieczoru Baletowego „Balet – pasja i miłość”, który 21 maja
odbył się na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce, miłośnicy sztuki
baletowej mogli podziwiać młodych
tancerzy, którzy prosto z USA przy-

jechali do Siedlec. Wieczór baletowy
uświetnił występ tancerza Polskiego
Baletu Narodowego z Teatru Wielkiego – Opery Narodowej – Eduardo Bablidze. Całość poprowadził
nieoceniony konferansjer i znawca
baletu – Sławomir Pietras

czankę i tancerkę Teatru Tańca
Caro, która w ścisłym finale wywalczyła drugie miejsce w najpo-

pularniejszym tanecznym show
w kraju – programie „You Can
Dance – Po prostu tańcz”.

fot. Piotr Gamdzyk

lizny pamięci – rzecz o Janie
Karskim” to tytuł spektaklu, którego ogólnopolska
premiera odbyła się 25 maja na

deskach Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce. Sztuka w reżyserii Jerzego Zelnika to opowieść o jednej
z najbardziej fascynujących postaci polskiej historii Janie Karskim.
Historia opowiadana z dwóch
perspektyw: młodego rozpoczynającego życie chłopaka wrzuconego
w wir działań wojennych (w tej

Ballet z Michigan w Siedlcach

M

koloza Makhateli, zapewnia studentom możliwość szkolenia metodą
Waganowej. Szkoła przygotowuje
własne wieczory baletowe i wystawia całe spektakle, ostatnio „Córkę

TOPAZ wspiera kulturę
Mając na uwadze długoletnią, zapoczątkowaną w 2011
roku, współpracę pomiędzy
Centrum Kultury i Sztuki im.
A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce a Siecią
Sklepów TOPAZ, właściciel
P.H.U. TOPAZ Zbigniew Paczóski - postanowił przekazać
10 000 zł na rozwój Sceny Teatralnej Miasta Siedlce w 2016
roku i tym samym jednocześnie
na rozwój młodych talentów.

Symbolicznego przekazania czeku na ręce dyrektora Centrum
Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, Waldemara Koperkiewicza,
16 maja dokonał Jarosław Bieliński, dyrektor generalny Sieci
Sklepów TOPAZ.
Wszyscy pracownicy Sieci Sklepów TOPAZ oraz Siedleckiego
Browaru Restauracyjnego BROFAKTURA mocno ściskali kciuki
za Aleksandrę Borkowską, siedl-

fot. Maria Mazurkiewicz

fot. Maria Mazurkiewicz

ichigan Ballet Academy
jest wiodącą szkołą baletową w West Michigan.
Pod kierunkiem międzynarodowej
sławy tancerza i nauczyciela - Ni-
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Komediowy „Mayday 2”

fot. Marek Błaszczyk

ne zbiegi okoliczności powodują
chęć spotkania młodzieży, w wyniku czego główny bohater traci
równowagę, a historia nabiera
maksimum humoru! Fantastyczna
gra aktorska oraz doprecyzowana
treść bawiła naszych widzów do
granic możliwości przez 120 minut. W obsadzie spektaklu wystąpili: Marek Siudym, Michał Koterski, Mariusz Krzemiński, Marcin
Mroczek, Anna Gzyra, Katarzyna
Polewany i Kamila Polak.

fot. Anna Nowińska

Caritas ma już 25 lat

Siedlce stolicą tańca

W

dniach 27 -29 maja na
deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce odbywały się Krajowe Mistrzostwa
International Dance Organization
Modern, Ballet/Pointe, Tap Dance
będące zarazem eliminacjami do

Mistrzostw Świata i Europy. Przez
trzy dni na siedleckiej scenie wystąpiło blisko 1200 tancerzy z całej
Polski. Wśród najlepszych znaleźli
się tancerze Formacji Tanecznej
Caro Dance po raz kolejny potwierdzając, że nasze miasto to niezwykła

22 maja blisko 400 osób wzięło
udział w uroczystej gali z okazji
25-lecia istnienia Caritas Diecezji Siedleckiej. Był to moment
symbolicznego podsumowania
dorobku kościelno-charytatywnej organizacji, czas na wspomnienia i docenienia codziennej
pracy na rzecz osób najbardziej
potrzebujących. Obchody jubileuszu zainaugurowała Msza
Święta w Katedrze Siedleckiej,
której przewodniczył J.E. ks.

