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[z Piotrem Polkiem]

Goście Sceny 24
wspominają swoich nauczycieli

[z Pawłem Małaszyńskim]

Na sukces trzeba
zapracować

Nie zabiegam
o popularność
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SONDA

AKTOR, KTÓREGO PODZIWIAM

WSPOMNIENIE
Mimozami jesień się zaczyna,
złotawa, krucha i miła,
To ty, to ty jesteś ta dziewczyna,
która do mnie na ulicę
wychodziła.
Od twoich listów pachniało
w sieni,
gdym wracał zdyszany ze
szkoły,
a po ulicach w lekkiej jesieni
fruwały za mną jasne anioły.
Mimozami zwiędłość
przypomina
nieśmiertelnik żółty —
październik.
To ty, to ty, moja jedyna,
przychodziłaś wieczorem do
cukierni.
Z przemodlenia,
z przeomdlenia senny,
w parku płakałem szeptanymi
słowy.
Młodzik z chmurek
prześwitywał jesienny,
od mimozy złotej majowy.
Ach czułymi, przemiłymi snami
zasypiałem z nim gasnącym
o poranku,
w snach dawnymi bawiąc się
wiosnami,
jak tą złotą, jak tą wonną
wiązanką.
Julian Tuwim

ELŻBIETA IWONA NOWAK

EUGENIUSZ KASJANOWICZ

pedagog, arteterapeutka

poeta

Moim wybranym
i celebrowanym Mistrzem
aktorskiej wirtuozerii był
i pozostanie „na zawsze”
Zbigniew Zapasiewicz. Uwiódł
mnie swoją przewrotną,
diaboliczną rolą docenta Jakuba
Szelestowskiego w „Barwach
obronnych” . W czasach
studenckich jeździło się na
jego kolejne wcielenia do
warszawskiego Dramatycznego.
Pamiętam zadziwiające odkrycie
moje i mojego ukochanego,
którego po części zaraziłam
fascynacją „Zapasem”,
niezwykłym vis comica aktora
w „Kubusiu Fataliście” wg
Diderota czy „33 omdleniach”
Czechowa. Genialne kreacje!
Ile dowcipu, lekkości, finezji
w budowaniu sytuacji na scenie,
podejmowaniu swoistej gry
z widownią. Zaśmiewaliśmy się
do łez.

Aktor, który zapadł mi bardzo
mocno w pamięć i noszę go
w sercu, to Anthony Quinn. Zagrał
w wielu znakomitych filmach,
ale największe wrażenie zrobił
na mnie główną rolą w „Greku
Zorbie” . Quinn poprzez wspaniałą
grę ukazał pochwałę wolności
jednostki, pochwałę natury
oraz radości życia, niezależnie
od przeciwności losu. Taniec
Zorby, jako scena finałowa filmu,
ze wspaniałą muzyką Mikisa
Theodorakisa, to ukazanie życia
człowieka, gdzie nie trzeba słów,
ciało i twarz mają więcej do
powiedzenia niż może wyrzucić
gardło. Pieśń ciała ponad ziarnami
piasku to całe życie od narodzin do
śmierci i dalej, niemy szept i krzyk,
struny żył, wszystko gra i płynie,
rozkołysane cząstki tworzące całość
odbijają się w pomarszczonej
twarzy morza...

ANETA
ABRAMOWICZ-OLESZCZUK

red. działu kultury Tygodnika Siedleckiego

Aktorka genialna i totalna
jednocześnie to Meryl Streep. Jest
świetna w każdej z granych przez
siebie ról. I ma klasę. Bardzo lubię
i szanuję – zarówno jako aktorkę, jak
i człowieka Krystynę Jandę. Stworzyła
mnóstwo niezapomnianych kreacji
filmowych (moje ulubione, to
Antonina Dziwisz w „Przesłuchaniu”
i „Francuzka” w „Zwolnionych
z życia”). Cenię ją też jako aktorkę
teatralną („Shirley Valentine”)
i telewizyjną („Związek otwarty”). Na
liście moich ulubionych aktorek są
jeszcze pięknie ognistowłose Julia
Roberts i Karolina Gruszka (bardzo
jestem ciekawa jej „Marii Curie”) oraz
Agnieszki – Grochowska („Pręgi”,
„W ciemności”, „Tylko mnie kochaj!”)
i Glińska („Lekkomyślna siostra”). Za
co tak bardzo je lubię? Nie tylko za to,
jak grają, ale i za to, kim są po zejściu
ze sceny czy planu filmowego.

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

4-7 Repertuar CKiS na październik
8-9 Co za miesiąc?
10-11 Gość miesiąca - rozmowa
z Piotrem Polkiem
12-13 Goście Sceny 24 wspominają
swoich nauczycieli
15 XVIII Festiwal
Nauki i Sztuki
16-17 Rozmowy teatralne Paweł Małaszyński
18-19 Mini przewodnik
turystyczny
20-21 Bazar kulturalny
23-24 Relacje

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

„Autumn Sun”
Edward Cucuel

Październik 2016
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5

4 |

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce

www.facebook.com/ckis.siedlce

R E P E R T U A R

www.ckis.siedlce.pl
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PAŹDZIERNIK 2016
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2 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
SPEKTAKL
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

SELFIE Z ALICJĄ
W KRAINIE CZARÓW

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

7 PAŹDZIERNIKA (piątek)

RÓŻNICA
I POWTÓRZENIE
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
choreografia: Maciej Kuźmiński
taniec: Daniela Komędera, Dominika Wiak,
Maciej Kuźmiński
Najnowszy spektakl Macieja Kuźmińskiego,
nowego kierownika artystycznego Teatru
Tańca Caro, zostanie zaprezentowany na Scenie
Teatralnej Miasta Siedlce. Będzie to okazja by
zobaczyć twórcę zarówno w roli choreografa jak
i tancerza. Dyptyk „Różnica i Powtórzenie”, złożony
z radykalnie różniących się od siebie spektakli,
jest pełnometrażowym debiutem Kuźmińskiego.
Inspirację stanowiła „Różnica i Powtórzenie” - książka
uznawana za magnum opus Gillesa Deleuze’a.
‚Różnica’ to intymny wgląd w wewnętrzny świat
człowieka, który poszukuje siebie i odpowiedzi na
pytanie co jest zmienne - ja czy rzeczywistość wokół
mnie? „Tożsamość nie rozpoczyna się i nie kończy”
komentuje głos cytujący Deleuze’a, w trakcie gdy
Kuźmiński próbuje zdefiniować własny styl ruchu
i choreografii. Ten autobiograficzny monodram
zachwyca plastyką scenografii i pięknem
oświetlenia, zaprojektowanym przez artystę
Michała Mackiewicza.
„Powtórzenie” to opowieść o przenikaniu
się tożsamości i zakwestionowaniu istoty
powtarzalności rzeczy. Podobnie jak
w „Personie” Bergmana, tu również zacierają się
podobieństwa i różnice między dwoma kobietami.
Skomplikowany zapis choreograficzny wymaga od
tancerzy nieludzkiej wręcz koncentracji, co zmusza
do pytania, czy powtórzenie jest w ogóle możliwe.

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

6 PAŹDZIERNIKA (czwartek)
SPEKTAKL

MAŁY KSIĄŻĘ
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Teksty piosenek: Ula Gotowicka
Scenografia: Natalia Koperkiewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es
„Mały Książę” – mieszkaniec dalekiej planety trafia na
Ziemię i odkrywa tam wszystko to co wydaje nam się
znajome i oczywiste. Patrząc jednak na nas z boku
i z dystansem, z dziecięcym zdziwieniem przypomina
nam czym jest miłość, przyjaźń, wierność, dobro i zło.

3 i 5 PAŹDZIERNIKA
SPEKTAKL

SELFIE Z ALICJĄ
W KRAINIE CZARÓW
godz. 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: Teatr Tańca Caro

7 PAŹDZIERNIKA (piątek)
SPEKTAKL

RÓŻNICA I POWTÓRZENIE
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
choreografia: Maciej Kuźmiński
taniec: Daniela Komędera, Dominika Wiak,
Maciej Kuźmiński
dramaturgia i teksty: Adam Hypki de Velez
z wykorzystaniem fragmentów ‚
Różnicy i Powtórzenia’ Gillesa Deleuze’a
oświetlenie: Michał Mackiewicz
kostiumy: Justyna Jakubczyk-Lassota

8 PAŹDZIERNIKA (sobota)
SPEKTAKL

4 PAŹDZIERNIKA (wtorek)
SPEKTAKL

O PIRACIE BUCIORZE,

KTÓRY ZGUBIŁ SKARB, A ZYSKAŁ PRZYJACIELA
godz. 9:00 i 10:30
miejsce: Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK
Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
Scenografia i kostiumy: Natalia Koperkiewicz

RÓŻNICA I POWTÓRZENIE
godz. 19:00
miejsce: Stara Prochownia - Warszawa
choreografia: Maciej Kuźmiński
taniec: Daniela Komędera, Dominika Wiak,
Maciej Kuźmiński
dramaturgia i teksty: Adam Hypki de Velez
z wykorzystaniem fragmentów ‚
Różnicy i Powtórzenia’ Gillesa Deleuze’a
oświetlenie: Michał Mackiewicz
kostiumy: Justyna Jakubczyk-Lassota
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12 PAŹDZIERNIKA (środa)
KONCERT INTEGRACYJNY XVI EDYCJA

TEN SAM ŚWIAT
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

w w w.facebook.com/ckis.siedlce

9 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
SPEKTAKL

ROMEO I JULIA
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro

Tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem:
„Kto Ty jesteś? Polak mały”, które wpisuje się
w obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Koncert ma
obudzić w uczestnikach i widzach ducha patriotyzmu
i jedności narodowej. Celem koncertu jest integracja
społeczna oraz prezentacja działań artystycznych
(tj. występy teatralne, śpiew, taniec, recytacja i inne)
placówek działających na rzecz dzieci, młodzieży i osób
dorosłych niepełnosprawnych na terenie regionu
siedleckiego, sąsiednich powiatów i diecezji siedleckiej.
Organizatorem koncertu jest Caritas Diecezji Siedleckiej
- Warsztat Terapii Zajęciowej.

