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Lodowa kraina | s. 4

Mayday | s. 5

Selfie z Alicją w Krainie Czarów | s. 6

W NUMERZE

 s. 12-13

 s. 14-15

 s. 16-17

[rozmowa z Zosią Denisiuk i Michałem Woińskim]

[wypowiedzi gości Sceny 24]

[rozmowa z ks. Jackiem Szostakiewiczem]

Zosia i Michał
czyli Mali Giganci

Praca
moją pasją

Zamiast ciągle czekać
zacznij żyć

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
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SONDA

CO TO ZNACZY WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE?

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

Ojczyzna
”Ojczyzna moja - to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.
Ojczyzna moja - to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.
Ojczyzna moja - to praojców sława,
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława,
To duch rycerski, szlachetny a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.

MIROSŁAWA POSTRZYGACZ

MARIUSZ GOŚ

Minister Energii

Nauczyciel języka polskiego

Instruktor ZHR

Patriotyczne wychowanie.
To wychowanie dzieci „od małego” na szlachetnych i uczciwych
ludzi. Najpierw w poczuciu
szacunku dla rodziny, w której
wszystko się zaczyna i z której
wszystko się bierze. Zaowocuje to później szacunkiem dla
sąsiadów, własnej miejscowości,
regionu, kraju i narodu. Rodzice,
ale też szkoła, powinni rozwijać
w dzieciach poczucie więzi
z innymi ludźmi, chęć służenia
ojczyźnie bez oglądania się na
własne korzyści. Powinni uświadamiać dzieciom, że liczy się
przede wszystkim dobro narodu,
praca na rzecz jego wielkości,
pielęgnowanie jego tradycji
i kultury. Jak wychować dzieci
na patriotów? Przede wszystkim
własnym przykładem. Zostałem
wychowany w rodzinie katolickiej
i wiem, że tego wszystkiego nie
da się zrobić bez Boga.

Patriotyzm wynosi się przede
wszystkim z domu. To najbliższa
rodzina kształtuje postawy.
Niedobrze byłoby, gdyby tylko
w przedszkolu lub w szkole dzieci
uczyły się, czym jest Ojczyzna; tylko
tam wykonywały kotyliony i flagi
w narodowych barwach, tylko tam
mówiły o polskości.
Szkoła może w dużej mierze
wpływać na kształtowanie postaw
(lekcje wychowawcze, historii,
wos-u, języka polskiego), ale
powinno być to działanie służebne
i uzupełniające wobec domu
rodzinnego. Czym jest wychowanie
patriotyczne w kraju wolnym od
wojny i ucisku? Myślę, że to przede
wszystkim wyrobienie w młodym
człowieku poczucia narodowej
przynależności i dumy ze swojej
Ojczyzny. Świadomość, kim jestem
i skąd pochodzę, pozwala zachować
polskość bez względu na to,
gdzie mieszkam i jakim językiem
najczęściej się posługuję.

Dla mnie, instruktora harcerskiego
ZHR, wychowanie patriotyczne to
takie kształtowanie
charakteru harcerzy, aby
czuli się odpowiedzialni za
Ojczyznę - oczywiście na miarę
swojego wieku. Młodzi harcerze
porządkują groby poległych za
Ojczyznę, na obozach, biwakach
i wędrówkach odwiedzają miejsca
pamięci ważne dla życia narodu.
Dużą rolę odgrywa także wspólne
oglądanie filmów i przedstawień
teatralnych o tematyce
historycznej, a później dyskusje
o postawie przedstawionych
w nich postaci. Budzi to chęć
naśladowania bohaterów
narodowych. Nieodzowny
jest współudział harcerzy
w świętowaniu ważnych rocznic
patriotycznych.
W wychowaniu patriotycznym
bardzo pomocny jest system
stopni i sprawności harcerskich.

Ojczyzna moja - to te ciche pola,
Które od wieków zdeptała niewola,

Znajdziesz nas:

To te kurhany, te smętne mogiły -

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

Co jej swobody obrońców przykryły.
Ojczyzna moja - to ten duch narodu,
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!


Maria Konopnicka

4-7 Repertuar CKiS na maj
8 Co za miesiąc?
10 Wielcy artyści i ich dzieła
		 - Władysław Podkowiński
12-13 Goście miesiąca - rozmowa
		 ze zwycięzcami
		 „Małych Gigantów”
14-15 Goście Sceny 24 o pracy,
		 która jest pasją
16-17 Bliskie spotkania 		 ks. Jan Kaczkowski
18-19 Mini przewodnik po

Tematyka patriotyczna stanowi trzon twórczości
Malczewskiego. Prezentowany obraz to
środkowa część tryptyku (pozostałe to: Prawo
i Sztuka), na której Ojczyzna przedstawiona jest
jako matka z dziećmi.

		regionie
20 Kultura
		 po sąsiedzku
22-23 Bazar kulturalny

Punkt Informacji Miasta Siedlce,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74
Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2
Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Klub Rafa, ul. Rynkowa 24
Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2
UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9
Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1
Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15




„Ojczyzna” Jacek Malczewski
1903. Olej na desce
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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R E P E R T U A R

www.ckis.siedlce.pl

S C E N A T E AT R A L N A
M I A S TA S I E D L C E

MAJ 2016
aktualności teatralne w w w.ckis.siedlce.pl w w w.scena24.siedlce.pl

3 MAJA (wtorek)

8 MAJA (niedziela)

225. ROCZNICA UCHWALENIA

SPEKTAKL

KONSTYTUCJI 3 MAJA
godz. 11:40
miejsce: Skwer im. Tadeusza Kościuszki
W programie: hymn narodowy, przemówienie
Prezydenta Miasta Siedlce
Wojciecha Kudelskiego, apel pamięci, salwa
honorowa, złożenie wieńców pod pomnikiem
gen. Tadeusza Kościuszki.
W uroczystościach udział wezmą artyści Chóru
Miasta Siedlce.
Organizator: Podlaski Społeczny Komitet
Obchodów Świąt Narodowych

15 MAJA (niedziela)

4-5 MAJA

LODOWA KRAINA
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Katarzyna Bondarczuk
wykonanie: Szkoła Tańca do Caro Dance
Bajkowa opowieść o rodzeństwie Mai, Amelii
i Krystianie. Dwie młodsze siostry wiecznie się
kłócą. Amelia obwinia Maję, że jest zła, że ma
lodowate serce, a jej zachowanie doprowadziło
do wyjazdu rodziców. Jedynym rozjemcą kłótni
małych dziewczynek jest starszy brat Krystian, który pragnie aby jego siostry w końcu
zaczęły żyć w zgodzie. Dla uspokojenia niemiłej
atmosfery, Krystian zaczyna czytać siostrom
bajkę o dwóch dziewczynach, Annie i Elsie.
Siostry bardzo szybko zaczynają utożsamiać się
z bohaterkami bajki. Opowieść uświadamia im
jak ważna jest rodzina i miłość.

SPEKTAKL

SELFIE Z ALICJĄ
W KRAINIE
CZARÓW
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Koncepcja i reżyseria:
Iwona Maria Orzełowska
Scenariusz i teksty piosenek: Ula Gotowicka
Choreografia: Izabela Orzełowska,
Paulina Jaksim
Muzyka: Krzysztof Chromiński,
Kamil Zawiślak
Obsada: adepci Teatru Tańca Caro
Scenariusz musicalu autorstwa
U. Gotowickiej, chociaż zainspirowany
książką L. Carrolla, jest odrębną historią,
którą można byłoby zamknąć w cytacie
z poety: „Trzeba śnić z otwartymi oczami,
trzeba śnić przy pomocy rąk” (O. Paz).
„Selfie z Alicją w Krainie Czarów” utwierdza
w konieczności szukania siebie, szukania
własnej drogi, „ścieżki serca” znaczonej
szachownicą Jasności i Ciemności, Dobra
i Zła. Spektakl ten to niemała gratka dla
miłośników tańca, piosenki i różnorodności
form teatralnych (lalki, multimedia). Nie
prześpij, przyjdź i... śnij!

SELFIE Z ALICJĄ
W KRAINIE CZARÓW

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

7 MAJA (sobota)
MISTRZOSTWA POLSKI

W KULTURYSTYCE I FITNESS
FEDERACJI WPF
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Zawody otwarte dla wszystkich chętnych zawodników sportów sylwetkowych. Uczestnicy
będą mogli rywalizować o Tytuły Mistrzowskie
Federacji WPF w poszczególnych kategoriach,
bez względu na przynależność (lub jej brak) do
jakichkolwiek federacji i związków sportowych.
Mistrzostwa Polski Federacji WPF już po
raz drugi będą organizowane w Siedlcach.
Głównym Organizatorem tego sportowego
święta jest: WPF Poland zespół organizacyjny
w składzie:
Piotr Karaś - Przewodniczący komitetu,
Sławomir Jagiełło - Sędzia Główny WPF Poland,
Artur Kozłowski - WPF Poland

9 MAJA (poniedziałek)

MULTIMEDIALNA
LEKCJA FILMOWA
godz. 8:30, 11:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Organizator: Arleta Kurkierewicz z Wrocławia
Multimedialna lekcja filmowa przeznaczona dla
młodzieży szkolnej. Tematem lekcji będą „Bajki, baśnie
i legendy” połączone z projekcją filmu „Skubani”.
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12 MAJA (czwartek)
SPEKTAKL

KANTATA NA CZTERY
SKRZYDŁA

w w w.facebook.com/ckis.siedlce

10 MAJA (wtorek)
WYSTAWA TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

godz. 19:30
miejsce: Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98
Scenariusz: Robert Brutter
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz

WIDZIANE
NASZYMI OCZAMI

godz. 12:00
miejsce: : Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
Autorami prac są dorosłe osoby
niepełnosprawne z Diecezji Siedleckiej skupione
pod skrzydłami Caritas Siedlce w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Siedlcach, Skórcu, Białej
Podlaskiej, Kisielanach i Parczewie oraz
podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy
Społecznej w Białej Podlaskiej. Wystawa oraz
wernisaż wpisują się w obchody 25 lecia
działalności Caritas Diecezji Siedleckiej na terenie
naszej Diecezji.

11 MAJA (środa)
SPEKTAKL

ŁADNE KWIATKI
Z NASZEJ RABATKI

godz. 9:00 i 10:15
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Małe pierwiosnki - zwane też prymulami,
albo prymulkami - w rabatkowej szkole
przygotowywane były do bardzo ważnego
zadania. Pewnego dnia rozchodziły się
we wszystkie strony i wtedy przychodziła
Wiosna. Z tego powodu czuły się bardzo
ważne. W piękny, słoneczny dzień Prymulka
postanowiła wyjść na spacer. Cała rodzina
Pierwiosnków ostrzegała ją przed wielkimi
niebezpieczeństwami czyhającymi tuż za
granicami pierwiosnkowej rabatki, zwłaszcza
na tych, którzy jeszcze wszystkiego się nie
nauczyli. A to ktoś na nią może nadepnąć,
a to zerwać, albo wielkie zwierzę, które ludzie
nazywają krową, może ją zjeść. Najbardziej
rodzina ostrzegała ją przed kimś, o tajemniczym
i strasznym imieniu. Było tak straszne, że nikt go
głośno nie wymawiał. Wiadomo tylko, że była
to biała i strasznie zimna Pani…. Nie słuchając
nikogo Prymulka poszła na spacer i pobłądziła.
Czy pomoże jej Baranek? Czy może Konik Polny.
A może żuk Mateusz? Czy wróci na rabatkę
i razem z rodziną przygotuje bezpieczny świat na
nadejście wiosny, lata i bezpiecznych wakacji?

12 MAJA (czwartek)
13 MAJA (piątek)
SPEKTAKL

MAYDAY 2
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada: Marek Siudym/Marek Włodarczyk,
Michał Koterski, Mariusz Krzemiński/ Michał
Milowicz, Marcin Mroczek, Anna Gzyra,
Joanna Jabłczyńska / Katarzyna Polewany,
Kamila Polak/ Aneta Zając
Autor: Ray Cooney
Przekład: Elżbieta Woźniak
Reżyseria: Grzegorz Reszka
Opieka artystyczna: Maciej Wojtyszko
Kontynuacja hitu Mayday, granego w Europie,
aż po Brodway od prawie 20 lat. 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 dziwne
zbiegi okoliczności powodują chęć spotkania
młodzieży, w wyniku czego główny bohater
traci równowagę, a historia nabiera maksimum
humoru! Fantastyczna gra aktorska oraz
doprecyzowana treść bawi do granic możliwości
przez 120 minut. Widownia pęka w szwach,
brzuchy ze śmiechu, a w powietrzu …? Już
wybuchła – bomba endorfin...!