Biskup Kazimierz Gurda. Kolejnym punktem programu była
uroczysta gala na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce, podczas której zgromadzeni goście
mieli okazję obejrzeć film o działaniach organizacji i wysłuchać
przemówień okolicznościowych.
Wydarzenie uświetnił koncert
„NÓWKA” w wykonaniu Olgi
Szomańskiej, której towarzyszyli: Hadrian Filip Tabęcki – piano
i Piotr Malicki - gitary.

kuźnia tanecznych talentów. Tancerze Caro Dance pracujący pod
czujnym okiem Iwony Marii Orzełowskiej stawali aż 41 razy na podium (17 x Mistrzostwo Polski, 13
x Wicemistrzostwo Polski, 11 x II
Wicemistrzostwo Polski). Organizatorami tegorocznych Mistrzostw
byli: Centrum Kultury i Sztuki im.

A. Meżeryckiego Scena Teatralna
Miasta Siedlce, Stowarzyszenie Taneczne Caro Dance, zaś współorganizatorami Polska Federacja Tańca,
Polski Związek Tańca Freestyle, sekretariat Narodowy IDO w Polsce.
Patronat honorowy nad imprezą
objął Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski.

fot. Eventphotography

W

piątek, 13 maja na deskach Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce wystawiony został spektakl „Mayday
2”. Przedstawienie to wielobarwna
historia sympatycznego taksówkarza, który zaplanował sobie 2
ciepłe domy z pięknymi żonami.
Szczęśliwie udaje mu się prowadzić podwójną grę do momentu,
kiedy jego dorastające dzieci dowiadują się o sobie w Internecie.
Oczywiście ciekawość, oraz dziw-
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Młode talenty
malarskie

O

Festiwalowy czerwiec

dnie później jadą do Gdańska na
VII Ogólnopolski Festiwal MOST.
Jako jedni z dwunastki zakwalifikowanych. Z tym samym przedstawieniem. „Pokój stołowy” A.R.
Gurneya to taki...niefestiwalowy
spektakl, bo to współczesny dramat
amerykański, sztuka obyczajowa.
A aktorzy mają lat 14-19. Żadnych
możliwości schowania się za formą.

Żadnych fajerwerków inscenizacyjnych. Cztery krzesła i stół. A do zagrania złożone relacje i emocje. Jak
to w rodzinie. Jak spadać, to z wysokiego konia. Przygotowali. Zagrali.
I to jak. Sądzę, że to jest ich siła, coś,
co wyróżnia ten spektakl. Aktorstwo. To nie pierwsze festiwalowe
zmagania młodych aktorów Studia
Teatralnego im. Jacka Woszczerowicza. W 2015 roku, w ramach
I Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich BLACKOUT,
zagrali „Parady” Jana Potockiego,
zdobywając wyróżnienie. „Za zespołowość i kulturę słowa”. Poznali
miejsce w szyku i... możliwości, także własne. Bo ten przymiotnik na
„A” w nazwie festiwalu potrafi być
mylący. Wiem, co piszę. Widziałem
te przedstawienia. Rekreacja na poziomie wyczynu. Dzięki temu wiemy, co jest możliwe. W Wołominie
pokazali też „Do trzech razy sztuka”,