12 PAŹDZIERNIKA (środa)
Uroczystości miejskie z okazji

DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Uroczystość uświetni spektakl „Kantata na cztery
skrzydła” w wykonaniu Teatru ES.

13 PAŹDZIERNIKA (czwartek)

11 PAŹDZIERNIKA (wtorek)

SPEKTAKL

10 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek)
SPEKTAKL

MIŁOŚĆ JEDYNA JEST
godz. 13:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakl w wykonaniu członków Stowarzyszenia
Twórczości Artystycznej Osób z Zespołem Downa
„Opatrzność” w Radomiu.

11 PAŹDZIERNIKA (wtorek)
WIDOWISKO

TYLKO MUZYKA
godz. 11:00 i 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria, scenografia, kierownictwo muzyczne:
Waldemar Koperkiewicz
Asystent reżysera i wizualizacje:
Robert Protasewicz
Kierownik produkcji: Anna Harke
Aranżacje: Marek Matwiejczyk, Krzysztof Chromiński
Choreografia: Izabela Orzełowska
Soliści: Marcin Sójka, Dorota Kaczorek, Robert
Protasewicz, Gabriela Kardacz, Rafał Czapliński,
Dominik Bobryk, aktorzy Teatru Es, orkiestra Teatru Es,
Teatr Tańca Caro

MAŁY KSIĄŻĘ
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Bialskie Centrum Kultury
w Białej Podlaskiej
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Teksty piosenek: Ula Gotowicka
Scenografia: Natalia Koperkiewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es

2016

TYLKO
MUZYKA

13 PAŹDZIERNIKA (czwartek)
SPEKTAKL KONKURSOWY

HAWAJE

CZYLI PRZYGODY SIOSTRY JANE

2016

godz. 17:00 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria Marcin Sławiński
Obsada: Daria Widawska, Dominika Ostałowska/
Agnieszka Warchulska, Przemysław Sadowski,
Bartosz Żukowski/ Piotr Nowak , Aleksandra
Popławska/ Barbara Kurzaj, Marta Manowska/
Izabela Zwierzyńska, Alan Andersz

serdecznie zaprasza wszystkich
chórzystów, którzy w latach
2001-2015 byli członkami zespołu,
na spotkanie 14.10.2016 r. o godz. 19.30
w CKiS, celem wspólnego świętowania
jubileuszu 15-lecia.

godz. 11:00 i 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria, scenografia, kierownictwo
muzyczne: Waldemar Koperkiewicz
Asystent reżysera i wizualizacje:
Robert Protasewicz
Kierownik produkcji: Anna Harke
Aranżacje: Marek Matwiejczyk, Krzysztof
Chromiński
Choreografia: Izabela Orzełowska
Soliści: Marcin Sójka, Dorota Kaczorek, Robert
Protasewicz, Gabriela Kardacz, Rafał Czapliński,
Dominik Bobryk, aktorzy Teatru Es, orkiestra
Teatru Es, Teatr Tańca Caro
Wokaliści i aktorzy Teatru Es zaprezentują
repertuar takich gwiazd jak: Jimi Hendrix, Janis
Joplin, The Doors, The Rolling Stones, Bob
Dylan, Led Zeppelin, Pink Floyd i wielu innych.
Widowisku towarzyszyć będzie znakomita
oprawa choreograficzna w wykonaniu Teatru
Tańca Caro. 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.
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15 PAŹDZIERNIKA (sobota)

17-18 PAŹDZIERNIKA

SPEKTAKL KONKURSOWY

SPEKTAKL

SINGLE PO JAPOŃSKU

2016

godz. 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada: Anna Mucha, Katarzyna Maciąg, Wojtek
Medyński, Lesław Żurek
Sztuka Marcina Szczygielskiego „Single po japońsku”,
kontynuacja wcześniejszych „Singli i Remiksów”, to
komedia pomyłek. Farsa, która przedstawia naszą
rzeczywistość w krzywym zwierciadle. Ale czy
rzeczywiście krzywym? Może raczej wypukłym,
które – niczym soczewka powiększającego
szkła – pozwala wyraźniej dostrzec umykające
nam w codziennym życiu szczegóły, absurdy
i śmieszności współczesnego świata. A wszystko
to w zapierających dech w piersiach dekoracjach
i kostiumach rodem z kraju kwitnącej wiśni, bo
przecież rządzące dziś na całym globie korporacyjne
mechanizmy właśnie stamtąd się wywodzą.

19 PAŹDZIERNIKA (środa)

16 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
KONCERT

ŚPIEWNIK PAPIESKI

ROMEO I JULIA

Patronat Honorowy

godz. 16:00
miejsce: Galeria Porczyńskich, Warszawa

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

www.ckis.siedlce.pl

DR DOLITTLE I PRZYJACIELE
oraz PRZYGODY MIKOŁAJKA
godz. 8:40, 10:10, 11:40
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle edukacyjne w wykonaniu aktorów
Teatru Współczesnego z Krakowa.

19 PAŹDZIERNIKA (środa)
SPEKTAKL

ROMEO I JULIA
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro

20 PAŹDZIERNIKA (czwartek)
SPEKTAKL

O PIRACIE BUCIORZE,

KTÓRY ZGUBIŁ SKARB, A ZYSKAŁ PRZYJACIELA
godz. 9:30 i 11:00
miejsce: Bialskie Centrum Kultury
w Białej Podlaskiej
Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
Scenografia i kostiumy: Natalia Koperkiewicz
Niezbyt odważny tytułowy pirat Bucior i jego gadatliwa
i bardzo kolorowa Papuga żeglują po morzu, aż na
pewnej wyspie spotykają innego Pirata, groźnego
Kapitana Haka, który szuka skarbu. Zobaczcie sami,
co się wydarzy w morskiej opowieści! Świetna
zabawa z bajecznie kolorowymi kostiumami,
niespodziewanymi zwrotami akcji i zaskakującą puentą.

słowa: Karol Wojtyła
muzyka: Waldemar Koperkiewicz
wykonanie: artyści Teatru ES,
Chóru Miasta Siedlce
Koncert uświetni Galę XXXI Międzynarodowego
Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów
NIEPOKALANÓW 2016. „Śpiewnik Papieski” to
dzieło wyjątkowe, powstałe z wdzięczności za
pontyfikat Jana Pawła II. To 11 utworów z poezją
Karola Wojtyły, do której muzykę napisał Waldemar
Koperkiewicz. Spektakl jest przykładem szczególnego
wyczucia i umiejętności łączenia głębi poetyckich fraz
z naprawdę dobrą muzyką. Przebojowe wykonanie
utworów, różnorodność aranżacji muzycznych, a także
oprawa sceniczna budzą wzruszenie, a zarazem
tęsknotę za światem pontyfikatu Jana Pawła II.

20 PAŹDZIERNIKA (czwartek)
KONCERT

PIEŚŃ O BOGU UKRYTYM
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
wykonanie:
Marcin Styczeń - pieśniarz, kompozytor
Tomasz Pfeiffer - gitara,
Karol Domański - perkusja,
Paweł Puszczało - kontrabas
Koncert zorganizowany pod Patronatem Prezydenta
Miasta Siedlce - to nowe, melodyjne interpretacje
wczesnych wierszy Karola Wojtyły w wykonaniu
Marcina Stycznia - pieśniarza, kompozytora,
autora tekstów. Adresowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Wpisuje się w miejskie
obchody Dnia Papieskiego.

PAŹDZIERNIK 2016
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Podczas uroczystości wręczone zostaną odznaczenia
państwowe, resortowe, nagrody Ministra Edukacji
Narodowej oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Galę uświetni recital Kuby Uziębło.