KANTATA
NA CZTERY
SKRZYDŁA
godz. 19:30
miejsce: Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98
Scenariusz: Robert Brutter
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
Tekst Roberta Bruttera, autora scenariuszy
bardzo popularnych i znakomitych seriali TVP
takich jak „Ranczo” i „Rodzina zastępcza”. Kto
zna jego twórczość wie, że pełna jest opisów
naszego codziennego życia z jego emocjami,
porażkami i sukcesami, z nutką autoironii
i tego co lubimy najbardziej: przesłania, że
z każdej beznadziejnej sytuacji jest wyjście.
Brutter uczy nas zdrowego dystansu do
siebie i tolerancji do innych. „Kantata” jest
taką właśnie opowieścią. O dziewczynie,
która pod wpływem ogromnego poczucia
winy, pragnie odebrać sobie życie. Lecz oto…
pojawiają się dwaj aniołowie, którzy usiłują
ją od tego zamiaru odwieść. Czy im się uda?
Nie będziemy zdradzać pointy. Musicie to
Państwo sami zobaczyć!
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15 MAJA (niedziela)

19 MAJA (czwartek)

SPEKTAKL

PRZEGLĄD

SELFIE Z ALICJĄ
W KRAINIE CZARÓW
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
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

25 MAJA (środa)

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!

WIOSENNE INSPIRACJE

godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej
organizowany przez Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Stoku Lackim, którego celem jest
integracja środowisk twórczych dzieci i młodzieży,
rozwijanie wyobraźni twórczej, prezentacja
dorobku artystycznego, wyzwalanie inicjatyw
artystycznych w środowisku dzieci i młodzieży.

21 MAJA (sobota)
MIĘDZYNARODOWY WIECZÓR BALETOWY

BALET - PASJA I MIŁOŚĆ
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz:
Anna Barańska – Wróblewska
Gospodarz Wieczoru:
Katarzyna Gardzina-Kubała
Współorganizator:
Scena Gwiazd

OGÓLNOPOLSKA PREMIERA

BLIZNY PAMIĘCI
RZECZ O JANIE KARSKIM

Część I – pokaz baletowy w wykonaniu Tancerzy
Caro Dance, opracowanie choreograficzne:
Izabela Orzełowska, Elizavieta Gorelikova,
Paulina Jaksim
Część II – pokaz baletowy w wykonaniu
zespołu baletowego Michigan Ballet Academy
– opracowanie choreograficzne: Nikoloz
Makhateli.

godz. 19 :00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Jerzy Zelnik,
Obsada: Jerzy Zelnik, Sebastian Ryś
Muzyka: Robert Rekiel
Spektakl „Blizny pamięci” 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 roli Sebastian Ryś)
i doświadczonego mężczyznę u schyłku
życia, do którego powracają wciąż żywe
i nie dające o sobie zapomnieć obrazy
tragicznej młodości (w tej roli Jerzy
Zelnik). Dwa nurty narracji dopełniają się,
wchodzą ze sobą w dialog, wzajemnie
komentują oddając pełen wewnętrznych
napięć nurt ludzkiego życia. Powstaje
niezwykle poruszająca wypowiedź
o ludzkim wymiarze historii i bohaterstwa.

www.ckis.siedlce.pl

17 - 18 MAJA
XXI FESTIWAL TEATRÓW
DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH

SREBRNA MASKA - FINAŁ

Międzynarodowy wieczór baletowy
21.05.2016r., godz. 19.00

godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Opieka merytoryczna: Halina Tunkiewicz
Impreza o zasięgu regionalnym której celem jest
prezentacja dorobku artystycznego amatorskich
zespołów teatralnych, inspirowanie do twórczych
poszukiwań nowych form pracy artystycznej
i wychowawczej, kształtowanie i rozwijanie
zainteresowań młodzieży kulturą teatralną,
stworzenie możliwości wymiany doświadczeń
instruktorów, pedagogów, animatorów życia
teatralnego.

Opracowanie choreograficzne:
Nikoloz Makhateli
Izabela Orzełowska, Elizavieta Gorelikova, Paulina Jaksim
Gospodarz wieczoru:

Katarzyna Gardzina – Kubała
Scenariusz: Anna Barańska-Wróblewska

Współorganizator – Scena Gwiazd
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w Punkcie Informacji Kulturalnej
ul. Bpa I. Świrskiego 31, tel. (25) 794 31 89
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27 - 29 MAJA

KONCERT

CARITAS
DIECEZJI
SIEDLECKIEJ
KONCERT
JUBILEUSZOWY
Z OKAZJI 25-LECIA
godz. 17:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wydarzenie uświetni występ
Olgi Szomańskiej
przy akompaniamencie Filipa Tabęckiego
Caritas Diecezji Siedleckiej jest duszpasterską
instytucją charytatywną Diecezji Siedleckiej,
nawiązującą w swojej działalności do tradycji
Caritas sprzed roku 1950.
Celem Caritas jest działalność charytatywna
i humanitarna dla zrealizowania potrzeb
duchowych i materialnych człowieka,
wypływająca z ewangelicznego przykazania
miłości i mająca na uwadze godność każdej
osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie,
światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

BLIZNY PAMIĘCI
RZECZ O JANIE KARSKIM
godz. 19 :00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

W dniach od 27 do 29 maja 2016 r. na Scenie
Teatralnej Miasta Siedlce odbędą się Krajowe
Mistrzostwa International Dance Organization
Modern, Ballet/Pointe, Tap Dance 2016.Celem
Mistrzostw jest popularyzacja i propagowanie
rozwoju tańca nowoczesnego oraz wyłonienie
Krajowych Mistrzów w strukturach IDO
w poszczególnych konkurencjach i kategoriach
wiekowych.

31 MAJA (wtorek)
GALA

WAWRZYN SIEDLECKI
I MECENAS
SIEDLECKIEJ
KULTURY
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Gala wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta
Siedlce „Wawrzyn Siedlecki” za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr
kultury oraz prestiżowej nagrody Mecenas
Siedleckiej Kultury.
Wydarzenie uświetnią fragmenty spektaklu
„Miłość niejedno ma imię” w wykonaniu
artystów Teatru Tańca Caro i Teatru Es.

Rezerwacje i bilety

R

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

POLSKA FEDERACJA TAŃCA

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Punkt Informacji Kulturalnej CKiS
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25 MAJA (środa)
SPEKTAKL

KRAJOWE MISTRZOSTWA IDO

tel. 25 794 31 89

Przyjdź do nas...
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Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31

po emocje
i wytchnienie...

27 - 29 MAJA

POLSKA FEDERACJA TAŃCA

KRAJOWE
MISTRZOSTWA
INTERNATIONAL
DANCE
ORGANIZATION
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Od 27 do 29 maja na Scenie Teatralnej Miasta
Siedlce odbędą się Krajowe Mistrzostwa
International Dance Organization Modern,
Ballet/Pointe, Tap Dance 2016 – eliminacje
Mistrzostw Europy i Świata.
Celem Mistrzostw jest popularyzacja i
propagowanie rozwoju tańca nowoczesnego
oraz wyłonienie Krajowych Mistrzów
w strukturach IDO w poszczególnych
konkurencjach i kategoriach wiekowych. W
tych dniach Siedlce staną się taneczną stolicą
Polski, a to za sprawą ponad 1300 tancerzy
z całego kraju, którzy rywalizować będą o
miano najlepszych. Na scenie zobaczymy
reprezentantów klubów tanecznych z całej
Polski m.in. z Warszawy, Szczecina, Poznania,
Łodzi, Kielc, Wrocławia czy Białegostoku.
Organizatorami Mistrzostw: są Centrum
Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce, Stowarzyszenie
Taneczne Caro Dance, Polska Federacja Tańca
oraz Sekretariat Narodowy IDO w Polsce.
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CZERWIEC 2016

1 CZERWCA (środa)
SPEKTAKL
godz. 9:00, 11:00 i 18:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

DZIEŃ DZIECKA W TEATRZE
SELFIE Z ALICJĄ
W KRAINIE CZARÓW
Koncepcja i reżyseria:
Iwona Maria Orzełowska
Scenariusz i teksty piosenek:
Urszula Gotowicka
Choreografia: Izabela Orzełowska,
Paulina Jaksim
Muzyka: Krzysztof Chromiński,
Kamil Zawiślak
Obsada: adepci Teatru Tańca Caro

16 CZERWCA (czwartek)
STAND UP
godz. 18:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

BOSO DO... SIEDLEC
„ALE MEKSYK”

Wojciech Cejrowski z fantazją i niezwykłym
poczuciem humoru oprowadzi wszystkich
po egzotycznych zakamarkach świata.
Można spodziewać się ogromnej dawki
wiadomości, niesamowitych obrazów,
śmiechu do łez oraz anegdot, które powalą
najtwardszych. Po występie będzie okazja
do zdobycia autografu, zrobienia sobie
fotografii oraz zakupu książek.

10 CZERWCA (piątek) PREMIERA
4 CZERWCA (sobota)
SPEKTAKL
godz. 20:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

WSZYSTKO
PRZEZ JUDASZA
Reżyseria:
Stefan Friedmann i Piotr Szwedes
Obsada: Katarzyna Cichopek, Anna Korcz,
Jacek Fedorowicz, Artur Dziurman
Komedia z filozoficznym przesłaniem traktująca o ludzkich słabościach, niezależnych w tym wypadku od intelektu i zdolności człowieka. Wszyscy jesteśmy
wystawiani nieustannie na pokusy i zazwyczaj bywamy wobec nich bezsilni. Wartka
intryga z zaskakującym epilogiem. Jest tu też Szekspir i Tarantino. I to dosłownie.
Po obejrzeniu tej sztuki inaczej spojrzycie na sąsiadów, być może i wymienicie
drzwi. Konwencja tej sztuki to oczywiście kryminał. Czarny jak humor.

KONCERT
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

TYLKO MUZYKA
Wokaliści i aktorzy Teatru ES wraz z towarzyszącą im od 15 lat 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 Iwony Marii 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.

Polub nas
.com/ckis.siedlce
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EDUKACJA ARTYSTYCZNA

KONKURS

Najaktywniejsi w kulturze
w ramach projektu Czas na teatr
REGULAMIN KONKURSU
§ 1 | Organizator konkursu
1 Organizatorem konkursu pod nazwą ,,Najaktywniejsi w kulturze” jest Centrum
Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce z siedzibą
w Siedlcach (08-110), przy ul. Bpa I. Świrskiego 31, NIP: 821-000-88-16, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Siedlce pod nr 1.

§ 2 | Okres, terytorium i sposób prowadzenia Konkursu
1 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od
dnia 01.05.2016 do dnia 31.01.2017 r.
2 Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
3 Organizator może zmienić zasady konkursu w każdym czasie, za uprzednim
podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej, pod
warunkiem, że zmiana zasad konkursu nie wpłynie na pogorszenie warunków
konkursu dla Uczestników.

§3 | Uczestnicy
1 Uczestnikami konkursu mogą być placówki oświatowe publiczne i niepubliczne
wszystkich szczebli oraz dzieci i młodzież w nich się ucząca.
2 Udział w konkursie oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu konkursu.

§ 4 | Istota i przedmiot konkursu
1 Celem konkursu jest zmotywowanie do udziału w wydarzeniach kulturalnych
organizowanych przez CKiS oraz wzbogacenie edukacji szkolnej poprzez różne
formy wiedzy o sztuce.
2 W projekcie edukacyjno-kulturalnym CKiS ,,Czas na teatr”, realizowane będą
następujące cykle edukacyjne:
		 a) Teatr Smyka – program edukacyjny dla dzieci w wieku od 3 do 12 roku życia.
		 b) Teatr Mądrego Widza – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w różnym
wieku.
3 Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najaktywniejszej kulturalnie placówki
- kategoria „Najaktywniejsi” oraz wybór najlepszej recenzji z obejrzanych spektakli – kategoria „Najlepsza recenzja”.