budząc życzliwe zainteresowanie.
Jeśli to nie jest sukces, to co nim
jest? A to nie jest ich ostatnie słowo,
bo w tym składzie mogą pracować
jeszcze co najmniej rok. Warto
przypomnieć o innych spektaklach
i nagrodach, jakie zdobyło StudiaTeatralnego im. Jacka Woszczerowicza w minionych latach. Wystarczy
wspomnieć wyróżnienie dla najlepszej aktorki (Dorota Zielińska)
i nagrodę publiczności dla „Skąpiec.
Work in progres”. W przedstawieniu wzięła udział także „młodzieżówka” Studia, inne spektakle
z jej udziałem to „Moralność pani
Dulskiej”, „Iwona, księżniczka Burgunda”. W czysto „juniorskiej” obsadzie siedlecka publiczność miała
okazję oglądać „Sen nocy letniej”,
„Do trzech razy sztuka”, „Parady”,
„Śluby panieńskie” i ostatnio... „Pokój stołowy”. Nie widzieli Państwo?
Szkoda. Warto.
Maciej Czapski

natu RP Maria Koc, prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, zastępca prezydenta Anna Sochacka,
radny sejmiku Województwa Mazowieckiego i Prezes Przedsiębiorstwa
Energetycznego w Siedlcach Karol
Tchórzewski, przewodniczący Rady
Miasta Siedlce Henryk Niedziółka,
członkowie Kapituły Nagrody oraz
reprezentanci instytucji kultury, stowarzyszeń i fundacji kulturalnych,
przedstawiciele siedleckiego biznesu
i lokalne media.
Wśród tegorocznych laureatów nagrody Wawrzyn Siedlecki
znaleźli się: Krystyna Chojecka,
Ks. Robert Mirończuk, Krystyna Paczuska, Andrzej Sołtysiuk,

Krzysztof Tomaszewski, którzy po
uroczystym odczytaniu laudacji
odebrali nagrody z rąk przedstawicieli władz samorządowych.
Wszystkich znamienitych gości
i laureatów powitał dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta
Siedlce Waldemar Koperkiewicz,
a ceremonię poprowadził wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce Mariusz Orzełowski.
Miło nam poinformować, że
w gronie nagrodzonych tytułem Mecenas Siedleckiej Kultury za rok 2015
znaleźli się między innymi sponsorzy Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.
Statuetką Złotego Mecenasa Siedlec-

kiej Kultury uhonorowana została
firma Jastrzębski S.A. Autoryzowany
dealer marki Opel - za „ciągłość mecenatu nad przedsięwzięciami kulturalnymi Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna
Miasta Siedlce”, a Przedsiębiorstwo
Budowlane Konstanty Strus otrzymało tytuł Mecenasa Siedleckiej Kultury. Prestiżowy tytuł i statuetkę Mecenasa Siedleckiej Kultury odebrały
również firmy: Sawo - met sp. z o.o.,
Drosed S.A., Altrad – Mostostal, Kovian Group Sp. z o.o.
Oprawę artystyczną gali stanowiły fragmenty spektaklu „Miłość
niejedno ma imię” w wykonaniu artystów Teatru Tańca Caro i Teatru ES.

fot. Bogusław Skarus

Studia Teatralnego im. Jacka Woszczerowicza

N

ajnowszy spektakl Studia
– „Pokój stołowy” A.R.
Gurneya wygrał dwa etapy siedleckiego konkursu „Srebrna
Maska”. Dzięki temu 11. czerwca
adepci wystąpią na finale XVI Mazowieckiego Festiwalu Teatrów
Amatorskich w Garwolinie, co
oznacza, że są wśród 10 najlepszych
zespołów na Mazowszu. Trzy tygo-

Nagrody
wręczone

W

e wtorek, 31 maja
w Centrum Kultury
i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta
Siedlce odbyła się ceremonia wręczenia nagród Prezydenta Miasta
Siedlce „Wawrzyn Siedlecki”, przyznawanej za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej
i upowszechnianiu kultury oraz statuetek Złotego Mecenasa i Mecenasa Siedleckiej Kultury za rok 2015.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych
wśród nich m. in. wicemarszałek se-

fot. Piotr Głuchowski

fot. Maria Mazurkiewicz

d 31 maja we foyer Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce
oglądać można wystawę
dziecięcej sekcji plastycznej działającej pod kierownictwem Ireneusza
Parzyszka. Prace młodych artystów
eksponowane będą do 20 czerwca.
Zapraszamy!
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Jastrzębski S.A. Autoryzowany dealer marki Opel