22 PAŹDZIERNIKA (sobota)
SPEKTAKL KONKURSOWY

POSKROMIENIE ZŁOŚNICY

400. ROCZNICA ŚMIERCI
WILLIAMA SHAKESPEARE’A

2016

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Przekład: Stanisław Barańczak
Reżyseria: Marek Mokrowiecki
Scenografia: Krzysztof Małachowski
Choreografia: Katarzyna Anna Małachowska
Muzyka: Urszula Borkowska
Asystent reżysera: Jacek Mąka

24 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek)
VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI
ŚRODOWISK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SZTUKA W ZGODZIE
Z NATURĄ

SPEKTAKL

BAJKOWE SIEDLCE

NASZA MAŁA OJCZYZNA

godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Tekst: Stefan Szulc
Reżyseria: Robert Protasewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Robert Protasewicz

26 PAŹDZIERNIKA (środa)
WYSTAWA

MALARSTWO

ALEKSANDRA RYKAŁA
godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS

Sławny showman telewizyjny, gwiazdor estrady,
przeżywa kryzys osobowości i zgłasza się na
kurację do kliniki leczenia męskich nerwic. Nie
podejrzewa, że to klinika, zupełnie niepodobna,
do innych. Kieruje nią ekscentryczny profesor
psychiatrii, stosujący metody bliższe raczej
hippisom i playboy’om, niż instytutowi naukowemu.
Jego najbliższa współpracowniczka natomiast,
doktor psychiatrii i bio-genetyki, umysł wybitny
i szalony, jest owładnięta ideą „wyprodukow¬ania”
mężczyzny idealnego, zdolnego przetrwać w epoce
nadchodzącego matriarchatu. Pracuje nad tym
w ukryciu i już udało się jej „wyhodować” pierwszy
egzemplarz mężczyzny idealnego, niestety,
z wieloma ukrytymi i jawnymi wadami. Zamierza
go zatem udoskonalić. Opracowuje rewolucyjną
metodę przeszczepiania osobowości. Ale kto będzie
dawcą osobowości dla mężczyzny idealnego?

22 PAŹDZIERNIKA (sobota)

2016

30 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
SPEKTAKL

SPEKTAKL KONKURSOWY W RAMACH
V OFT „SZTUKA PLUS KOMERCJA”

BAJKOWE SIEDLCE

NASZA MAŁA OJCZYZNA

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Tekst: Stefan Szulc
Z I NN
OD
Reżyseria: Robert Protasewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es
w Teatrze
IE
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz
DZIE
Robert Protasewicz
Nasza Mała Ojczyzna” to lekcja lokalnego
patriotyzmu. Przewodnikami po Siedlcach są dwaj
główni bohaterowie - Kot Bruno oraz Atanazy
przybysz z daleka, obieżyświat, który postanawia
zostać w Siedlcach na dłużej. Bo są….. piękne.
Autorem specjalnie napisanego na potrzeby
spektaklu scenariusza jest Stefan Szulc. Autor
znanego już dzieciom i rodzicom tekstu „O piracie
Buciorze, który zgubił skarb a zyskał przyjaciela”.
Liczymy na to, że tak jak Pirat Bucior „Bajkowe
Siedlce” podbiją serca młodych widzów. Fabuła
jest pełna niespodzianek, interakcji z widzami,
wzbogacona piosenkami autora i muzyką
Waldemara Koperkiewicza.

A

25, 26, 27 PAŹDZIERNIKA

Reżyseria: Stefan Friedman
Obsada: Małgorzata Lewińska, Andrzej Beya
Zaborski, Jacek Kawalec, Artur Dziurman

N

godz. 8:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Celem festiwalu jest integracja środowisk osób
niepełnosprawnych oraz rozbudzanie wśród młodzieży ze
specjalnymi potrzebami wrażliwości artystycznej. Jak co
roku przegląd poprzedzony jest warsztatami artystycznymi.
Organizatorem wydarzenia jest Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach.

2016

godz. 20.00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

www.ckis.siedlce.pl

POSKROMIENIE
ZŁOŚNICY

A

godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Organizator: Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Siedlcach

MĘŻCZYZNA IDEALNY

L

DNIA EDUKACJI
NARODOWEJ

28 PAŹDZIERNIKA (piątek)
SPEKTAKL

R

21 PAŹDZIERNIKA (piątek)
UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI

|7

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Przekład: Stanisław Barańczak
Reżyseria: Marek Mokrowiecki
Scenografia: Krzysztof Małachowski
Choreografia: Katarzyna Anna
Małachowska
Muzyka: Urszula Borkowska
Asystent reżysera: Jacek Mąka
Bianka – skromna i uległa, obiekt westchnień
wszystkich kawalerów z okolicy. Katarzyna –
krnąbrna i pyskata, wszystkich ich do siebie
skutecznie zniechęciła. Problem w tym, że aby
ta pierwsza mogła poślubić swojego „księcia”,
najpierw za mąż musi wyjść jej starsza siostra. Tylko
jak to zrobić? Czy znajdzie się na tyle odważny
młodzieniec, aby zechcieć spróbować okiełznać
Katarzynę? Okazuje się, że wszystko jest możliwe,
jeśli panna ma odpowiednio duży posag.

8 |
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LISTOPAD 2016

5 LISTOPADA

11 LISTOPADA
w
SPEKTAKL
godz. 19:00

SPEKTAKL
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA
MIASTA SIEDLCE

11 listopada
godz. 19:00

PREMIERA

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

icz
reżyseria i muzyka: Robert Protasew
kierownik produkcji: Anna Harke
Koperkiewicz
opieka artystyczna: Waldemar

ANTYGONA

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

Rezerwacje i bilety: PUNKT INFORMAC

JI KULTURALNEJ CKIS, ul. Bpa
P A R T N E R Z Y

6 LISTOPADA
SPEKTAKL
godz. 16:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

PCHŁA SZACHRAJKA
Choreografia: Katarzyna Bondarczuk
Opieka artystyczna: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Szkoła Tańca do Caro Dance
Familijne widowisko taneczno - aktorskie do
wiersza Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka”

7 LISTOPADA
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

NIC NIE DANE
JEST NA ZAWSZE
KONCERT

MARKA
TORZEWSKIEGO

www.ckis.siedlce.pl

I. Świrskiego 31, tel. 25 794 31

89

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

T E A T R U

PREMIERA

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

12 LISTOPADA
KONCERT
godz. 19:00

O ZIEMIO POLSKA
KONCERT FINAŁOWY JUBILEUSZU 15-LECIA CHÓRU
MIASTA SIEDLCE

Część I: Najpiękniejsze utwory a’capella
Część I: „Msza Polska” Juliusza Łuciuka
Wykonawcy: Chór Miasta Siedlce,
Orkiestra Wojskowa w Siedlcach,
kameraliści warszawscy,
Justyna Kowynia-Rymanowska (mezzosopran)
Dyrygenci: Justyna Kowynia-Rymanowska,
Krzysztof Boruta, Mariusz Orzełowski
Przygotowanie orkiestry: Dariusz Kaczmarski

PAŹDZIERNIK 2016
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13 LISTOPADA

25 LISTOPADA

KONCERT
godz. 18:00

SPEKTAKL
godz. 19:00
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SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA
SIEDLCE

ANNA MARIA JOPEK
KWARTET

AFTER BEFORE

Skład:
Anna Maria Jopek- śpiew,
Krzysztof Herdzin - fortepian, cajon, flety,
Piotr Nazaruk - śpiew, flety, zithar, gitara,
polskie instrumenty ludowe,
Robert Kubiszyn - bas

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

18 LISTOPADA
SPEKTAKL
godz. 17:00 i 20:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

ZDOBYĆ, UTRZYMAĆ, PORZUCIĆ 2
- ROZSTANIA I POWROTY
Reżyseria: Krzysztof Jaślar

PREMIERA

Nowy spektakl Macieja Kuźmińskiego ukazuje człowieka poszukującego dla siebie miejsca w świecie złożonym z obrazów i niezwiązanych z sobą ludzi. Afterbefore posiadać będzie unikalną formę choreograficzną,
przedstawiając a narracyjny i a chronologiczny kalejdoskop chwil. Powracające i pozornie niezwiązane ze
sobą sceny ukazują jedynie fragment świata, gdzie
rzeczywistość i sen, przyszłość i przeszłość zlewają się
nie do poznania. Z tej fragmentarycznej rzeczywistości
wyłania się jednostka zawieszona w ciągłym ruchu,
pomiędzy płaszczyznami, obserwująca świat przez
różne jego odbicia.