§ 5 | Zasady udziału w konkursie
1 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej,
dostępnej na stronie: www.ckis.siedlce.pl , w zakładce: Konkursy oraz przesłanie jej w wersji elektronicznej na adres edu@ckis.siedlce.pl lub w wersji papierowej do siedziby organizatora: ul. Bpa I. Świrskiego 31, 08-110 Siedlce.
2 Udział w konkursie dotyczy wydarzeń artystycznych organizowanych przez
CKiS w ramach Teatru Smyka oraz Teatru Mądrego Widza w terminie: 01.05. –
31.12.2016 r. Udział w wydarzeniach organizowanych w CKiS przez operatorów
zewnętrznych nie będzie brany pod uwagę.
3 Każdy z uczestników po obejrzeniu wytypowanych przez Organizatora spektakli
pisze recenzję z której jedna wybrana przez nauczyciela powinna być przesłana
na adres Organizatora do dnia 31.12.2016 r.
4 Recenzja powinna zawierać nie więcej niż 1500 znaków.
5 Do podpisanej recenzji należy dołączyć oświadczenie podpisane przez pełnolet-

niego autora lub opiekuna prawnego - w przypadku niepełnoletnich uczestników; o następującej treści:
„Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora recenzji na przetwarzanie i publikację danych osobowych.
Akceptuję postanowienia regulaminu oraz jednocześnie wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce z siedzibą w Siedlcach (08-110),
przy ul. Bpa I. Świrskiego 31 w celu prowadzenia i realizacji konkursu „Najaktywniejsi w kulturze”. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie do wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Zgodnie art. 23 ust.
1 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celu publikacji wizerunku w mediach przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce z siedzibą w Siedlcach(08-110), przy ul. Bpa I. Świrskiego 31. (miejscowość, data,
podpis)”.

§ 6 | Nagrody
1 Komisja jury powołana z pracowników Organizatora na podstawie ilości zakupionych biletów przez daną placówkę wyłoni zwycięzców konkursu w kategorii
„Najaktywniejsi”.
2 Dla placówek biorących najliczniejszy udział w projekcie ufundowane zostaną
następujące nagrody:
		 I miejsce – laptop
		 II miejsce – urządzenie wielofunkcyjne
		 III miejsce – projektor multimedialny
3 W kategorii „Najlepsza Recenzja” jury złożone z profesjonalnych dziennikarzy
wybierze najlepszą z nich, która zostanie opublikowana na łamach „Tygodnika Siedleckiego”, w Biuletynie Informacji Kulturalnej SCENA 24 oraz na stronie
www.ckis.siedlce.pl

§ 7 | Terminarz
1 Konkurs trwa od 01.05.2016 r. do 31.01.2017 r.
2 Z dniem ogłoszenia regulaminu ukaże się on na stronie internetowej www.ckis.
siedlce.pl
3 Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 31.01.2017 r. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi na uroczystym spotkaniu podsumowującym projekt. O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie i/lub mailowo.

§ 8 | Prawa autorskie
1 Uczestnik konkursu oświadcza, że napisana recenzja jest jego autorstwa i nie
była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (praw
autorskich lub dóbr osobistych).

§ 9 | Postanowienia końcowe
1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2 Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Organizatora, a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie
Organizatora.
3 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.04.2016 r.
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WIELCY ARTYŚCI I ICH DZIEŁA

Władysław
Podkowiński
(ur. 4 lutego 1866 r. w Warszawie,
zm. 5 stycznia 1895 tamże) –
polski malarz i ilustrator, prekursor
polskiego impresjonizmu.

Dzieci w ogrodzie

Wiosna tego roku kapryśna,
już w lutym wydawało się, że
jest tuż, tuż, a tu… jeszcze jej nie
ma. Może dzięki bohaterowi niniejszego eseju wkrótce zagości
u nas na dobre...
W tym roku obchodzimy 150
rocznicę urodzin Władysława
Podkowińskiego - prekursora polskiego impresjonizmu, wielkiego
malarza i nietuzinkowego człowieka. Impresjonizm wkroczył
do Polski dużo później niż pojawił się we Francji – kolebce tego
kierunku. Impresjoniści łamali
wszystkie dotychczasowe kanony obowiązujące w malarstwie.
Impresja – wrażenie. To oznaczało „łapanie”, utrwalanie chwili,
przypadkowego zdarzenia, trochę
na wzór współczesnej fotografii.
Tak samo w przypadku prezentowanych Państwu dwóch dzieł –
„Dzieci w ogrodzie” i „W ogrodzie
przy klombie”, które urzekają subtelnym światłem i kolorem. Ma się
wręcz wrażenie, że powietrze na
płótnie leciutko drży, poruszane
ciepłym podmuchem wiosennego wiatru. Powie ktoś, że w malarstwie to zawsze było ważne.
Zgoda, ale inaczej. Rozmazanie
konturów, brak dbałości o detale
powodują, że przedstawiona scena nie jest statyczna, uporządkowana, wystudiowana, a mimo to,
a może właśnie dlatego, przekazuje nam tę „zatrzymaną w kadrze”
atmosferę miejsca i zdarzenia.
Władysław Podkowiński „zaraził” się impresjonizmem w Pary-

W ogrodzie przy klombie

żu, w którym przebywał w latach
1889 -1890. Po powrocie do Warszawy, w 1984 roku, powstał chyba
najbardziej znany jego obraz „Szał
uniesień”. Naga kobieta na rozszalałym koniu. Wystawienie obrazu
w warszawskiej Zachęcie wywołało zachwyt i skandal jednocześnie.
Dramatyzmu w odbiorze tego
dzieła dodało wtargnięcie artysty
na wystawę z długim nożem i po-

cięcie go na kawałki. Przyczyny
tego czynu komentowano różnie.
Najprawdopodobniej powodem
była niespełniona miłość do Ewy
Kotarbińskiej, matki dzieci z obrazu „Dzieci w ogrodzie”. Rysy twarzy nagiej kobiety na koniu należały właśnie do tej pani. „Szał
uniesień”, po renowacji, można
dziś oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Podkowiński więc to nie tylko barwne, pełne słońca widoczki, ale też szaleństwo, ciemność
duszy i rozpacz. Artysta zmarł
na gruźlicę w wieku 29 lat. Po
śmierci został nazwany „artystą przeklętym”. Póki co zanim
przyjdzie prawdziwa wiosna,
podziwiajmy jego dzieła w jasnej
i radosnej palecie.


Waldemar Koperkiewicz

REKLAMA

NOVEKINO SIEDLCE
PoLECA

#Wszystko
Gra

Dzielny
kogut
Maniek

Kapitan
Młody
Ameryka:
Mesjasz
Wojna
bohaterów

Dzień
Matki

Były
sobie
człowieki

Angry
Birds
Film

27 MAJA
13 MAJA
6 MAJA
6 MAJA
PREMIERA

REKLAMA

6 maja
PREMIERA

PREMIERA

6 MAJA

PREMIERA

13 MAJA

PREMIERA

PREMIERA

PREMIERA

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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GOŚCIE MIESIĄCA
ROZMOWA Z

Michałem
Woińskim
i Zosią
Denisiuk

Pracuję z bardzo dużą liczbą utalentowanych dzieci,
których przez 30 lat istnienia Caro Dance przewinęły się
dosłownie tysiące. Ale ten duet jest wyjątkowy. Bardzo
rzadko zdarza się, by wielki talent szedł w parze z pokorą.
Kiedy się osiąga wielki sukces, potrzeba ogromnej pokory i mądrości zarówno dzieci, jak i może przede wszystkim ich rodziców, by wyjść z tego sukcesu obronną ręką.
W przypadku Zosi i Michała te proporcje są zachowane.
Życzę im, by potrafiły z dziecięcą szczerością wciąż dziwić
się światu i z pokorą zdobywać kolejne szczyty, uszczęśliwiając siebie i innych. 
Iwona Maria Orzełowska

Zosia i Michał, czyli MALI GIGANCI

 Michale, czujesz się gigantem po wygranej w duecie z Zosią?
Gigantem to może nie, ale np. w szkole wszyscy wiedzą, jak mam na imię. Mam tysiące nowych zaproszeń na facebooku.

 W jakich okolicznościach trafiliście do
tego programu?
Zachęciła nas do udziału w tym programie
nasza kochana pani choreograf Iwonka Orzełowska. Chcieliśmy się sprawdzić w kolejnym
konkursie, bo jest to coś innego niż taniec na
mistrzostwach.
 Jak wyglądały przygotowania do kolejnych
występów? Który z tych etapów był dla Ciebie
najtrudniejszy?
W Warszawie w każdy poniedziałek dostawaliśmy nowe zadanie. Pan choreograf Tomasz
Prządka pokazywał nam kroki do nowego
tańca. Po powrocie do Siedlec w ciągu trzech
dni musieliśmy opanować nową choreografię. W sobotę były próby kamerowe w studio
a w niedzielę nagranie odcinka. Najtrudniejszym dla mnie do nauki był hip-hop, gdyż
nie tańczę tego na co dzień, ale najbardziej
denerwowałem się przy ogłoszeniu wyników
finału. Czułem, jakby serce miało mi zaraz
wyskoczyć.
 Jak traktujesz udział w „Małych Gigantach”
- jako przygodę czy wstęp do kolejnych wyzwań?
Była to super zabawa, poznałem fajne dziewczyny i nowych kolegów. Jednocześnie było to
wielkie wyzwanie.
 Wolisz taniec w duecie czy solo?
Lubię wszelkie rodzaje tańca, nie tylko solo
i duety, ale także wspólny taniec z całą grupą.

 Jaki rodzaj relacji musisz zbudować ze swoją partnerką, by Wasz występ był spójny i wiarygodny?
Z Zosią bardzo dobrze się rozumiemy nie tylko w tańcu, ale także poza parkietem. Razem
się bawimy i wygłupiamy.

 Kiedy obudził się w Tobie „demon” tańca?
Moje starsze rodzeństwo także tańczyło w zespole Caro Dance i ja im bardzo zazdrościłem.
W wieku 8 lat i ja zacząłem tańczyć. Od początku wiedziałem, że taniec to moja pasja.
 Oprócz tego, że świetnie tańczysz, jesteś
bardzo dobrym uczniem. Kształcisz się także
w szkole muzycznej. Jak udaje Ci się godzić te
wszystkie zajęcia?
Rodzice mówią mi, że najważniejsza jest nauka w szkole i ja też tak uważam. Ale dla mnie
bardzo ważny jest taniec oraz gra na skrzypcach i muszę w ciągu dnia tak robić, żeby na
to wszystko znaleźć czas. Dlatego też poza domem jestem do późnego wieczora.
 Nie masz czasem poczucia, że dzieciństwo
Ci umyka? Podczas gdy Twoi koledzy grają
w piłkę na boisku, Ty ciężko pracujesz.
Ja też lubię grać w piłkę. Gram w piłkę ręczną
i unihokeja, a tańca nie traktowałem jak ciężkiej pracy tylko jako przyjemność.
 Jaką rolę w Twojej drodze ku marzeniom
odgrywają Twoi rodzice? Co im zawdzięczasz?
Rodzice wspierają mnie, pomagają mi i zawsze
są ze mną w trudnych chwilach.
 Michale, co się dla Ciebie najbardziej liczy
w życiu?
Liczy się rodzina, koledzy, ale w tym momen-

cie ważny jest też dla mnie taniec.