20 lat minęło, jak
jeden dzień…
można byłoby
tak sparafrazować ten znany
tekst piosenki
w kontekście 20
urodzin
spółki akcyjnej Ja30.05.1996 r.
strzębski. Bo to
dokładnie 20 lat temu (30 maja 1996 roku)
rozpoczęła się budowa obiektu przy ulicy
Targowej. W ciągu kilku miesięcy powstał
budynek, który funkcjonował jako autoryzowany salon i serwis marki Opel do 1999 roku
kiedy to została rozpoczęta budowa blacharni-lakierni obsługującej wszystkie marki. W
momencie uruchomienia była to najbardziej
nowoczesna lakiernia w regionie. W roku
2004 zakończono rozbudowę kolejnej części
budynku – nowego, ponad 500-metrowego,
salonu marki Opel. W starym salonie została
natomiast umieszczona sprzedaż samochodów marki Chevrolet. Firma rozwijała się
organizacyjnie, wprowadzając nowe modele
na rynek Siedlec i okolic do roku 2011 kiedy
to rozpoczęto kolejną rozbudowę budynku,
czyli powiększenie blacharni-lakierni i zamontowanie największej kabiny lakierniczej

w promieniu 60 km od Siedlec. Inwestycja
pozwoliła na poszerzenie współpracy z firmą
Stadler w zakresie przemysłowego lakierowania wielkogabarytowego. W roku 2013 stery
firmy przejęła od Andrzeja Jastrzębskiego
jego córka Magdalena Jastrzębska i rozpoczęła się spokojna reorganizacja pracy oraz
dostosowanie firmy do aktualnych trendów
rynkowych w zakresie prowadzenia tego
typu przedsiębiorstwa. Rok 2014 to rok kolejnej dużej zmiany dla spółki Jastrzębski. Z
końcem czerwca zakończyła ona współpracę
z marką Chevrolet w zakresie sprzedaży samochodów nowych (marka Chevrolet wycofała się ze sprzedaży nowych samochodów
w Europie). Miejsce „po Chevrolecie” zagospodarowano na promocję akcesoriów samochodowych i wygodną strefę dla klientów,
jednocześnie wprowadzając więcej miejsca
dla recepcji serwisu i działu sprzedaży części

zamiennych. W ostatnim roku spółka poszerzyła swoją ofertę sprzedażową o samochody
dostawcze marki Opel.
Jastrzębski S.A. to firma z rodzinnymi tradycjami, która współpracuje ze społecznością
lokalną na wielu płaszczyznach. Jest organizatorem akcji promującej bezpieczeństwo
dzieci w ruchu drogowym „Bezpiecznie z
Adasiem”, współpracuje z ośrodkami oświaty, kultury i stowarzyszeniami sportowymi;
organizuje własne imprezy otwarte, takie jak
pokaz mody promujący siedleckich projektantów czy dzień dziecka połączony z konkursem dla przedszkoli i szkół. Firma została
nagrodzona tytułem „Dealer dobrych uczynków” w roku 2014 a za rok 2015 znalazła się
na trzecim miejscu w konkursie Dealer Roku
marki Opel za organizację firmy, znacząca
poprawę zarządzania i jakość obsługi klienta.

1997 r.

Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus

Hanna i Konstanty Strus rozpoczęli budowę
swojej firmy Przedsiębiorstwa Budowlanego Konstanty Strus dokładnie 25 lat temu.
W tym czasie zrealizowali ponad 50 inwestycji w branży mieszkaniowej, a także zbudowali dwa hotele marki IBIS STYLES w Białymstoku oraz w Siedlcach. Osiągnięcie to
było możliwe dzięki zaangażowaniu i pasji,
z jaką tworzą. Budują dla ludzi, którzy tak jak
oni cenią sobie tradycję i inwestują w przyszłość. Pasja z jaką tworzą pozwoliła również
na powiększenie portfolio o dwie galerie handlowe w Siedlcach i Białymstoku.
Galeria Siedlce to pierwsza w regionie galeria
handlowa, mieszcząca pod swym dachem: 140
sklepów, bogatą ofertę gastronomiczną, 5-salowe kino i klub fitness. Integralną cześć kompleksu stanowi zabytkowy budynek dawnej