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

19 LISTOPADA

26 LISTOPADA

SPEKTAKL
godz. 19:00

SPEKTAKL
godz. 16:00 i 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

MIŁOŚĆ
NIEJEDNO MA IMIĘ
reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
choreografia: Paulina Jaksim
obsada: Teatr Tańca Caro i Teatr Es

ŚLUB DOSKONAŁY

Reżyseria: Marcin Sławiński
Obsada: Paweł Małaszyński, Marta Żmuda
Trzebiatowska, Katarzyna Zielińska,
Andrzej Nejman, Ewa Kasprzyk/
Aldona Jankowska, Ilona Chojnowska/
Magdalena Lamparska, Maciej Kujawski,
Andrzej Grabarczyk
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GOŚĆ SCENY 24
ROZMOWA

z Piotrem Polkiem,

NA SUKCES TRZEBA
UCZCIWIE ZAPRACOWAĆ
 Jest Pan bardzo zajętym człowiekiem. Prosto z desek teatru biegnie Pan
na plan filmowy. W międzyczasie są spotkania autorskie i koncerty... Lubi Pan
takie tempo życia?
Gdyby nie fakt, że to, co robię, lubię robić, to pewnie już dawno zrezygnowałbym
z takiego tempa życia. Nie wytrzymałaby
psychika lub organizm. Ale skoro to, co
robię, sprawia mi przyjemność, to i psychika i organizm są ze mną w zgodzie!
 Na dużym ekranie zadebiutował Pan
w 1985 roku w filmie „Żuraw i czapla”,
czyli na rok przed skończeniem studiów aktorskich w PWSFTviT im. Leona
Schillera w Łodzi. Jakie miał Pan wówczas wyobrażenie o swojej przyszłej aktorskiej karierze?
Jak każdy! Sukces przyjedzie, jak tylko
opuszczę mury uczelni! Niestety! Na sukces
trzeba bardzo uczciwie zapracować! Wyrzec się czasu, rodziny, przyjemności, życia
lekkiego i przyjemnego! Trzeba poczuć porażkę, dotknąć złego. Czasem liczyć na łut
szczęścia, które później przekuć w sukces!
Przekuć ciężkim młotem i ciężką pracą!

 Według jakiego klucza „wybiera” Pan postaci, w które wciela się w filmie czy w teatrze?
Nowości w podejściu do nich. Role, które
otwierają moje nowe możliwości aktorskie.
Role, które ode mnie wymagają czegoś innego, niż do tej pory. W końcu role, które
przywracają mi duszę dziecka do zabawy!

Poczułem smak
zwycięstwa i porażki.
A mimo to zawsze
podnoszę się z kolan
i widzę nowe wspaniałe
rzeczy w życiu,
których chcę dotknąć,
poczuć, posmakować...
 Czego się Pan uczy od swoich bohaterów?
Wszystkiego! Rola jest jak małe dziecko.
Uczy się chodzić, mówić, łapać w rączki
przedmioty, reagować na zimno i ciepło.

fot. archiwum prywatne

aktorem teatralnym i filmowym

Psocić! A w psocie, poczuć granicę, co mi
wolno, a czego nie!
 Niezwykłą popularność przyniosła
Panu rola komendanta policji Oresta
Możejki z „Ojca Mateusza”. W mundurze Panu do twarzy. Widzowie bardzo
Pana lubią, mimo pewnych charakterologicznych skaz… A Pan lubi Możejkę?
Znam Możejkę od prawie 8 lat! Trudno być
tak długo z kimś, kogo się nie lubi. Każda
rola, postać, którą gram, sprawia mi przyjemność. Ta rola jest bardzo charakterystyczna, nacechowana sympatią z każdej strony,
pomimo tego, kim jest i co sobą reprezentuje! A poza wszystkim, marzenie każdego
dzieciaka! Być policjantem w mundurze!!
 Czy spotykają Pana na co dzień zabawne sytuacje, wynikające z Pańskiej
roli w tym serialu?
Oczywiście! Widzom często miesza się
fikcja z rzeczywistością. Nierzadko jestem
zaczepiany na ulicy i proszony po pomoc
czysto interwencyjną. Czasem na mój widok młodzież pokornieje w zachowaniu,
a kierowcy pytają mnie o alkomat!

Biuletyn Informacji Kulturalnej
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 Muzyka towarzyszy Panu od kołyski… Po sukcesie w muzycznym show
„Jak oni śpiewają”, gdzie zajął Pan II
miejsce, wydał Pan płytę „Polk in Love”,
która w ciągu kilku tygodni pokryła się
złotem. W czym upatruje Pan sukces tego
albumu?
Po tej płycie przyszła następna „Mój Film”,
która też pokryła się złotem! To złoto, to jest
ten młot, o którym mówiłem wcześniej. Praca, praca, praca i łut szczęścia. A jednocześnie
przekonanie, że to tylko przygoda i pasja!
 Słuchając tej płyty mam wrażenie, że
uśmiecha się Pan przez nią do swojego życia. Że ona Pana kołysze… Kim trzeba się
stać, by śpiewać What a Wonderful World?
Mężczyzną w moim wieku, człowiekiem,
który poczuł smak zwycięstwa i porażki.
A mimo to zawsze podnosi się z kolan i widzi nowe wspaniałe rzeczy w życiu, których
chce dotknąć, poczuć, posmakować…
 W jednym z wywiadów przyznał Pan:
„Wszedłem w okres życiowego swingu.
Delikatnie snujący się jazz, smooth jazz –
to moje klimaty”. Jak Pan do tego doszedł?
Swing jest jak piękny, lśniący srebrny włos.
To nie oznaka starzenia, tylko dojrzałości.
 Jedna z internautek, komentujących
Pańską rolę, napisała: „Są mężczyźni
którzy im starsi, tym więcej mają w sobie
wdzięku. Takiego nieuchwytnego „czegoś” jak w przedwojennych filmach. Pan
Polk do nich należy. No i nie bez znaczenia jest fakt, że jest świetnym aktorem.
Szacun.” Co Pan na to?
Dziękuję za miłe słowa!
 Już niebawem zobaczymy Pana na
Siedleckiej Scenie Teatralnej w komedii
kryminalnej „Pół na pół”, wyreżyserowanej przez Wojciecha Malajkata. Jak by
Pan zachęcił siedlecką publiczność, by
zarezerwowała sobie teatralny wieczór
na 5 listopada?
Na pewno będzie to wieczór pełen śmiechu, strachu, ale i myślenia. Wieczór, który, zaręczam zagości w pamięci widzów na
dłużej! Zapraszam!
Rozmawiała Monika Mikołajczuk

fot. archiwum prywatne

 Równolegle z aktorstwem, w zasadzie
to znacznie wcześniej, dojrzewał w Panu
muzyk. W Pana rodzinie tradycje muzyczne były bardzo żywe. Proszę o tym
opowiedzieć.
Mój ojciec grał na akordeonie, dziadek
na tubie, mama wzięła trzy lekcje na
pianinie. Czego bym nie dotknął w dzieciństwie, było otoczone muzyką. Wprawdzie amatorską, ale jednak. Dorastałem
w takim domu i siłą rzeczy musiałem się
zarazić tym wirusem, który mnie trzyma
do dziś.

5 listopada, godz. 19:00
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NAUCZYCIEL, KTÓRY MIAŁ WPŁYW NA MOJE ŻYCIE

Grzegorz Chwedoruk

radny, szef Komisji Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Przemysłu , manager PGE MKK Siedlce

fot. archiwum prywatne

Nauczyciel to człowiek, który oprócz kompetencji i umiejętności przekazywania wiedzy, jest wzorcem
dla innych w sensie moralnym. Potrafi być i dobrym wykładowcą i przyjacielem. Pomaga przejść trudną
drogę życia i pozostawić znaczący ślad na przyszłość…
Jest w Polsce wielu wybitnych pedagogów, takich naszych cichych bohaterów dnia codziennego, którzy
z pokorą wykonują swój jakże trudny zawód, nie zabiegając przy tym o wyróżnienia, pochlebstwa czy zaszczyty. Pragnę wspomnieć o takiej niezwykłej postaci, mojej polonistce z Technikum Kolejowego w Siedlcach, Pani Mirosławie Postrzygacz, która odegrała najważniejszą rolę w mojej edukacji dzięki której
jestem dzisiaj tym, kim jestem. Potrafiła w każdym dostrzec dobro, wydobyć jego najlepsze strony i docenić, nie potępiając i nie osądzając. Szanowała swoich uczniów, zachęcała do poszukiwań i odkrywania
talentów, których nie byliśmy świadomi. Rozbudziła we mnie zamiłowanie do czytania, pisania i recytacji. To dzięki niej brałem udział
w licznych apelach, akademiach i konkursach recytatorskich, zdobywając nawet jakieś laury (drugie miejsce na konkursie recytatorskim
„Kamień Wiary”). Do dziś pamiętam tamte emocje i wzruszenie, które towarzyszyło lekturze wierszy księdza Twardowskiego i Pasierba.
Dziś śmieję się z tych sukcesów, ale wtedy były dla mnie ważne. Pani Mirosława obudziła też we mnie wrażliwość na rzeczy małe a piękne, pokazała drogę społecznika. Wychwytywała wszystko, co dobre i chwaliła, chwaliła, chwaliła… Walczyła o naszą wiedzę wszelkimi
metodami, stale odpytywała i mobilizowała. Czasem też urządzała dramatyczne popisy z krzykami włącznie, aby nas nieco „poruszyć”,
ale nie było w tym agresji ani przesady. Zawsze nienagannie ubrana, z charakterystyczną srebrną biżuterią, i zawsze pogodna. Taką ją
pamiętam. Moja polonistka to osoba otwarta, reagująca na problemy innych. Służyła życzliwymi wskazówkami, wyjątkowo sumienna
i sprawiedliwa, a zarazem odważna w wypowiadaniu poglądów na każdym forum. To osoba potrafiąca wybierać wartościowe oferty z życia, nie dająca się uwieść przypadkowym działaniom reformatorskim. Cenne byłoby zobaczyć wśród nauczycieli we wszystkich szkołach,
podobne pozytywne postawy, które są wzorem dla młodych ludzi na ich dalsze życie.
Dziś pozostaje powiedzieć mi jedno: Pani Mirko, DZIĘKUJĘ.