 Czego nauczył Ciebie taniec? Jakie drzwi
przed Tobą otworzył?
Taniec nauczył mnie śmiałości, wiary we własne siły i wiem, że jak się czegoś bardzo pragnie, to można to osiągnąć. Poznałem sławnych i ciekawych ludzi w telewizji, zatańczyłem
wspólnie z zwyciężczynią You Can Dance
Wiolą Fiuk. To były niezapomniane chwile.
 Michale, zdradzisz nam swoje marzenia?
Marzę o występowaniu na wielkich scenach
tanecznych świata.
 Jak zamierzasz spędzić wakacje?
Wspólnie ze zwycięską drużyną KADRA
ANKI planujemy wyjazd na wczasy do Grecji.
 Co Michał Woiński lubi jeść, jakie książki
czytać, z kim spędzać wolny czas?
Najbardziej lubię jeść słodycze, a moim ulubionym daniem jest spaghetti. Czytam przede
wszystkim książki popularno-naukowe (o zwierzętach, historyczne). Najchętniej wolny czas
spędzam z rodziną, kolegami z klasy i harcerską
drużyną DARNIA (bo nie wspomniałem, że jestem też harcerzem i kiedy tylko mogę, jeżdżę
z nimi ma biwaki).
 Komu Michale chciałbyś podziękować za
to, co do tej pory osiągnąłeś?
Chciałbym podziękować pani Iwonie Orzełowskiej i wszystkim instruktorom z Caro
Dance, kolegom z grupy Juniorów, kolegom
z klasy. Dziękuję wszystkim nauczycielom ze
swojej szkoły za wyrozumiałość, a szczególnie
mojej pani wychowawczyni oraz rodzicom
i rodzeństwu.
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 Zosiu, jak to się stało, że zostałaś tancerką?
Od małego dziecka lubiłam tańczyć. Kiedy
tylko usłyszałam muzykę, od razu zaczynałam
tańczyć. Dlatego też, jak tylko skończyłam pięć
lat, mama zapisała mnie do zespołu Caro Dance, za co jestem jej bardzo wdzięczna.

dobrego zakończenia. Calineczka wciąż zdobywa nowych przyjaciół, a w końcu poznaje
króla elfów, który podarował jej parę skrzydełek. Myślę, że często w życiu jest podobnie. Że
każdy z nas na swojej drodze spotyka takiego
elfa, który daje mu szansę wzlecieć wysoko.

 Czy miałaś swojego tanecznego idola, który obudził w Tobie tę pasję?
Tak, na pewno takim idolem był dla mnie Brian
Poniatowski, którego podziwiałam i podziwiam.
Natomiast pierwszą osobą, która obudziła we
mnie miłość do tańca, była pani Katarzyna Bondarczuk, prowadząca zajęcia taneczne w moim
przedszkolu. Potem trafiłam pod skrzydła pani
Iwony Orzełowskiej, która motywowała mnie do
pracy nad rozwijaniem umiejętności tanecznych.

 Co jest, według Ciebie, warunkiem dobrego występu? Jakie czynniki muszą być spełnione, byś była z niego zadowolona?
Przede wszystkim warunkiem udanego występu jest bardzo dobre przygotowanie, a więc
opanowanie choreografii, słuchanie uwag pani
Iwony i zgranie z resztą tancerzy. A poza tym
pewność siebie i wiara we własne możliwości.

 Ile czasu tygodniowo poświęcasz na treningi?
Jak udaje Ci się godzić Twoją pasję z nauką?
Jak się bardzo chce, to można pogodzić różne
rzeczy. Mnie się to udaje. Kiedy przychodzę do
domu ze szkoły, siadam do odrabiania lekcji.
Potem idę na zajęcia Caro Dance – tygodniowo na taniec poświęcam około 10 godzin –
i znów wracam do nauki.
 Które z realizacji Teatru Tańca Caro Dance
były dla Ciebie największym wyzwaniem?
Myślę, że były to główne role w spektaklach „Calineczka” i „Kopciuszek”. To piękne bajki, które
pobudzają wyobraźnię i dają tancerzowi pole do
popisu. Jestem bardzo związana z tymi rolami
i chętnie do nich wracam. Myślę, że „Calineczka”
najbardziej oddaje mój charakter i usposobienie,
może dlatego bohaterka tej bajki jest mi tak bliska.
 Jeśli na chwilę mogłabyś przenieść się
w świat bajki, to jaka byłaby to bajka?
Myślę, że byłaby to właśnie „Calineczka” Andersena. Z tej bajki można się wiele nauczyć
i przeżyć wspaniałe przygody, które nie zawsze
są przyjemne, ale w rezultacie prowadzą do

 Obserwując Ciebie na scenie ma się wrażenie, że jest ona Twoim żywiołem. Kiedy czujesz
największą tremę?
Tuż przed wyjściem na scenę, ale już kiedy na
niej jestem, trema szybko znika i skupiam się
wyłącznie na moim występie.
 Często tańczysz z Michałem Woińskim. Na
czym polega siła Waszego duetu?
Przede wszystkim my się bardzo lubimy, dobrze się rozumiemy i mamy podobne temperamenty. Dzięki temu jesteśmy zgrani tanecznie. Poza sceną także się przyjaźnimy i fajnie
dogadujemy. Jak się kogoś dobrze zna, łatwiej
jest stworzyć udany spektakl.
 Kto wspiera Ciebie w Twojej drodze do marzeń i jakie to ma dla Ciebie znaczenie?
Ogromnym wsparciem jest dla mnie moja
mama i babcia, dzięki którym mogę spełniać
swoje marzenia. To, że mogę na nie liczyć w każdej sytuacji, ma dla mnie ogromne znaczenie.
One wierzą we mnie i zawsze mnie wspierają.
 Jak taniec zmienił Twoje życie i czy chcesz
poświęcić mu swoją przyszłość?
Myślę, że taniec bardzo wiele mnie nauczył.

Przede wszystkim wrażliwości, ale też odporności na niepowodzenia. Dodał mi także
wiary we własne siły i otworzył oczy na świat.
W przyszłości bardzo chciałabym tańczyć zawodowo w teatrze muzycznym.
 Przez kilka tygodni milionowa publiczność przed telewizorami podziwiała duet Zosia i Michał w programie „Mali Giganci”, którego zostaliście zwycięzcami. Jakie to uczucie?
Bardzo przyjemne. Byliśmy szczęśliwi, że nasz
występ podobał się i został doceniony.
 Opowiedz naszym Czytelnikom, jak się
przygotowywałaś do tego programu?
Przygotowania do każdego z występów to godziny prób spędzonych na salach tanecznych
i nauka nowych choreografii. Przed każdym
nagrywanym odcinkiem w telewizji odbywała
się próba generalna. Chyba najbardziej stresującym momentem była rozmowa z jury i oczekiwanie na werdykt.
 Jak myślisz, co dał Ci ten program?
Dzięki temu programowi poznałam mnóstwo
utalentowanych dzieci i ciekawych ludzi. Na
pewno „Mali Giganci” dodali mi skrzydeł.
Była to dla mnie niesamowita przygoda i nowe
doświadczenie.
 Jak wygląda Twoje życie poza tańcem inne zainteresowania, hobby itp.
Moje życie poza tańcem to spotkania z koleżankami, wyjścia do kina i na basen. Jeśli
chodzi o hobby, to jest nim kolekcjonowanie
misiów – mam ich naprawdę mnóstwo – i chcę
mieć jeszcze więcej.
 Jakie są Twoje marzenia?
Moim największym marzeniem jest wyjazd do
Nowego Jorku i spotkanie z Brianem Fredmanem, tancerzem i choreografem. Mam nadzieję, że kiedyś tak się stanie.
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MOJA PRACA - MOJA PASJA

Mariola Strus

pedagog, instruktor teatralny

fot. archiwum prywatne

Moim zdaniem każda praca przynosi satysfakcję, trzeba tylko potrafić ją odkryć. Mam wrażenie, że to praca
zawsze szukała mnie, a nie odwrotnie. Wiedziałam tylko, że chcę uczyć dzieci. Wiele zdarzeń, splotów różnych okoliczności wyznaczało kierunek moich działań. Obecnie pracuję w szkole z oddziałami integracyjnymi; prowadzę Teatr Dziecięcy Dramma-Mia w Centrum Kultury i Sztuki. Satysfakcję sprawiają mi małe
i duże sukcesy dzieci, uśmiechy na ich twarzach. Cieszę się, gdy widzę, ile radości daje im zabawa w teatr
i z jakim zaangażowaniem pracują na zajęciach, aby jak najlepiej zaprezentować się przed publicznością.
Wciąż na nowo zadziwia mnie ich spontaniczność, kreatywność i niespożyta energia. Nieustannie inspirują
mnie do podejmowania nowych wyzwań, nie tylko jako pedagoga, ale również jako instruktora teatralnego.

Marek Fałdowski

Jedną z ważniejszych rzeczy w życiu dla człowieka jest, aby robił to, co sprawia mu satysfakcję. Należę
do tych osób, które mają to szczęście, że moja praca jest moją pasją. Wynika to zapewne z tego, że
służbę w tak specyficznym zawodzie, jakim jest zawód policjanta, zawsze postrzegałem jako swoiste
życiowe powołanie. Myślę, że w czerpaniu zadowolenia z wykonywanego zawodu bardzo istotna jest
świadomość, że to, co robimy, może pomóc innym. Szczególnie ważne dla mnie jest to, iż służba
pośrednio powiązana jest z moją życiową pasją, którą jest historia, głównie badanie losów przedwojennych funkcjonariuszy Policji Państwowej więzionych w Ostaszkowie, a następnie zamordowanych
w Twerze i pogrzebanych w Miednoje. W najbliższym czasie na rynku ukaże się książka mojego autorstwa wydana przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w której zawarłem wyniki
kilkuletnich badań losów zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej.

fot. archiwum prywatne

mł. insp.
komendant Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach

Sebastian Cybulski
aktor teatralny i filmowy

fot. M. Miklińska

Zawód aktora w wyobrażeniu większości jest niebywale pociągający z jednej strony – sława, pieniądze; z drugiej natomiast – jest to coś tak banalnego. Cóż to za filozofia stanąć na scenie czy przed kamerą i coś poudawać? Prościzna. Jedynie nauka tekstu na pamięć to jest największe wyzwanie.
Sam tak kiedyś mylnie myślałem. Do momentu, kiedy stanąłem na scenie i poziom adrenaliny mnie wręcz
sparaliżował w kontakcie z widzem. Ta trema, na szczęście, nie okazała się traumą, która pogrzebała moje
chęci, tylko bodźcem, który sprowokował mnie do dalszych poszukiwań, drążeniu w emocjach, w ludzkich
zachowaniach, w sobie. To stało się kluczowym motorem napędowym mojego zawodu.
Po drodze, zanim skończyłem edukację, otrzymywałem przestrogi w stylu: „przecież jest tyle pięknych zawodów na literę A... Aaaaa może piekarz, a może ekonom”, żeby sprawdzić moje zaangażowanie. Jednak, z roku
na rok, z projektu na projekt, coraz chętniej poznawałem na sobie tajniki i odkrywałem okrutne czasami,
zakamarki aktorstwa, które wciągały mnie coraz bardziej. Okazało się, że z pozoru ten „prosty” zawód, jest
studnią bez dna i wymaga ode mnie ciągłej aktywności. Nie można ani na chwilę osiąść na laurach. Cały czas
trzeba się rozwijać, szukać kolejnych wyzwań, być w kondycji zawodowej. A jeśli nadejdzie taki moment, że
będę wiedział wszystko, to wiem, że to będzie mój koniec. Zawodowy koniec.
Cieszę się z każdego dnia, że moja życiowa pasja to zarazem moja praca. Nie ma chyba nic
bardziej smutniejszego dla człowieka, niż brak zamiłowania do tego, co się robi. Dlatego zawsze warto próbować, bo na każdy sukces, składa się dziesięć porażek. Ale to nie sukces jest najważniejszy, ale właśnie te porażki, które przytrafiają się nam po drodze.
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Maciej Gruda

fot. archiwum prywatne

właściciel firmy FOXAR FILM, operator obrazu TVP
Czuję, że moja praca jest dla mnie powołaniem. Gdy po raz pierwszy spojrzałem na ludzi i świat przez
obiektyw starego Zenita, wiedziałem, że właśnie to pragnę robić w życiu. Później na zajęciach w szkole
filmowej poznając sztukę operatorską poczułem pewnego rodzaju zauroczenie. Jest wielkim darem łączyć
pracę z pasją i realizować dziecięce marzenia. Zakładając firmę 6 lat temu cieszyłem się, że zacznę pracować
na swoje konto. Rodzice nauczyli mnie, że do celu należy dochodzić ciężką pracą i mimo potknięć, walczyć
o sukces. Każdą naszą pracę podpisujemy swoim nazwiskiem. To istotne, by zadbać o jakość i zdobyć zaufanie klientów, czasem bardzo dużych i ogromnie wymagających. W mojej pracy poznaję wielu ciekawych
ludzi i fascynujące miejsca. Ona mnie ubogaca, pozwala się rozwijać, ale i wymaga poświęcenia. Moja
droga jako operatora obrazu cały czas odsłania nowe wyzwania. Od pracy w TVP realizacji nie tylko newsów, ale i reportaży, po bardzo żywiołowe transmisje live czy teledyski. Pokazuję świat, takim jaki jest, ale
i kreuję ten lepszy. Nieraz, mimo 16 godzin spędzonych w pracy, czuję ogromną satysfakcję, która napędza
mnie do działania. Zawsze, gdy odbieram telefon z propozycją kolejnego projektu, czuję podekscytowanie
i przebieram nogami, by już znaleźć się na planie filmowym. Traktuję swoją pracę nie tylko jako pomysł na
życie, ale jako misję, którą chcę wykonać jak najlepiej.