siedziby Narodowego Banku Polskiego, projektu architekta Mariana Lalewicza, gdzie obecnie znajduje się Bank Zachodni WBK, Biuro
Sprzedaży Mieszkań Przedsiębiorstwa Budowlanego Konstanty Strus oraz trzy restauracje.
Nową przestrzenią miejską stał się Plac Bankowy, miejsce wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, na co dzień doskonały na chwilę relaksu
i odpoczynku.
Galeria Siedlce została również doceniona
przez Polską Radę Centrów Handlowych –
zdobyła prestiżową nagrodę w konkursie Polskiej Rady Centrów Handlowych Retail Awards
2015. Konkurs PRCH Retail Awards powstał
dla sieci handlowych, deweloperów, zarządców,
inwestorów i osób zajmujących się retail marketingiem. Transparentny proces oceny, jasne
kryteria i wysokie wymagania stawiane firmom

aplikującym to elementy kluczowe konkursu.
Galeria Siedlce zwyciężyła pokonując 55 innych
inwestycji. To nie jedyna nagroda zdobyta przez
centrum. Galeria Siedlce uzyskała prestiżowy
tytuł Top Inwestycji Komercyjnej w Przestrzeni
Miejskiej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, a także w lokalnym konkursie organizowanym przez Katolickie Radio Podlasie
w kategorii Top Inwestycja Regionu 2014.
„Galeria Jurowiecka” w Białymstoku oficjalnie
funkcjonuje od 24 października 2015 r. jako
śródmiejska galeria handlowo-rozrywkowa,
która powstała u zbiegu Al. Piłsudskiego, ul.
Sienkiewicza i Jurowieckiej w Białymstoku.
Obiekt jest złożony z części handlowo-rozrywkowej o powierzchni najmu ok 23 000 m2 oraz
hotelu Ibis Styles o standardzie trzech gwiazdek,
który został otwarty 13 maja bieżącego roku.
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INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI
Kontakt:

BALKON

Centrum Kultury i Sztuki
im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce,
ul. Bpa I. Świrskiego 31, 08-110 Siedlce
www.ckis.siedlce.pl | www.facebook.com/ckis.siedlce
Sekretariat:
tel.: 25 794 31 70, fax: 25 794 31 81;
ckis@ckis.siedlce.pl
Biuro CKiS:
tel.: 25 794 31 73, e-mail: biuro@ckis.siedlce.pl

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

Punkt Informacji Kulturalnej CKiS,
ul. Bpa I. Świrskiego 31, parter - wejście A,
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00–19.00 oraz na godzinę przed każdym
wydarzeniem artystycznym;
Rezerwacja: 25 794 31 89
Punkt Informacji Miasta Siedlce,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI CKIS PREZENTOWANE SĄ W AUTORSKICH AUDYCJACH:
„NA SCENIE I ESTRADZIE – MAGAZYN KULTURALNY
CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ANDRZEJA MEŻERYCKIEGO
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE”
na antenie Katolickiego Radia Podlasie 101,7 FM,
w drugą i piątą sobotę od godziny 21.40 do 23.00;

„SIEDLECKI MAGAZYN KULTURALNY”
program CKiS w TV Wschód w niedziele
i poniedziałki;

www.scena24.siedlce.pl
Wydawca: Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce
Druk sponsorowany: Drukarnia Iwonex
Redakcja: Dział Promocji i Mediów
e-mail: promocja@ckis.siedlce.pl
fot. Maria Mazurkiewicz, Janusz Mazurek
logotypy CKiS oraz Grup Artystycznych:
Ireneusz Parzyszek, Tomasz Janeczko, Marek Błaszczyk
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.
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