Agata Jankowska
redaktor naczelna Voyage.pl

fot. archiwum prywatne

Feliks Krzywicki – mój polonista w tzw. Królówce. Wykładowca, którego wspominam nie tylko
z okazji Dnia Nauczyciela. Choć od czasu, gdy mnie uczył, minęło wiele lat, już ok. 30… Mówiliśmy o Nim po prostu Feliks, a On zwracał się do nas tak, jak Mu w duszy grało, niekiedy dość kreatywnie. Mnie np. nazywał „Jankosią“ – te ksywkę przejęli zresztą od Niego inni. Zawsze pogodny,
przyjazny, z nutą zadumy (w którą nagle wpadał i zamierał w pół zdania), pewnej melancholii. Nie
pamiętam, żeby coś lub ktoś wyprowadził Go z równowagi. Nie pamiętam też, żeby odpytywał
nas np. z gramatyki, żeby trzeba było wykazywać się tzw. twardą wiedzą o języku. Rozwijaliśmy za
to wyobraźnię. „Kwiaty w moim oknie“, „O czym myślę, patrząc w głąb studni“ – na takie między
innymi tematy pisaliśmy wypracowania. Będąc uczennicą lub uczniem Feliksa Krzywickiego po
prostu trzeba było rozwijać kreatywność. I czytać. Dużo. Nasz polonista zaszczepiał nam umiłowanie do literatury, kultury i języka. Sam był (na pewno nadal jest) erudytą i my tacy stawałyśmy i stawaliśmy się przy nim. Miał
kontakt z każdym z nas, dużo z nami rozmawiał, a gdy my zaczynaliśmy dyskutować (czyli po prostu gadać) między sobą,
cierpliwie nas uciszał, stukając w biurko. Cierpliwość, spokój i zamyślenie – to miał w sobie. Obserwując Go, często zastanawiałam się, o czym myśli, patrząc w głąb siebie. Z okazji Dnia Nauczyciela szczególnie ciepło Go pozdrawiam!

Paweł Żuk

kardiolog, prezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z. o.o. w Siedlcach

fot. archiwum prywatne

Szczególną pamięcią wracam do lat spędzonych w II LO w Siedlcach i do nauczycieli,
którzy niewątpliwie mieli wpływ na moje życie, nie tylko zawodowe. Szczególnie cenię
i wspominam mojego polonistę Pana Feliksa Krzywickiego i matematyczkę Panią Reginę Balas. To były prawdziwe osobowości, o głębokim rozumieniu świata. Lekcje języka
polskiego zawsze odbiegały od standardów. To mojemu poloniście z „Królówki” zawdzięczam zamiłowanie do czytania. Jak nikt inny „Krzywik” umiał po męsku odczytać literaturę
piękną – bez egzaltacji i patosu. Zarażał nas pasją czytania, za co jestem mu bardzo wdzięczny.
Tylko matematyka umie opisać transcendencję – to było clou wykładów Pani Reginy Balas.
Bardzo wymagającej, charyzmatycznej nauczycielki, która z żelazną konsekwencją wpajała
nam prawidła królowej nauk. Muszę jeszcze wspomnieć o znakomitym nauczycielu fizyki,
dr Andrzeju Daniluku, który przygotowywał mnie do egzaminów na studia medyczne. To, w jaki sposób objaśniał fizykę,
do dziś jest dla mnie zjawiskowe. To byli nauczyciele przez duże N.
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Jacek Jagiełło

dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

fot. archiwum prywatne

W trakcie całej szkolnej przygody spotykamy wielu wspaniałych nauczycieli–pedagogów, którzy soją
postawą zapadli w pamięci i myślę dzisiaj o Nich, że są to po prostu nauczyciele z powołania. Tacy, którzy uczyli i nauczali, przygotowywali do przyszłego dorosłego życia i robili to z dużym oddaniem, chcieli
to robić jak najlepiej, z uśmiechem na twarzy oraz przyjacielskim nastawieniem do swoich uczniów.
Zawsze będę wdzięczny za ciężką i wytrwałą pracę, jaką wykonywała nasza Pani wychowawczyni w klasie I Szkoły Podstawowej nr 6 w Siedlcach.
Jej wyrozumiałość i cierpliwość, kiedy niezdarnie staraliśmy się wszyscy pisać pierwsze litery, cyfry,
wykonywać prace plastyczne, deklamować wiersze, ścigać się na lekcji w-f, wszystko było takie nowe.
Mimo naszych chwilowych ,,niepowodzeń” Jej praca przynosiła satysfakcję. Nasza Pani była zawsze
uśmiechnięta, wesoła z poczuciem humoru, a było nas prawie 40 rozbrykanych dzieciaków. Bez względu na moją dalszą edukację i spotkanych na swojej drodze naprawdę wspaniałych pedagogów-nauczycieli, których darzę ogromnym
uznaniem i sympatią za ich determinację w przekazywaniu wiedzy i nabywaniu nowych umiejętności, przygotowanie do matury,
zawodu na pierwszym miejscu będę stawiał zawsze moją Panią wychowawczynię z klasy I a.

Paulina Giersz

absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

fot. archiwum prywatne

Moja przygoda z malarstwem zaczęła się bardzo wcześnie. Moim pierwszym nauczycielem była moja
mama (z zawodu nauczyciel akademicki, z zamiłowania malarka), która dawała mi farby, kartki i zachęcała do swobodnego malowania wszystkiego, co mi wpadnie do głowy. Pomysłów miałam tysiące, a mama,
widząc moje eksperymenty, postanowiła zgłosić jedną z moich prac na konkurs plastyczny, który - jak
się później okazało - wygrałam. Kiedy poszłam do Gimnazjum nr 1 w Siedlcach, spotkałam nauczycielkę
plastyki Panią Bożenę Prachnio, która wiedząc o moich wcześniejszych sukcesach, przez cały okres szkoły
wspierała mnie w mojej pasji, przez co nie odsunęłam tego zajęcia na bok, tylko dalej je kontynuowałam.
Dzięki tej nauczycielce czułam, że jestem dobra w tym, co robię, a to dodawało mi pewności siebie. Być
może to zaważyło na tym, że później zdecydowałam się na poważny jak na szesnastolatkę krok i podjęłam
naukę w oddalonej o 90 km Warszawie. Było to Prywatne Liceum Plastyczne. W tej szkole poznałam nauczyciela z malarstwa
i rysunku, który mocno wpłynął na moje myślenie nie tylko o sztuce, ale też o życiu. Człowiek ten nie owijał w bawełnę, mówił jak wygląda prawdziwe życie artysty, które nie należy do łatwych. Powtarzał, że jest jak sinusoida,
nie ma stabilizacji ani przewidywalności. Mimo tego nie zniechęcał mnie, wręcz przeciwnie, wierzył w sukces
poprzez ciężką pracę i pokazywał to swoją osobą. Dzięki temu nauczycielowi wiedziałam, że chcę studiować
malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Udało się to za pierwszym razem. Było to dla mnie
wielkie przeżycie. Na studiach zaczęłam szukać swojej malarskiej drogi. Przez pierwsze dwa lata studiów
szlifowałam mój warsztat, a na trzecim roku zdecydowałam się na wymianę studencką do stolicy Słowenii
– Ljubljany, szukać inspiracji i zdobyć nowe doświadczenia. Tam spotkałam profesora, który powtarzał
mi za każdym razem, żebym tworzyła prosto z serca, żeby robić swoje i nie rezygnować z pasji, zwłaszcza
jak spotkam się z krytyką. Pełna motywacji i nowych doświadczeń wróciłam po półrocznej przygodzie
na moją rodzimą Akademię i do dzisiaj współpracuję z profesorem Stanisławem Bajem - profesorem o wielkim sercu, który zawsze znajdzie czas dla studenta. Miałam duże szczęście, że spotkałam
w swoim życiu nauczycieli z pasją. Teraz sama próbuję przekazać wiedzę, jaką zdobyłam przez te
wszystkie lata, może dzięki temu zainspiruję kolejną osobę do tworzenia?

Danuta Wróblewska
Dzięki pedagogom, których spotkałam na swojej drodze i Rodzicom,
którzy byli pierwszymi cierpliwymi nauczycielami, bez specjalnego
wyróżniania kogokolwiek, mogę powiedzieć, że przy Ich determinacji
potrafili zadbać o zdrową sylwetkę, proste plecy, zarazić empatią, życzliwością, zaszczepić miłością do wszystkiego, co się rusza, kwitnie, żyje,
oddycha... Nauczyli śpiewać, słuchać, pisać, milczeć... Cierpliwi, surowi, wymagający, ale i nieprzypadkowo dobrzy i życzliwi. Dobrze, że Ich
Wszystkich spotkałam na ścieżce edukacji. Ona nadal trwa. Dziękuję!

fot. archiwum prywatne

lekarz rodzinny

REKLAMA

ART COFFEE AND TEA

Zapraszamy do Bollywood Hollywood Art Café. Ta nasza nowa inicjatywa
powstała z myślą o wszystkich miłośnikach kawy. Czy wiecie, że kawa oprócz
tego, że może być smaczna, może być też piękna? Taką kawę przyrządzają profesjonalni bariści z Dubaju. Pracowali także w liniach lotniczych Qatar Airways.
Pytają o ulubione smaki i gusta naszych Gości, a wtedy powstają takie aromatyczne dzieła sztuki, jakie widzicie na zdjęciach. Z pobytem tych utalentowanych, młodych ludzi łączy się kolejna atrakcja. Otóż nasi bariści mówią tylko
po angielsku, stąd zapraszamy wszystkich, którzy chcą poćwiczyć swój angielski
w praktyce, do Bollywood Hollywood.