Anna Gajos

Śniadanie zjadłam dziś w Dubaju. Popołudniową herbatę wypiję w Londynie. Do snu ułożę się w pokoju z widokiem na Golden Gate, most w San Francisco...
Nie mam wybujałej wyobraźni, a jedynie wielkie szczęście, iż mogę robić to, co robię. Od ponad 5 lat pracuję
jako stewardessa dla międzynarodowych linii lotniczych. Na długo, zanim to się stało, nie wyobrażałam sobie, że
kiedykolwiek opuszczę rodzinne gniazdo. Dziś nie potrafię już tkwić w jednym miejscu. Marzenie z dzieciństwa
przerodziło się w moją wielką pasję. Odkrywanie dalekich, do niedawna nieosiągalnych miejsc, poznawanie
nowych, tak zupełnie różnych kultur, poprzez obcowanie z ludźmi z całego świata, to teraz moja codzienność.
Czuję się spełniona i szczęśliwa. Zdecydowanie warto było pokonać strach przed wejściem w nieznane. Opłaca
się również stawiać czoła codziennym wyzwaniom - nienormowanym godzinom pracy, wymagającym, a niekiedy nawet niebezpiecznym pasażerom. To wszystko bowiem przestaje mieć znaczenie, kiedy leży się w upalny
dzień na plaży jakiejś tropikalnej wyspy…
Los zdecydowanie dał mi niesamowity i fascynujący prezent, za który jestem ogromnie wdzięczna. Radzę każdemu, by miał odwagę spełniać swoje marzenia. Wielką satysfakcją jest robić to, co się kocha i przeżywać jednocześnie fantastyczną przygodę życia.

fot. archiwum prywatne

stewardessa, siedlczanka

Janusz Mazurek

fot. archiwum prywatne

fotoreporter

Aparat fotograficzny towarzyszy mi codziennie od kilkudziesięciu lat. Swoją przygodę z fotografią
zacząłem, będąc uczniem szkoły podstawowej. By robić zdjęcia w tamtych czasach, trzeba było zdobywać wszystko: aparat, filmy, odczynniki. Zdjęcia wywoływałem z kolegą w zaciemnionej łazience
w naczyniach kuchennych po cichu zabranych z kredensu bez wiedzy matki.
Od momentu pojawienia się na rynku prasowym „Tygodnika Siedleckiego” jestem redakcyjnym fotografem lub - jak kto woli - fotoreporterem. Uprawianie tego zawodu daje możliwość bycia tam, gdzie
inni nie dotrą. Nakłada to jednak ogromną odpowiedzialność na formę, w jakiej sfotografowane sytuacje są opublikowane.
Fotoreporter to nie tylko zawód, to pasja i styl życia. To radość z udanych fotografii, ale też stres
po zarejestrowaniu dramatów. W tym zawodzie codziennie oglądam piękno i brzydotę, zachwyt
i smutek. „Uchwycenie” w kadrze czasu i sytuacji, które się już nigdy nie powtórzą, daje nieopisaną
satysfakcję i radość.
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BLISKIE SPOTKANIA
ROZMOWA Z

ZAMIAST CIĄGLE CZEKAĆ, ZACZNIJ ŻYĆ
Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS
wydało książkę zatytułowaną „Ekskluzywny
żebrak, czyli ks. Jan Kaczkowski o tym, co najważniejsze”. To ostatnia książka niezwykłego
człowieka i duchownego, który z wrodzonym
mu dystansem nazywał siebie „onkocelebrytą”. Dlaczego właśnie UNITAS zdecydowało
się na wydanie tej publikacji? Wszak ks. Jan
był osobą znaną i z powodzeniem jego książkę
mogło wydać jakaś wielka oficyna?
No cóż, moim zdaniem nasze wydawnictwo
już się zadomowiło na polskim rynku i ma
ugruntowaną pozycję. Stało się tak dzięki wielu
książkom, które regularnie ukazują się w oficynie UNITAS – począwszy od biografii, wywiadów-rzek, modlitewników, publikacji filozoficznych i naukowych, poezji a skończywszy
na książkach dla dzieci i audiobookach. Wiele
z nich, dzięki dużemu zainteresowaniu Czytelników, zyskało status bestsellerów, jak chociażby „Zakochani są wśród nas” Patrycji Hurlak,
„Rozmowy niecodzienne” Katarzyny Szkarpetowskiej i Karola Wojteczka, „Duchy poetów”
Marcina Stycznia i Ernesta Brylla, „Frytki na
wynos” ks. Przemka Kaweckiego czy „Alfabet”
Szymona Hołowni. Tymi książkami utorowaliśmy sobie drogę do wielu ciekawych postaci, ale
nie tylko. Mamy również pracowników, którzy
zajmują się wyszukiwaniem nietuzinkowych
autorów. Podobnie było z książką ks. Jana Kaczkowskiego. Jedna z naszych pracownic, słuchając telewizji Boska TV, gdzie ksiądz Jan prowadził cykliczne audycje, wpadła na pomysł, by
skompilować różne jego wypowiedzi i stworzyć
spójną publikację, która oddawałaby niezwykłą
osobowość i charyzmę duchownego. Udało
nam się przekonać go do tego pomysłu. Był już

wówczas bardzo chory, ale do końca uczestniczył w jej powstaniu.
Czego możemy się spodziewać po tej publikacji?
W książce znajdziemy fragmenty homilii,
konferencji z udziałem ks. Jana, blogów, które

Jeżeli nauczymy się
instrukcji obsługi
samych siebie, to
naprawdę będziemy
w stanie, z pomocą
Pana Boga,
przepracować
każdy nasz strach
i każdy lęk.
– choć osadzone w konkretnej rzeczywistości
– mają uniwersalny charakter, dlatego każdy
z nas może po nie sięgnąć w dowolnej chwili.
To nie jest książka, którą trzeba przeczytać od
deski do deski. Sięgamy po nią i otwieramy
na dowolnej stronie, a on do nas przemawia
jak ktoś, kto nas dobrze zna. Znajdziemy tu
odpowiedzi na różne nurtujące nas pytania,
wątpliwości, rozterki… Z pomocą księdza
Jana dużo łatwiej jest nam oswoić się z na-

ks. Jacek Szostakiewicz
szym lękiem, niezgodą na świat takim, jakim
on jest, dużo łatwiej jest przyjąć cierpienie
bliskich i swoje własne i znaleźć w nim głęboki sens. Ks. Jan Kaczkowski przeszedł w życiu
tak wiele. Mimo postępującej choroby, która
z każdym dniem odbierała mu siły, nigdy nie
tracił humoru i pogody ducha, którą opromieniał wszystkich wokół. „Żyję na pełnej
petardzie” – zwykł mawiać i zarażał tą energią swoich współpracowników. Jego życie jest
lekcją dla nas wszystkich – nieprzypadkowo
nas upominał: „Wy też się nie bójcie. Życie
jest tak nieprzewidywalne! Za chwilę może
się zdarzyć coś, co natychmiast rozwiąże wasze problemy.”
Kim jest „ekskluzywny żebrak”? Skąd wzięła się ta metafora?
Jest to wyjaśnione w książce – kiedy matka
mówi do ks. Jana, że jeśli chciałby zmienić zawód, to rodzice chętnie mu w tym pomogą,
bo przecież syn nie może całe życie żebrać. Na
to ks. Jan odpowiada: „Ja będę ekskluzywnym
żebrakiem, bo będę żebrał w kościele, a nie
pod kościołem”. To cały ksiądz Jan.

fot. www.wyrwanezkontekstu.pl

ks. Jackiem Szostakiewiczem,
dyrektorem Wydawnictwa
Diecezji Siedleckiej Unitas,
o ostatniej książce
ks. Jana Kaczkowskiego
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Dziełem życia ks. Jana jest hospicjum im.
Ojca Pio, które prowadził w Pucku. To ks.
Kaczkowski wymyślił Areopagi Etyczne,
podczas których studenci kierunków medycznych uczyli się, jak postępować i jak
rozmawiać z ludźmi umierającymi. Dlaczego ta lekcja jest dziś tak ważna?
Współcześni ludzie odwracają się od śmierci.
Jest ona wypierana z ich świadomości. A kiedy
przychodzi, nie jesteśmy na nią gotowi, podobnie jak na śmierć naszych bliskich. Ksiądz Jan
uczył nas, że umierający człowiek jest do końca
podmiotem, że należy mu się szacunek i godność. Tak właśnie. Godność śmierci. Dlatego
tak bardzo uczulał lekarzy i studentów medycyny, by otaczali umierającego szczególną
troską, by – jeśli już medycyna jest bezradna –
pozwolili mu odejść bez bólu. Ks. Kaczkowski
zawsze był otwarty na człowieka – cokolwiek
w życiu czynił, było skierowane ku człowiekowi, jego dobro było najważniejsze. Dziś wielu
ludziom brakuje empatii, by te potrzeby drugiego człowieka zauważyć. Egoizm przesłania
wszystko. Robimy to, co się nam opłaca. Ks.
Jan w książce „Ekskluzywny żebrak…” próbuje
zawrócić nas z tej drogi.
Myślę, że jest to ważna lektura dla pracowników służby zdrowia…
Niewątpliwie. W tej materii jest jeszcze wiele
do zrobienia. Dzisiaj miałem telefon z hospicjum z Pucka, którego podopieczni i rodziny
chcą zamówić naszą książkę. Myślę, że może
być ona pomocna nie tylko chorym, ale także zdrowym ludziom, którzy stoją w obliczu
cierpienia bliskich.
Miliony ludzi pokochały księdza Jana Kaczkowskiego za wyrozumiałość dla słabości
człowieka. We współczesnym świecie nie
ma miejsca na słabość – liczy się spryt, zimna kalkulacja, sukces za wszelką cenę… Na
czym polega siła słabości według księdza
Kaczkowskiego?

Boża, krucha
bezbronność daje
siłę naszemu
człowieczeństwu
w pokonywaniu
codziennych
trudności
i kłopotów.
Im bardziej człowiek doświadcza cierpienia
i je pokonuje, tym staje się silniejszy. Ma inną
perspektywę, lepiej rozumie drugiego człowieka. Ksiądz Jan zawsze powtarzał, że jego

siła płynie z Eucharystii, ze zwyczajnej Mszy,
podczas której spotyka się z Bogiem. To było
osią jego kapłaństwa – Eucharystia.
Jaką osobiście naukę wyniósł ksiądz z lektury „Ekskluzywnego żebraka”?
Przede wszystkim ta książka nie zawiera jedne-

...im bardziej Pana
Boga wyrzucimy
poza ramy naszego
życia, poza nasz
matrix, tym
bardziej oskarżymy
Go o wszelkie
nieszczęścia,
o choroby, o to
wszystko, co nas
spotyka.
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Na jakiej zasadzie dobieracie Państwo
autorów?
To działa w dwie strony; dobrzy i uznani autorzy
nie muszą docierać do wydawnictwa, to wydawnictwo dociera do nich. Natomiast autorzy mniej
znani, np. początkujący, sami poszukują wydawcy. Jeśli uznamy, że tekst wart jest publikacji, dopracowujemy szczegóły i książka się drukuje.
Ale wróćmy do publikacji ks. Jana Kaczkowskiego. Na jaki cel zostaną przekazane
honoraria z jej sprzedaży?
Przed wydaniem tej książki, jak zresztą każdej innej, podpisaliśmy stosowne umowy
i zgodnie z nimi honoraria są przekazywane
na wskazane konto. W tym przypadku trafią
do ojca ks. Jana Kaczkowskiego. Mamy takie
sygnały, że przeznaczy je na puckie hospicjum, którego ks. Jan był założycielem i które
było jego oczkiem w głowie. Zresztą na końcu
książki podany jest numer konta tegoż hospicjum i każdy może je wesprzeć w sposób,
jaki uważa za stosowny. Byłbym bardzo rad,
gdyby fundusze ze sprzedaży książki wsparły
działalność tego niezwykłego miejsca, jakim
jest hospicjum im. Ojca Pio. Księdza Jana też
z pewnością ucieszyłaby ta wiadomość.


Rozmawiał Jarosław Skrobecki

go ciągu myślowego, tylko jest zbiorem różnych
refleksji, które także mnie od czasu do czasu
nawiedzają. Szukam w niej odpowiedzi na pytanie: Czy cierpienie ma sens? Jakim jestem
księdzem? Jak się mądrze zestarzeć i wiele, wiele
innych. To pogodna lektura wbrew temu, że tyle
się w niej mówi o trudnych sprawach.
Wracając do wydawnictwa, którym ksiądz
kieruje. Jaki wpływ na sprzedaż książki
mają znani autorzy?
Dzisiaj książkę bardzo trudno jest sprzedać,
a dzięki znanemu autorowi popyt na nią rośnie.
Akurat ta pozycja już przed premierą bardzo
dobrze rokowała i było sporo zamówień. Reasumując, nazwisko autora jest bardzo ważne, aby
zainteresować czytelnika. Ale ważniejsze jest to,
by książka odnosiła się do jego życia – do jego
problemów, codzienności, intymności. Czytelnik nie lubi moralizatorstwa. Ksiądz Jan był
autentyczny, co też chyba jest bardzo ważne, bo
dzisiaj potrzeba takich wyraźnych osobowości.
Był autorytetem, a każdy z nas musi mieć jakiś
autorytet, by za nim podążać. Księdza Jana słuchali i wierzący i ateiści, starzy i bardzo młodzi.
On całym sobą realizował swoje powołanie. Potrafił mówić o fundamentalnych sprawach z dystansem i humorem. Jego kazania iskrzyły błyskotliwym dowcipem. I choć książkę czyta się
czasem przez łzy, w gruncie rzeczy uśmiechamy
się razem z księdzem, który patrzy na nas z góry
i mówi: „Grunt to twardo stąpać po ziemi i nie
przestawać patrzeć w niebo. Zamiast ciągle na
coś czekać - zacznij żyć, właśnie dziś. Jest o wiele
później niż Ci się wydaje.”

KS. JAN KACZKOWSKI (1977- 2016)
DOKTOR TEOLOGII MORALNEJ, BIOETYK, TWÓRCA
PUCKIEGO HOSPICJUM, CZŁOWIEK KTÓRY
UCZYŁ LEKARZY, JAK ROZMAWIAĆ Z PACJENTAMI
O UMIERANIU. WALCZYŁ ZE ŚMIERTELNĄ
CHOROBĄ – GLEJAKIEM MÓZGU. Z WŁAŚCIWYM
SOBIE POCZUCIEM HUMORU OPOWIADAŁ O TEJ
WALCE W KSIĄŻCE “SZAŁU NIE MA, JEST RAK”.
NAKŁADEM SIEDLECKIEGO WYDAWNICTWA
UNITAS UKAZAŁ SIĘ ZBIÓR MYŚLI, REFLEKSJI
I WYPOWIEDZI KSIĘDZA NA TEMAT ŻYCIA
I ŚMIERCI „EKSKLUZYWNY ŻEBRAK, CZYLI KS. JAN
KACZKOWSKI O TYM, CO NAJWAŻNIEJSZE”.
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

TWIERDZA BRZESKA

WIOSNA SPRZYJA WYCIECZKOM W TEREN. TYM RAZEM ZAPRASZAM CZYTELNIKÓW DO SPENETROWANIA TWIERDZY BRZESKIEJ - NIEZWYKLE CIEKAWEGO OBIEKTU, KTÓRY ROZPALA WYOBRAŹNIĘ. ROSJANIE ROZPOCZĘLI JEJ BUDOWĘ NA POCZĄTKU LAT 30. XIX WIEKU. JEJ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
TRWAŁA PONAD 100 LAT. W KOŃCOWEJ FAZIE BYŁA PROWADZONA PRZEZ WOJSKO POLSKIE. JEST TWIERDZĄ PIERŚCIENIOWĄ, Z CYTADELĄ W CENTRUM
I DWOMA PIERŚCIENIAMI FORTÓW WOKÓŁ. CYTADELA ZNAJDUJE SIĘ OBECNIE NA OBSZARZE BRZEŚCIA (BIAŁORUŚ), U UJŚCIA MUCHAWCA DO RZEKI BUG.
W promieniu kilkunastu kilometrów
od cytadeli wzniesiono ponad 200 obiektów fortyfikacyjnych o różnym przeznaczeniu. Po zachodniej stronie Bugu, czyli
na obecnej polskiej stronie, znajduje się 49
dzieł tej twierdzy. Dr Grażyna Michalska,

zajmująca się od lat historią twierdzy, dodaje jeszcze pięćdziesiąty obiekt w postaci
cmentarza, na którym pochowano żołnierzy rosyjskich służących w fortach w pobliżu Terespola. Dzieła na terenie miasta
i gminy Terespol określane są wspólnym
mianem Przedmoście Terespolskie. Ze stałymi godzinami otwarcia udostępniane są
zwiedzającym: cytadela i fort V na Białorusi oraz w Polsce prochownie w Terespo-

lu i Kobylanach. Pozostałe obiekty można
zwiedzić samemu z zewnątrz lub dokładnej
we wnętrzu po skontaktowaniu się z opiekunami zabytków lub ich właścicielami.
Podróżujący drogą krajową nr 2, będącą częścią międzynarodowego szlaku
komunikacyjnego E30, mogą
obecnie bez trudu trafić do
ufortyfikowanych
koszar
w Kobylanach. Ten obiekt
zwany jest także półstałym
fortem piechoty Placówka lub
koszarami obronnymi K-O.
Położony jest po lewej stronie
przed Terespolem, przed nowo
wzniesionym Urzędem Gminy
Terespol, doskonale widocznym z szosy.
Koszary niedawno odsłonięto poprzez wycinkę samosiewów. Ich fasada z czterema
wielkimi wejściami skierowana jest na wschód, w kierunku placu w wykopie. Współrzędne GPS
w przybliżeniu: 52.052970, 23.557659.
Jest to jeden z najmłodszych obiektów
twierdzy. Rosjanie zbudowali go w latach 1914-1915, czyli już podczas trwającej I wojny światowej. Była to szósta faza
rozbudowy Twierdzy Brzeskiej. Koszary
te są dziełem międzyfortowym, wchodzącym w skład linii wsparć. Zaprojektowano
je na planie odwróconej litery T, z częścią

frontową o długości około 60 m. Całość
obsypana jest ziemią z wykopu tak, że od
zachodu, od kierunku potencjalnego ataku,
obiekt jest niewidoczny.
Wewnątrz urządzono prostokątne
pomieszczenia magazynowe w układzie
amfiladowym. Kazamaty sklepione są kolebkowo o przekroju koszowym. Grubość
murów żelbetowych dochodzi do 1,5 m.
Z obu stron koszary flankowały dwie kaponiery (budowle, z których prowadzono
ostrzał), umożliwiające obronę przed atakiem nieprzyjaciela. Przedpole zabezpieczono zaporami z drutu kolczastego i polami minowymi.
W dwudziestoleciu międzywojennym
urządzono w tym obiekcie magazyny pali-
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wa dla pobliskiego lotniska w Małaszewiczach. Jeszcze widoczna jest brama do tego
lotniska po prawej stronie szosy. Lotnisko
zostało zbombardowane przez lotnictwo
niemieckie już 1 IX 1939 r. Spłonęły wtedy
dwa hangary i uległo zniszczeniu osiem samolotów bombowych PZL.37 Łoś. W meldunku z 2 września podano wiadomość,
że na tym lotnisku Wojsko Polskie straciło
około 30 samolotów różnych typów. Wkrótce doszło do tragedii. Do niepilnowanych
magazynów przychodzili mieszkańcy
okolicznych miejscowości, by skorzystać
z zasobów benzyny lotniczej. Rozeszła się
pogłoska, że w zbiornikach jest nafta. Kilka dni czerpano paliwo i w różnych pojemnikach przenoszono do domów. Aż ktoś
zaprószył ogień i doszło do eksplozji par
paliwa. Dużo ludzi zginęło, a fortyfikacje
zostały częściowo zniszczone.
Z pobliskiego Błotkowa prawie z każdego domu ktoś wówczas poniósł śmierć.
Zginął wtedy w płomieniach Paweł Malicki z tej wsi. Jego córka Danuta Daniluk tak

Ktoś, kto nie wiedział, o co chodzi,
zapalił zapałkę i to wszystko wybuchło.
Ta benzyna się nie zapaliła, tylko gaz wy-

wspomina te tragiczne chwile.
„Mój tata też się załapał, kolega go wyciągnął. – Chodź, chodź! No i poszedł tam.

buchł. Tam był i mój brat cioteczny, Stasio
Malicki. Tatuś nie pozwolił, żeby on tam
wchodził do środka, stał u wejścia. Żeby

| 19

nie kluczyki od królika, bo przycisnął ręką
i kawałek koszuli, to nikt by nie poznał. Bo
to wszystko było spalone.
Tam była okropna tragedia. To było
w 1939 r., jak Rosjanie przyszli. Nie było,
czym ratować wcale. Zobaczyliśmy, jak
biegli tutaj. To mówili, że Murzyni, osmaleni tacy ludzie. Kto mieszkał bliżej to biegł
do domu. Mamusia moja tam pojechała.
Wzięła baterie. Mieliśmy radio na baterie,
bo tam nie było czym oświetlić. Przyjechali
Rosjanie, ale nic nie mogli zrobić. Nikt nie
chciał wejść tam, bo tam były kadzie takie
wewnątrz budynku w ziemi. Wielkie kadzie
napełnione benzyną. Aż jak poznosili trochę baterii, to oświetlili. Mój tatuś nie spalił się. Miał zakrytą dłońmi twarz. Chyba
upadł i rozbił ją sobie. Jeszcze żył.
Ale jęczeli ludzie, prosili ratunku!
Nie było odważnych, żeby wejść tam i wyciągnąć ich. To było coś okropnego. Z Błotkowa 50 osób na pewno zginęło. Część
Rosjanie zabrali do Brześcia, do szpitala.
Tych, którzy się ruszali. Potem kłopoty
mieli, bo zamknięto granicę. Trzeba było
się starać, żeby ciała zabrać tutaj do pochowania. Chyba tylko dwie osoby szpital
w Brześciu przeżyły: Pawiańczuk z synem.
Jakiś gaz był trujący, nie mieli, czym leczyć. Nie wiedzieli, co mają zrobić z tymi
ludźmi. Ciągle to się ślimaczyło i odnawiały się rany, nie chciały się zagoić. Umierali
ci ludzie i już. W Prochowni to się wydarzyło, 5 kilometrów od lotniska”.
Opisane koszary odcinkowe są dostępne. Można je zwiedzić samemu. Zalecam jednak ostrożność przede wszystkim
podczas spaceru wśród zadrzewienia na
ich stropie. Należy uważać na otwory wentylacyjne. Poza tym potrzebna jest latarka
dla amatorów spaceru wewnątrz kazamaty
osiowej.