Practice your English in Bollywood Hollywood.
Z herbatą serwowaną u nas łączy się kolejna przygoda. Newby to firma,
która powstała w Londynie i stamtąd właśnie sprowadzamy starannie
wyselekcjonowane, doskonale skomponowane mieszanki herbat i napary. Herbaty indyjskie są starannie zapakowane stąd zachowują swój
wyjątkowy smak i aromat. Popularnością cieszy się Oriental Sencha- wyborna zielona herbata z płatkami nagietka i rumianku z nutą mango i papai.
Natomiast z naparów Berries Delight z owocami porzeczki i słodyczą lukrecji.
Ciekawostką jest, że założyciel firmy Newby Teas, Nirmal Sethia zaprojektował,
uznany oficjalnie przez Guinness World Records najbardziej wartościowy na świecie imbryk do herbaty. Wkrótce u nas nowa seria artystycznych herbat Newby.

MIESIĄC PAŹDZIERNIK ZAPRASZA NA KAWY I HERBATY Z 30% ZNIŻKĄ,
POWRACA KASKADOWA PROMOCJA NA JEDZENIE,
BUFET NIEDZIELNY, 30 ZŁ JESZ ILE CHCESZ!
A NA NAUCZYCIELI CZEKAJĄ SPECJALNE ATRAKCJE I GRATISY
Zapraszamy Beata i Sunil Gulati, Bariści i Bollywood Hollywood Team.
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XVIII FESTIWAL NAUKI I SZTUKI W SIEDLCACH

Nauka



Wybrane panele tematyczne
SESJA II
(czwartek, 20.10.2016 r.)
Granice dorosłości/dojrzałości w kulturze, literaturze, języku Instytut Filologii Polskiej i
Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Humanistycznym UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39,
godz. 11.00-15.00, sala 1.7
Reklama skierowana do młodzieży: techniki manipulowania świadomością –
prof. nzw. dr hab. Elena Koriakowcewa.
Rytualne włączanie w dorosłość w kulturze tradycyjnej i współczesnej – dr Tomasz Rokosz.
„Dorosłe dziecko” w obliczu II wojny światowej. Proza – poezja – film – dr Barbara
Stelingowska.
Oblicza dążenia do dorosłości w kulturze filmowej – dr Jacek Jędrzejewicz.
Pomiędzy dzieckiem a mędrcem. O języku
tekstów adresowanych do odbiorców w różnym wieku (na przykładzie bajek i baśni) –
prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka.
SESJA III
(czwartek, 20.10.2016 r.)
W poszukiwaniu korzeni
Archiwum Państwowe w Siedlcach, ul. Kościuszki 7, sala konferencyjna, zajęcia dla
dwóch 15-osobowych grup, w godz. 10.0012.00 i 15.00-17.00
W poszukiwaniu korzeni – mgr Beata Troć,
Kierownik Oddziału Informacji, Udostępniania i Popularyzacji AP w Siedlcach.
W programie sesji zaplanowane są zajęcia warsztatowe i pokaz materiałów archiwalnych. Omówione zostaną elektroniczne bazy danych
służące poszukiwaniom archiwalnym. Uczestnicy zajęć zapoznają się z cyfrowymi kopiami
materiałów archiwalnych, będą prowadzili poszukiwania w sieci Internet, np. w serwisie szukajwarchiwach.pl i portalach genealogicznych.
Omówione będą też różne typy źródeł wykorzystywanych do badań genealogicznych (akta metrykalne, notarialne, hipoteczne, sądowe) oraz
literatura przedmiotu, tj. poradniki, herbarze,
słowniki, encyklopedie. Uczestnicy zajęć zapoznają się z placówkami przechowującymi materiały genealogiczne (archiwa, biblioteki, muzea)
oraz zasadami korzystania z zasobów tych placówek. Każdy otrzyma materiały pomocnicze.
SESJA XV
(czwartek, 20.10.2016 r.)
Podlasie w obiektywie ekologa

scala rodziny
łączy pokolenia
czyni człowieka wolnym!
Instytut Biologii na Wydziale Przyrodniczym
UPH, ul. Bolesława Prusa 12, hol
Wystawa pokonkursowa „Podlasie w
obiektywie ekologa” przygotowana przez
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
SESJA XVII
(piątek, 21.10.2016 r.)
Poznaj języki obce
II Uniwersytecki Konkurs Wiedzy o Rosji
i Niemczech Katedra Antropologii Dzieła Literackiego i Germanistyki, Katedra Filologii
Rosyjskiej i Komparatystyki Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych, Wydział Humanistyczny UPH, ul. Żytnia 39, sala 08, godz.
13.00
II Uniwersytecki Konkurs Wiedzy o Rosji
i Niemczech – od powstania faszyzmu do
upadku komunizmu. Historia, kultura, społeczeństwo, geografia. Do udziału zapraszamy
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Regulamin konkursu dostępny jest na
stronie Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych www.inibi.uph.edu.pl
Zgłoszenia do 18.10.2016 przyjmują: dr Aldona Borkowska, e-mail: aldbor@interia.pl;
dr Adriana Pogoda-Kołodziejak, e-mail: adapogoda@tlen.pl
SESJA XVIII
(piątek, 21.10.2016 r.)
Poznaj języki obce
Koncert piosenki autorskiej
Katedra Filologii Rosyjskiej i Komparatystyki
Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych, Wydział Humanistyczny UPH, ul.
Żytnia 39, godz. 15.00, sala koncertowa
Koncert piosenki autorskiej rosyjskiej poetki
i barda – Weroniki Doliny.
Część II. Sala nr 8, I grupa godz. 9.40 – 10.25,
II grupa 10.40 – 11.25. Grupy 60-osobowe.
Sienkiewiczowski Festiwal w „Ekonomiku” –
mgr Barbara Adamiak, nauczycielka języka
polskiego, mgr Aneta Baran, nauczycielka języka polskiego, mgr Małgorzata Połeć, nauczycielka języka polskiego, mgr Katarzyna
Bulik, nauczycielka języka polskiego, mgr
Monika Olędzka, nauczycielka przedmiotów
zawodowych, mgr Elżbieta Zaniewicz, nauczycielka przedmiotów zawodowych, mgr Tomasz
Borkowski, nauczyciel historii.
Historyczne pierwowzory bohaterów Trylogii
– wykład, miniatury teatralne w wykonaniu
uczniów, pokaz filmików reklamowych i prezentacji multimedialnych związanych z twórczością Henryka Sienkiewicza.

Podczas Festiwalu uczniowie będą mieli okazję w sposób nieszablonowy wzbogacić wiedzę
o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.
Uczestnicy spotkania wysłuchają wykładu
wzbogaconego prezentacją, obejrzą miniatury teatralne, inspirowane twórczością autora „Trylogii”, w wykonaniu uczniów i obejrzą
nagrane przez uczniów filmiki reklamowe.
SESJA XXIV
(piątek, 21.10.2016 r.)
Grupa „Ławeczka”
Wydział Humanistyczny UPH, ul. Żytnia 39,
godz. 19.00, wykład – aula 08 A, wystawa
wybranych obiektów malarskich w galerii A
Retrospekcja projektów artystycznych nieformalnej grupy „Ławeczka” – dr hab. Tomasz
Nowak, prof. UPH, mgr sztuki artysta malarz
Aleksandra Rykała, artysta malarz mgr Marcin
Sutryk, artysta malarz mgr Maciej Tołwiński
Grupa nieformalna „Ławeczka” powstała w wyniku potrzeby mobilizacji twórczej i wymiany
myśli, przy jednoczesnym zachowaniu autonomii wypowiedzi każdego z autorów. „Ławeczka”
zaistniała w warunkach niemalże idealnych,
bo podczas międzynarodowego pleneru malarskiego w malowniczym Mielniku nad rzeką
Bug latem 2008 roku. Grupę utworzyli: Aleksandra Rykała, Maciej Tołwiński, Tomasz Nowak
oraz Marcin Sutryk. „Ławeczka” propaguje formułę otwartości odnoszącej się do idei sztuki i jej
oddziaływania poprzez malarstwo. Malarstwo,
które ciągle ewoluuje i żywo reaguje na to, jacy
jesteśmy, jak odczytujemy i w jaki sposób pragniemy kreować naszą rzeczywistość. Głównym
założeniem wspólnych prezentacji Grupy „Ławeczka” jest realizacja kompozycji malarskich
w sposób kreatywny i zgodny z indywidualnymi koncepcjami rozumienia współczesnej
formy budowania wypowiedzi malarskiej w kontekście oraz odniesieniu do przestrzeni, w jakiej
mają zaistnieć i zadanego tematu.
SESJA VII
(sobota, 22.10.2016 r.)
Od kina niemego do postmodernizmu
Wydział Humanistyczny UPH, ul. Żytnia 39,
sala 08, godz. 19.00-20.00
Kino amerykańskie w XX i XXI wieku – dr Joanna Stolarek, Zakład Literatury Anglojęzycznej, Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych na Wydziale Humanistycznym UPH
Wykład ilustrowany fragmentami filmów.
Szczegółowy program
Festiwalu na stronie
www.festiwal.uph.edu.pl