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk


(CD w następnym numerze)
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KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
PARA BUCH - KOŁA W RUCH
6 maja, godz. 18:00
Muzeum Regionalne w Siedlcach

Muzeum Regionalne w Siedlcach zaprasza na
otwarcie wystawy z okazji 150. rocznicy przyjazdu pierwszego pociągu do Siedlec i wybudowania Kolei Warszawsko Terespolskiej „Para
buch - koła w ruch”. Wernisaż odbędzie się 6
maja (piątek), godz. 18:00.
Na wystawie prezentowane będą zbiory siedleckich kolekcjonerów, między innymi Tomasza Nasiłowskiego. Nie zabraknie oczywiście pocztówek z kolekcji AFMKS. Wszystkich
pasjonatów kolei i nie tylko informujemy, że
wystawa będzie czynna do 3 lipca.

i tradycyjnych dla regionu potraw. W programie imprezy m.in. prezentacje artystyczne Kataryniarza Warszawskiego, bezpłatne Warsztaty
Garncarskie, Kulinariada, występy grup folklorystycznych, m.in. ZPiT ZS „Chodowiacy”
im. A. Siwkiewicz.
Wydarzenie to nawiązuje w swej formie i treści
do średniowiecznych jarmarków kupieckich organizowanych w miastach, najczęściej z okazji
większych świąt kościelnych. Tak jak wówczas,
tak i dziś Jarmark niewątpliwie stanie się atrakcją dla turystów i mieszkańców, łącząc handlowy kiermasz z bogatym programem imprez
kulturalnych. Szczegółowy program dostępny
na stronie www.mok.siedlce.pl

„Na wschód od Arbatu”, „Zdążyć przed Panem
Bogiem”, „Sześć odcieni bieli”, „Sublokatorka”,
„Okna”, „Trudności ze wstawaniem”, „Hipnoza”,
„Taniec na cudzym weselu”, „Co się stało z naszą
bajką”, „Dowody na istnienie”, „Tam już nie ma
żadnej rzeki”, „To ty jesteś Daniel”, „Wyjątkowo
długa linia”, „Spokojne niedzielne popołudnie”,
„Król kier znowu na wylocie”, „Żal”, „Różowe
strusie pióra”, „Biała Maria”.

IV FESTIWAL CHÓRÓW SZKÓŁ
MUZYCZNYCH REGIONU MAZOWIECKIEGO

Już w piątek 13 maja na pantoflowej scenie
swoje umiejętności zaprezentuje dwóch niesamowitych i charyzmatycznych komików.
Odwiedzą nas Sebastian Rejent i Maciej Adam
Van Bendler. Obaj występowali w telewizji i na
największych scenach standupowych w całej
Polsce, a już niebawem w Siedlcach!
Rezerwacje stolików/ info - tel. 502-799-294

6–7 maja
Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach
ul. Podlaska 14

Cele festiwalu:
• Propagowanie śpiewu chóralnego rozwijającego wrażliwość muzyczną dzieci i młodzieży
• Promowanie muzyki chóralnej wśród uczniów
szkół muzycznych
• Podnoszenie poziomu wykonawczego szkolnych zespołów chóralnych
• Konfrontacja osiągnięć chórów
Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest
na stronie www.zsmsiedlce.home.pl

IX SIEDLECKI JARMARK
ŚW. STANISŁAWA

13 maja, godz. 20:00
Pub Pracownia Rannych Pantofli
Siedlce / 3 Maja 38

NOC MUZEÓW 2016

6–7 maja
Plac gen. Wł. Sikorskiego

IX Siedlecki Jarmark św. Stanisława to impreza
o charakterze targowo-wystawienniczym, wychodząca naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom
lokalnych twórców i rzemieślników, posiadających bogaty dorobek kulturowy, nieeksponowany dotychczas na ponadlokalnym poziomie.
Co roku znacząco zwiększa się liczba chętnych
do prezentacji ginących zawodów rzemieślniczych. Siedlecki Jarmark stał się dla wielu szansą
do szerokiej promocji regionalnych produktów

STAND - UP W PRACOWNI
SEBASTIAN REJENT
I ADAM VAN BENDLER

14 maja, godz. 18:00-24:00
Muzeum Regionalne w Siedlcach

„Wytnij kogutka, zatańcz oberka! Spotkanie ze
sztuką ludową i folklorem Mazowsza”

WIECZÓR AUTORSKI
HANNY KRALL

10 maja, godz. 18:00
Muzeum Regionalne w Siedlcach

Hanna Krall - pisarka i reporterka, nominowana w 2005 roku do Nagrody Literackiej Nike
za powieść „Wyjątkowo długa linia”. Książki
Hanny Krall tłumaczono na wiele języków,
m.in. szwedzki, węgierski, hebrajski, fiński, słowacki, holenderski, angielski. Jako dziennikarka współpracowała z „Polityką”, „Gazetą Wyborczą”, „Tygodnikiem Powszechnym”, „Odrą”
i „Res publica”.
Na pisarski dorobek autorki składają się m.in.:

MAJÓWKA W REYMONTÓWCE
29 maja, godz. 15:00
Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach

Przegląd zespołów folklorystycznych Mazowsza,
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Wiosenne
przesilenie
Jeszcze nie tak dawno opisywałem tu, jak to
pięknie i zachwycająco wygląda świat podczas
opadów śniegu, a tu tymczasem mam nowe
spostrzeżenia, z którymi muszę się z Państwem
podzielić. Otóż któregoś dnia zdarzyło mi się
wrócić do domu znacznie wcześniej niż zwykle,
postanowiłem więc obejrzeć w telewizji jakiś
program informacyjny. Jak postanowiłem, tak zrobiłem. Nagle, w trakcie jakiejś ważnej chyba relacji
z aktualnego zamieszania na świecie, zorientowałem się, że nic nie słyszę. Nie wiem, o czym
jest relacja, nie rozumiem słów lektora, a i obraz
nijak nie przystaje do tego, co słyszę. Co się dzieje,
o co chodzi i tu dotarło do mnie, że jest wiosna
i to nie za chwilę, ale już, teraz. Za oknem ptaki
dawały taki popis, że nie słyszałem, co dzieje się na
ekranie telewizora. Wyłączyłem więc TV zacząłem
wsłuchiwać się w ten niezwykły koncert. Czegóż

tam nie było; pośpiech i zadowolenie, nawoływanie i odrzucanie, poszukiwanie i tęsknota. Takiej
huśtawki nastrojów w przyrodzie nie słyszałem już
dawno. Słuchając tej nieokiełznanej ferii głosów
uświadomiłem sobie, że za chwilę, dosłownie za
kilkanaście dni, trzeba będzie mocno się natrudzić, żeby namówić Państwa na seans filmowy.
I proszę nie zaprzeczać, bo ja również mam takie
doświadczenia. I choć zapewne dobrego Kina
nie zabraknie, to jednak aura zrobi z nami swoje.
Zbliża się bowiem czas, kiedy nie tylko można, ale
wręcz obowiązkowo trzeba spędzać dużo czasu
na świeżym powietrzu. Nie poddaję się jednak
i namawiam Państwa na Kino!
Na początek film dla najmłodszych taki, jak
pełne ptasich głosów moje wieczory; niesforny,
hałaśliwy, dynamiczny i krzykliwy i z ptakami
w rolach głównych. Jest to dzieło, na które dzieci
czekają z niecierpliwością od dawna. Oczywiście tym filmem jest super-hit „Angry Birds”,
czyli bajka animowana. Tu zdradzę Państwu, że
wśród znajomych mam takiego niecierpliwego
młodzieńca, który co kilka dni dopytuje się, kiedy
wreszcie będzie mógł pójść na ten film do kina,
a już szczytem marzeń byłby plakat z ulubionymi
bohaterami. Póki co wywijam się jak mogę od
jednoznacznych odpowiedzi, kluczę i obiecuję,
ale pętla coraz bardziej zaciska się wokół mnie.
Z wielką ulgą więc przyjąłem informację, iż
niebawem film wchodzi na ekrany naszych kin.
A o czym jest to wyczekiwane dzieło? Zapewne
domyślacie się moi drodzy, że to pełna przygód

historia grupki ptasich przyjaciół, pomagających
sobie nawzajem, walczących z otaczającym złem,
ciągle psocących i dokazujących. Drodzy Państwo, już dawno nie było bardziej dynamicznego
filmu. To dzieło, to znakomita animacja, wspaniałe, bezpretensjonalne dialogi i nieprawdopodobne wręcz przygody. Jednym słowem „zabawa na
102”, ale z morałem.
No dobrze, ale co mają robić ze sobą dorośli
w czasie, kiedy dzieci świetnie się bawią? Możliwości jest wiele: można zrobić zakupy, pójść na
spacer do parku (i słuchać ptasiego koncertu) czy
też spotkać się ze znajomymi; ja jednak zdecydowanie zalecam pójście do sali obok w tym samym
kinie. Pomyślałem sobie, że może poszlibyście
Państwo na „Letnie przesilenie”, film w reżyserii
Michała Rogalskiego? Na ten obraz czekaliśmy
w kinach od roku. To dzieło znane jest bowiem
już dawno poza granicami naszego kraju, a ja
zaprawdę nie wiem, dlaczego film nagradzany
w Gdyni / FPFF/ i Łodzi /Camerimage/ oraz na
wielu innych festiwalach, musiał tak długo czekać

DO OBEJRZENIA
KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Boska Matka Kazańska
Przedstawienie Matki Bożej w sztuce wschodniej
jest nazywane Hodogetrią. W tym typie Maryja odziana jest w maforion, gdzie umieszczane
są często trzy gwiazdki (na czole i ramionach),
które oznaczają dziewictwo przed, w czasie i po
urodzeniu Chrystusa. Matka Najświętsza trzyma
małego Jezusa w jednej ręce, a drugą wskazuje na
Niego. Dzieciątko Jezus ubrane jest w chiton i himation, prawą ręką błogosławi, a w lewej trzyma
księgę lub zwój Pisma Świętego. Ludziom czczącym tę ikonę towarzyszyła wiara, że wykonał
ją sam św. Łukasz Ewangelista. Najsłynniejszą
w Polsce Hodogetrią jest przedstawienie Matki
Boskiej Częstochowskiej.
Interesujące nas dzisiaj przedstawienie jest w typie
Matki Boskiej Kazańskiej, która uchodzi za wariant Hodogetrii. Na tym przedstawieniu nie widać dłoni Maryi, a Dzieciątko Jezus jest ustawione
do widza frontalnie i prawą ręką błogosławi. Ikona z Muzeum Diecezjalnego najprawdopodobniej
nie była wykonana na Wschodzie, gdyż Święte
Postaci nie są ubrane w tradycyjne bizantyńskie
stroje. Maryja odziana jest w niebieską suknię wykończoną drogimi kamieniami, na głowę i ramio-

na ma narzucony czerwony
płaszcz. Mały Jezus jest ubrany
podobnie, z tym że kolory Jego
szat są bledsze i bez drogocennych ozdób. Obydwoje posiadają złote aureole, atrybuty
świętości.
Według tradycji pierwsze
przedstawienie tego typu zostało odnalezione w 1579
roku w Kazaniu, w zgliszczach
domu strzelca Daniły. Miejsce
zostało wskazane przez jego
córkę Matrionę, która miała
we śnie objawienie. Dla Rosjan
Matka Boska Kazańska wsławiła się szczególnie podczas
wojny z Rosją. W 1611 roku
ochotnicy z Kazania zabrali
ją, gdy udawali się z odsieczą
okupowanej Moskwie. 22 października 1612 roku
Polacy po przegranej bitwie opuścili Kreml. W następnym roku car Michał Romanow wprowadził
święto Matki Boskiej Kazańskiej, która broniła

Rosjan w wojnie z Polakami. A na pamiątkę tego
zwycięstwa zbudowano na Placu Czerwonym sobór Kazański, zniszczony przez Stalina i odbudowany w latach 90. XX wieku.
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DO POCZYTANIA-

Nic zwyczajnego.
O Wisławie Szymborskiej
Michał Rusinek

LETNIE PRZESILENIE
Reżyseria: Michał Rogalski

na premierę w swoim kraju? Pozwolicie Państwo,
że przez litość dla dystrybutorów filmowych nie
będę dociekał; najważniejsze, że nareszcie jest!
Inspiracją do powstania tego obrazu była
fotografia datowana na rok 1943. Znalazł ją reżyser i zarazem scenarzysta filmu. Widać na niej
uśmiechniętych, zachowujących się normalnie
ludzi, tak jakby dookoła nie toczyła się jedna
z najkrwawszych wojen. Otóż, jak się okazuje,
nawet wtedy ludzie próbowali żyć normalnie.
Reżyser zainspirowany więc tą fotografią stworzył
znakomite dzieło opowiadające o młodzieńczej
miłości, o trudnej, niemożliwej do spełnienia
przyjaźni, o poszukiwaniu wspólnoty, bo przecież
nawet znienawidzony mundur może okrywać
podobnego nam emocjonalnie człowieka. Mam
zresztą wrażenie, że na reżysera najmocniej działa
to, czego nie widać i przenosi to na widza. W filmie usłyszymy trochę dobrej, jazzowej muzyki
i ta w zestawieniu z losami bohaterów wstrząśnie
nami, a całość pozostanie w nas, gdzieś tam,
z tyłu głowy na długo.