16 |

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA

z Pawłem Małaszyńskim, aktorem teatralnym i filmowym

NIE ZABIEGAM
O POPULARNOŚĆ
Szukałem więc pomysłu na życie, chciałem zdobyć wykształcenie. Rodzice zaproponowali studia prawnicze, na których
wytrzymałem jakieś dwa tygodnie. Bardzo
szybko jednak stwierdziłem, że chcę spróbować spełnić swoje marzenia i zacząłem
poważnie myśleć o szkole teatralnej.

fot. archiwum Teatru Kwadrat

 Jak rodzice przyjęli Pana decyzję?
Słabo. Zawód aktora nie wydawał im się
czymś ciekawym, co daje stabilność. Życie na walizkach, niestała praca, nigdy
nie wiadomo, co będzie... Takie było ich
wyobrażenie. Ja sam do końca pewien nie
byłem, ale chciałem doświadczyć czegoś
nowego.


Wyznał Pan w jednym z wywiadów, że na początku niewiele wiedział
o aktorstwie. Jednak konsekwentnie
podejmował Pan kilka prób dostania
się do szkoły teatralnej. Co tak bardzo
ciągnęło Pana na scenę?
Niewiadoma. Aktorstwem zająłem się
przede wszystkim dlatego, że pokochałem teatr - to zachwycające i przerażające doświadczenie - to jest moje
środowisko naturalne. Jako młody chłopak unikałem jakichkolwiek występów
publicznych. Po liceum chciałem mieć
zespół z kolegami i grać rocka. Wtedy
jeszcze nie myślałem o szkole aktorskiej,
chociaż ona gdzieś tam zawsze była
z tyłu głowy, ale bardziej jako marzenie.

 Jest Pan nie tylko znanym aktorem,
ale też frontmanem zespołu rockowego
Cochise. Lubi Pan być w centrum uwagi?
Nigdy nie lubiłem i nie lubię. Nie zależało
mi na tak zwanej popularności. Nie zabiegałem o nią. Nagle przyszła sama. Znalazłem się w odpowiednim miejscu i czasie.
Miałem też sporo szczęścia. Jednak zawsze
na pierwszym miejscu był teatr i kontakt
z publicznością. Zawsze interesował mnie
ten zawód a nie to, co dzieje się wokół niego. Staram się szanować to, co mam i kim
jestem.
 Dlatego nie bierze Pan udziału w programach rozrywkowych?
To nie jest moja wrażliwość. Każdy prowadzi swoje życie zawodowe i prywatne
tak, jak ma na to ochotę. Są osoby, które
lubią iść drogą dzisiejszego show-biznesu
i czerpią z tego przyjemność. Ja nie mam
na to czasu i ochoty. Realizuję się w innych
przestrzeniach. Nie potrzebuję bywać,
żeby być i nie oceniam innych, bo kim ja
jestem, by to robić.

 Szybko zyskiwał Pan popularność.
Otrzymał Pan wiele nagród – Najlepszy
Aktor, Najpiękniejszy Polak. Takie tytuły mogą zawrócić w głowie na początku
kariery. Jak udało się nie zwariować?
Popularność przyszła nagle, niespodziewanie i była bardzo intensywna, niosąc ze
sobą szereg skrajnych emocji. Ja jednak
nie miałem czasu, by zwariować, bo miałem ważniejsze sprawy na głowie. Moja rodzina to najlepsze, co mi się mogło w tym
moim przedziwnym życiu przydarzyć.
Wolałem ten czas spędzać z dziećmi, żoną
czy zespołem w trasie, niż zajmować się
chwilową, kolorową popularnością, która
dopadła mnie dekadę temu. Wiedziałem
też, że tak szybko jak się zaczęła, szybko się skończy. Tak to już jest. Pozostały
wspomnienia. Nie przeczę... było miło.
 Ma Pan wrażliwość na scenie teatralnej, a jako wokalista rockowy jest Pan
buntownikiem?

Każdy z nas ma odrobinę
buntownika w sobie,
każdy dobry człowiek
ma w sobie odrobinę zła,
ciemną stronę.
Nie zgadzałem się i nadal nie zgadzam się
z wieloma aspektami rzeczywistości, która
mnie otacza. Każdy z nas ma odrobinę takiego buntownika w sobie, każdy dobry człowiek ma w sobie odrobinę zła, ciemną stronę.
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Wiem, że nie da sie wszystkiego naprawić
i odbudować paroma piosenkami i wrzaskiem ze sceny, ale z drugiej strony daje mi
to poczucie wolności. Cochise to moja krew.
 W tekstach Pana zespołu jest sporo
nostalgii, pokazuje Pan wiele emocji,
a jak jest w życiu prywatnym?
Tworzenie muzyki jest magiczne i piękne, jestem sam sobie sterem i żeglarzem.
Wspólnie z moimi kolegami tworzymy
muzykę, jaką chcemy, gramy tak, jak czujemy i kochamy. Jestem pełen sprzeczności i to zależy od sytuacji, w której w danej
chwili się znajduję. Jestem bardzo bezpośredni i otwarty, kocham ludzi. Z drugiej
jednak strony często lubię być sam ze
sobą. Wiesz, czasem niszczę to, co kocham
i kocham to, co niszczę.
 Spektakl, w którym Pana zobaczymy
w Siedlcach „Ślub Doskonały”, cieszy się
dużą popularnością, jak wszystkie sztuki Teatru Kwadrat. W czym tkwi sukces
tego przedstawienia?
Myślę, że przede wszystkim w zespole. To
grupa wspaniałych ludzi z naszym dyrektorem Andrzejem Nejmanem i nestorem na-
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szej sceny Jankiem Kobuszewskim na czele.
To miłość do teatru z ogromną tradycją.
Farsa i komedia to bardzo trudny gatunek, w którym specjalizujemy się już od
ponad 40 lat i nie zamierzamy obniżać
poprzeczki, którą Edward Dziewoński
podniósł wysoko wiele lat temu. Jeżeli
spektakl „Ślub doskonały” odnosi takie
sukcesy wśród publiczności i dobrze się
o nim mówi, to jest to tylko nagroda za
naszą ciężką pracę.
 Był Pan już w Siedlcach. Jak wspomina Pan spotkania z naszą publicznością?
Te nasze wizyty w różnych miastach
w Polsce czy za granicą są zawsze ciekawym doświadczeniem. Doświadczamy
tak naprawdę siebie nawzajem. Jesteśmy
siebie ciekawi. Jacy oni są? Jak to będzie?
Jak nas przyjmą? Czy będziemy w stanie
ich wzruszyć, rozśmieszyć? Teatr Kwadrat od zawsze miał zespół składający się
z aktorów znanych i popularnych. Nasza
warszawska publiczność czy publiczność
spotykana na naszych wyjazdach jest dla
nas bardzo ważna. Staramy się znaleźć dla
niej choć trochę czasu i miejsca w naszym
zabieganym, szybkim życiu.

 Woli Pan rozśmieszać czy wzruszać
widownię?
Zdecydowanie rozśmieszać. Gdy na
dwie godziny na naszym spektaklu publiczność zapomni o szarej rzeczywistości, problemach, smutkach, dobrze się
zabawi i wyjdzie uśmiechnięta, to jest
nasz sukces. Na ekranie natomiast poszukuję innego rodzaju emocji niż te,
które mam w teatrze na co dzień.