Piętnaście lat sekretarzowania takiej osobie?
Doprawdy, nie było w tym nic zwyczajnego.
Ona – świeżo upieczona Noblistka, On – magister filologii polskiej. Miał jej pomagać przez
trzy miesiące, między przyznaniem a wręczeniem nagrody w 1996 roku. Został dłużej. Poetka i jej Pierwszy Sekretarz.
W tej książce spotykamy Wisławę Szymborską, której do tej pory nie znaliśmy. To portret
osoby nieprzeciętnej, damy o niezwykłym poczuciu humoru, a zarazem umiejętności mówienia o sprawach najistotniejszych. Portret, który pozwala zbliżyć się do niej
i istoty jej poezji.
Ekscentryczna starsza pani. Rozchichotana, czasami frywolna, lubiąca językowe zabawy i „practical jokes”. Wolała rozmowy ze zwykłymi ludźmi niż kongresy poetów i dyskusje z intelektualistami.
Depresyjna. Melancholijna. Surowa w sądach o sobie i innych. Perfekcjonistka, nie
znosząca rozmów o błahostkach i marnowania czasu na spotkania z ludźmi, które nic jej
nie dawały oprócz, jak mówiła, pustych kalorii.
Po Noblu powtarzała, że zrobi wszystko, żeby nie stać się osobistością, lecz pozostać
osobą. Kiedyś rozpoznał ją taksówkarz i powiedział: „To dla mnie zaszczyt wieźć taką
osobliwość”. Trochę racji miał: była dość osobliwym przedstawicielem naszego gatunku.
Z takim taktem, subtelnością i wnikliwością mógł o Noblistce napisać tylko jeden
autor - Michał Rusinek.
Wydawnictwo Znak 2016

autorska galeria

MARIAN GARDZIŃSKI
Artysta urodził się w 1939 roku. Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w 1965 roku w pracowni prof.
Franciszka Strynkiewicza. Od 1971 roku wykładowca w siedleckiej Uczelni. Zajmował się
twórczością artystyczną w dziedzinie rzeźby, malarstwa i medalierstwa. W latach 1976-1981 przewodniczył Delegaturze Siedleckiej ZPAP.
Był laureatem ogólnopolskich konkursów rzeźbiarskich i medalierskich. Otrzymał m. in. III nagrodę w konkursie na pomnik Fryderyka Chopina dla Londynu. Autor pomników: Henryka
Sienkiewicza w Okrzei i papieża Jana Pawła II
w Siedlcach oraz popiersia Tadeusza Kościuszki
w Siedlcach, a także portretów rzeźbiarskich, m.
in. Józefa Bema, Stefana Żeromskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza. Ma w swoim
dorobku artystycznym kompozycje przestrzenne wykonane w drewnie, kamieniu, brązie i ceramice. Autor medali okolicznościowych bitych
w brązie i srebrze. Obok rzeźby i medalierstwa
zajmował się również twórczością artystyczną
w dziedzinie malarstwa. Swoje obrazy malował
w technice olejnej i akwareli. Prace rzeźbiarskie
i malarskie Mariana Gardzińskiego prezentowane były na wielu wystawach indywidualnych,
zbiorowych i poplenerowych.

WYSTAWA „MALARSTWO”
21 KWIETNIA - 23 MAJA GALERIA TEATRALNA CKiS
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RELACJE

Talenty
z Rotterdamu

„T

fot. Janusz Mazurek

alent on the Move 2016”
to tytuł spektaklu, który
17 kwietnia na deskach
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
zaprezentowała międzynarodowa grupa tancerzy, kształconych
w kultowym miejscu dla tańca
współczesnego - Uniwersytecie
Artystycznym CODARTS w Rotterdamie. Spektakl tworzy kolaż
choreograficznych wizji światowej
sławy artystów. W tegorocznej
odsłonie przedstawienia miłośni-

cy sztuki tanecznej mieli okazję
zobaczyć prezentacje z repertuaru takich choreografów, jak: Kyle
Abraham, Stephen Shropshire, Jiri
Kylian, Juanjo Arques, Joerie Dubbe, Amos Ben-Tal, Ton Simons.
Widowisko zakończyło trzydniowe warsztaty i audycje, których
celem było wyłonienie przyszłych
studentów tej prestiżowej uczelni.
Jako support spektaklu „Talent
on the Move” przed zgromadzoną publicznością zaprezentowany
został spektakl „Mrowisko” Teatru Tańca Caro w choreografii
Pauliny Jaksim i Jakuba Mędrzyckiego.

W

bella Jaszczułt-Kraszewska (sopran),
Adam Szczepański (organy). Całością zadyrygowała Justyna Kowynia
-Rymanowska. Wprowadzenie do
koncertu, który dedykowany został
pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej,
wygłosił Mariusz Orzełowski.

Teatralnej Miasta Siedlce. Tego
dnia przed siedlecką publicznością
wystąpili soliści, muzycy, tancerze
baletowi oraz chórzyści - łącznie
ponad 50-osobowy skład artystyczny. W programie koncertu znalazły

się znane i lubiane arie operowe
i operetkowe oraz tradycyjne pieśni
narodowe Ukrainy. Publiczność
bawił również repertuar musicalowy wzbogacony pięknymi strojami
oraz tańcem baletu.

Operetka z Odessy w Siedlcach

„G

ala
najpiękniejszych
arii
operetkowych”
w wykonaniu artystów

Narodowego Teatru i Baletu z Odessy to koncert, który 24 kwietnia
wybrzmiewał na deskach Sceny

fot. Maria Mazurkiewicz

fot. Janusz Mazurek

Pamięci
ofiar
katastrofy
smoleńskiej

niedzielę, 10 kwietnia, w Katedrze Siedleckiej wybrzmiał
koncert „Msza Polska” Jana Maklakiewicza. Dzieło sakralne polskiego
kompozytora ubiegłego stulecia
wykonali: Chór Miasta Siedlce, Iza-
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Przegląd twórczości
Doroty Gellner

Za co giniemy?

zmu. Czasami jednak w człowieku
rodzi się bunt wobec tej agresji i tak
dzieje się to w twórczości Tomasza Gluzińskiego. Ten bunt okazał
się bardzo bliski młodym aktorom
Teatru ES. Młodzież nie cierpi tzw.
ściemy i błyskawicznie wychwytuje
fałsz, obłudę, sztuczność, która co-

dziennie wylewa się z ekranów naszych telewizorów i innych mediów.
Wszystko to w twórczości poety byłoby dość oczywiste gdyby nie fakt,
że nie jest artystą żyjącym wśród
nas, lecz proroczo przewidział te
zjawiska już w latach 60. i 70. Zmarł
w 1986 roku, a jego dzieła okazały

się być ponadczasowe. Sztukę wyreżyserował Robert Protasewicz,
a autorem piosenek, które w spektaklu podane zostały w formie musicalowej, jest Waldemar Koperkiewicz. Przed siedlecką publicznością
przedstawienie trzykrotnie zagrane
zostało 28 kwietnia.

fot. Janusz Mazurek

To tytuł spektaklu, który na podstawie twórczości Tomasza Gluzińskiego przygotowali artyści Teatru Es.
Twórczość pisarza dotyczy bezradności przeciętnego człowieka wobec
agresji mediów, polityki i terrory-

Celem przedsięwzięcia jest poznawanie i propagowanie twórczości
Doroty Gellner, upowszechnianie
kultury języka, rozwijanie umiejętności recytatorskich i aktorskich
dzieci, jak również doskonalenia
wyrazistości mowy poprzez prezentowanie wzorów pięknej mowy
polskiej oraz dostarczanie dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów Doroty Gellner.

fot. Marek Błaszczyk

W

piątek, 8 kwietnia
na deskach Sceny
Teatralnej
Miasta Siedlce odbył się III Przegląd
Twórczości Doroty Gellner organizowany przez Miejskie Przedszkole
nr 13 w Siedlcach. W wydarzeniu
udział wzięły grupy artystyczne
z 21 przedszkoli z Siedlec. Gościem
specjalnym koncertu była autorka
książek dla dzieci Dorota Gellner
oraz kompozytor Adam Skorupka.

W

dniach 8-10 kwietnia w Wałbrzychu
odbywały się Krajowe Mistrzostwa International
Dance Organization Jazz Dance,

Show Dance, Production, Belly
Dance/Oriental. Przez trzy dni
w Hali Widowiskowo-Sportowej
AQUA ZDRÓJ swoje taneczne umiejętności prezentowa-

ło blisko 1500 tancerzy z całej
Polski. W rywalizacji, która
stanowiła zarazem eliminacje
do Mistrzostw Europy i Świata,
wzięli udział również siedlczanie

- tancerze i tancerki Formacji
Tanecznej Caro Dance. Z wielką przyjemnością możemy poinformować, że nasi tancerze
stawali aż 26 razy na podium,
zdobywając tym samym tytuły
tegorocznych Mistrzów i Wicemistrzów Polski.

fot. Archiwum Caro Dance

Caro Dance 26 razy na podium Krajowych
Mistrzostw IDO Wałbrzych 2016
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Malarstwo
Mariana
Gardzińskiego

O

Tenor z Capitolu

Miasta Siedlce dwukrotnie wystawiony został spektakl „Dajcie mi Tenora”. Przed siedlecką
publicznością w komedii Teatru
Capitol wystąpili: Marek Kaliszuk, Katarzyna Żak, Jacek Lenartowicz, Andrzej Blumenfeld,

Marta Wierzbicka, Andżelika
Piechowiak, Łukasz Gosławski
i Halina Bednarz.
„Dajcie mi tenora!” to komediowy majstersztyk, wybuchowa mieszanka miłości,
zazdrości, biznesu i marzeń

o wielkiej karierze. To także
opowieść o narodzinach nowej
gwiazdy… W spektaklu mnóstwo jest zabawnych pomyłek,
nagłych zwrotów akcji i uwielbianych przez widzów przebieranek!

autorka „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
pełen przygód i fantazji, humoru
i magii, ze świetnymi piosenka-

mi, wspaniałymi układami choreograficznymi przygotowanymi
przez Paulinę Jaksim i Izabelę
Orzełowską, to niemała gratka
dla miłośników różnorodności
form teatralnych. Kolejna okazja
by zobaczyć przedstawienie już
15 maja i 1 czerwca. Zapraszamy!

Podróż do Krainy Czarów
29 kwietnia, z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca na
deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce odbyła się premiera
spektaklu Teatru Tańca Caro pt.
„Selfie z Alicją w Krainie Cza-

rów” w reżyserii Iwony Marii
Orzełowskiej. Autorką scenariusza przedstawienia jest Urszula
Gotowicka. Jej tekst, chociaż zainspirowany książką L. Carrolla,
jest odrębną historią. Jak mówi

fot. Janusz Mazurek

fot. Maria Mazurkiewicz

W

piątek, 22 kwietnia na deskach
Sceny Teatralnej

fot. Maria Mazurkiewicz

d 21 kwietnia w Galerii Teatralnej CKiS
oglądać można wystawę prac malarskich Mariana
Gardzińskiego. Wystawa czynna
będzie do 23 maja.
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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.