26 listopada
godz. 16:00 i 19:00

 Niedawno skończył Pan 40 lat.
Zmieniły się priorytety?
Nie. Ja się nie zmieniłem, to rzeczywistość wokół mnie się zmieniła.
Rozmawiała Jolanta Król
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

CHOĆ LATO JEST JUŻ WSPOMNIENIEM,
PRZEDSTAWIAM PAŃSTWU SZÓSTY ODCINEK
O MOICH FASCYNACJACH WAKACYJNYCH
I WEEKENDOWYCH, A PIĄTY DOTYCZĄCY
BUDOWLI MILITARNYCH W REGIONIE
Siedlczanie podróżujący na wypoczynek nad morze, jadą zwykle przez Węgrów, Łochów, Wyszków, Pułtusk, Ciechanów i w Mławie wjeżdżają na drogę
krajową nr 7. Popularna siódemka jest
obecnie na kilku odcinkach w przebudowie, co utrudnia nieco przejazd, ale jak
będziemy śmigali po zakończeniu inwestycji, to ho-ho!
Warto po drodze spojrzeć na militarne ślady przeszłości położone 5 km na
północ od Mławy. Na wzgórzu, po lewej
stronie szosy, w miejscowości Uniszki Zawadzkie z daleka zauważalna jest sylwetka Pomnika Piechura, poświęconego Bohaterskim Żołnierzom Armii „Modlin”.
Usytuowany jest w miejscu o współrzędnych 53.152604, 20.405828. Nieco dalej,
po prawej stronie, znajduje się oznakowane pole bitwy z września 1939 r. z polskim
schronem o współrzędnych 53.156790,
20.410197. Na wschód od niego widoczny
jest z szosy następny tego typu obiekt.
Uniszki Zawadzkie po raz pierwszy
pojawiają się w źródłach pisanych pod
nazwą Uniszki w 1413 r. Wtedy to odnotowano krzyżackie rabunki na przygra-

nicznym terenie. W tym samym wieku
istniały dwie wsie o tej nazwie. Druga
z nich była własnością Zawadzkich. Stąd
pochodzi obecna nazwa miejscowości.
Zachował się w niej dwór wzniesiony w 2
poł. XVIII w. dla skarbnika zawkrzeńskiego Antoniego Krajewskiego. W 1930 r.
majątek sięgał 224 ha. Ostatni jego właściciel, Michał Sztejner, został zamordowany przez Niemców we wrześniu 1939 r.
Po wojnie majątek rozparcelowano, a we
dworze urządzono mieszkania dla nauczycieli, następnie umieszczono kolejno
bibliotekę i szkołę, która funkcjonowała
do 1977 r. Obecnie ten najstarszy w powiecie mławskim dwór jest własnością
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
i czeka na przeniesienie do skansenu.
Z budynków folwarcznych majątku ocalał
jedynie XIX-wieczny spichlerz.
Miejscowość jest znana przede wszystkim z przygranicznych walk czterech początkowych dni II wojny światowej. Obok
wspomnianego Pomnika Piechura znajduje się Mauzoleum Żołnierzy Września
z wyrytymi nazwiskami poległych i uszkodzony w czasie walk polski schron z pla-

nem przebiegu bitwy. Na skraju lasu, na
postumencie, ustawiono armatę dywizyjną
ZiS-3 wz. 42 kal. 76,2 mm z młodszej epoki. Wygodny parking sprzyja zwiedzeniu
tego miejsca. Szczególnie spostrzegawczy
mogą dostrzec na drzewie przy schodach
maleńką kapliczkę na pniu.
Obiekty te przypominają o przebiegającej w tym rejonie polskiej linii Maginota,
gdzie od 1 do 4 września 1939 r. polscy
żołnierze z 20 Dywizji Piechoty Armii
„Modlin” bohatersko bronili dostępu nieprzyjacielowi do Warszawy od północy.
Przed 1939 rokiem granica polsko-niemiecka w okolicach Mławy przebiegała
tylko 120 km od Warszawy. W razie napaści Niemiec należało się spodziewać
uderzenia z tego kierunku. Dopiero latem
1939 r. podjęto decyzję o budowie umocnień w tym rejonie, by zabezpieczyć się
przed atakiem od północy. Na długości
około 17 km wzniesiono 49 schronów
i sześć na północ od Rzęgnowa. Wykorzystano naturalne walory obronne
polodowcowej moreny czołowej, zwanej Wzniesieniem Mławskim. U jego
podnóża płynie rzeka Mławka, która po
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spiętrzeniu mogła dodatkowo utrudnić
pokonanie terenu przez wojska nieprzyjaciela. Poza tym wał Wzniesienia Mławskiego był przerwany Bagnami Niemyje,
nieprzekraczalnymi dla każdej formacji
wojsk lądowych.
Niemcy atakowali pozycję mławską już
1 września, przy użyciu czołgów i lotnictwa. Najcięższe boje trwały w rejonie
Uniszek Zawadzkich. Nieprzyjacielowi
udało się przerwać polską obronę drugiego dnia koło Rzęgnowa, gdzie były słabsze polskie fortyfikacje. Po kontratakach
3 września, zakończonych niepowodzeniem, polscy żołnierze pod groźbą okrążenia opuścili bronione pozycje w nocy
z 3 na 4 września i rozpoczęli odwrót
w kierunku stolicy.
Od 2008 r. w ostatni weekend sierpnia
na polu bitwy organizowane są przez Burmistrza Miasta Mławy i Fundację „Polonia Militaris” rekonstrukcje wydarzeń
z września 1939 r. Dotychczas było to
dwudniowe widowisko, uznawane przez
znawców za najlepsze w Polsce i jedyne
tego typu w Europie. Bowiem przeprowadzane jest w oparciu o oryginalne, zabyt-

kowe schrony z 1939 r. Tysiące widzów
obserwują kilkuset uczestników szczegółowo odtwarzających zmagania polskich
żołnierzy, broniących pozycji zabezpieczających przed atakiem na Warszawę.
Rekonstruktorzy starają się realistyczne odtwarzać fakty i dbają o historyczne detale umundurowania, uzbrojenia
i oporządzenia obu zmagających się armii. W widowisku używa się pojazdów
pancernych i artylerii. Największe wrażenie sprawia przelatujący nad walczącymi
samolot. Wydarzenie wspomaga organizacyjnie Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
w Mławie. Na barkach tej placówki spoczywa głównie opieka nad weteranami
Września i ich rodzinami.
W bieżącym roku zmieniono formułę
uroczystości. Na sobotę 27 sierpnia zaplanowano jednodniową rekonstrukcję
bitwy. Natomiast dzień wcześniej na polach bitwy w Uniszkach Zawadzkich organizuje się po raz pierwszy Święto Wojsk
Lądowych.
Kilkakrotnie w Rekonstrukcji Bitwy
pod Mławą uczestniczyli członkowie
Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Ja-
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rosław Gołębiowski występował dwukrotnie w mundurze żołnierza Wojska
Polskiego i raz w mundurze niemieckim. Natomiast Sylwester Muszyński
reprezentował armię niemiecką. To
jest bolączka wszystkich rekonstrukcji
w Polsce. Uczestnicy wolą raczej reprezentować Wojsko Polskie niż obce. Warto również wspomnieć o jeszcze jednym
siedleckim akcencie. Otóż członkowie
grup rekonstrukcyjnych odtwarzających
bitwę 29 sierpnia 2009 r. otrzymywali
pamiątkowe kubki z motywami w postaci pocztówek nr 172 i 173 z cyklu „Jednostki Wojska Polskiego 1918-1939”,
wydanych przez SKK.
Podróżującym już w drodze powrotnej
znad morza polecam zatrzymanie się przy
stacji paliwowej w Rączkach koło Nidzicy. Na południowym skraju placu jest
duży schron bojowy z dwiema pancernymi strzelnicami. Przed nim ustawiono
dwa pojazdy pancerne, ulubione przez
dzieciarnię: czołg T-34 nazwany „Rudym”
i Transporter Opancerzony SKOT.
Sławomir Kordaczuk
Fot. autor i Jarosław Gołębiowski (rekonstrukcja)
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Dzieło przez
wielkie D
Niełatwo jest mi pisać o filmie, o którym
chcę Państwu tym razem opowiedzieć. Mimo
że jest to obraz, na który czekam już od wielu
miesięcy, ale jak wielu kinomanów i recenzentów miałem po prostu obawy, czy nie będzie on
rozczarowujący i to nie ze względu na kunszt
reżysera, ale bardziej ze względu na treść, ponieważ film porusza tematykę niezwykle delikatną
i drażliwą. Dziełem tym, a piszę to z pełną
odpowiedzialnością, bo obraz ten jest Dziełem
Wielkim, jest film Wojtka Smarzowskiego
„Wołyń”. Ileż to różnych informacji i plotek
narosło wokół niego podczas ostatnich miesięcy!
Dotyczyły one treści filmu, sposobu filmowania,
interpretacji faktów czy też przyszłych nieobliczalnych reperkusji międzynarodowych, jakie on
prawdopodobnie wywoła. Mówiło się przecież,
że to nie jest odpowiednia chwila dla realizacji

tego filmu, że przecież stosunki polsko-ukraińskie i tak kruche, załamią się, że Rosja na pewno
nie omieszka wykorzystać do swoich celów tego
obrazu, że… powodów było jeszcze mnóstwo.
Cóż, po premierze, z pełną odpowiedzialnością
mogę stwierdzić, że dzieło to nie obraża niczyich
uczuć. Jest to film niezwykle wyważony, delikatny, poruszający w sposób niezwykle odpowiedzialny niełatwą, wspólną historię nie tylko
polsko–ukraińską, ale historię polsko–ukraińsko
- żydowsko–rosyjsko–niemiecką. Bo tereny
byłego Województwa Wołyńskiego, to tereny
wieloetniczne, przez które przetoczył się straszny
kataklizm.
Każdy, kto widział poprzednie filmy Smarzowskiego, spodziewa się filmu-katharsis, filmu
brutalnego, filmu prawdziwego i jednocześnie
gwałtownego. Bo czegóż innego spodziewać
się po twórcy „Domu Złego” i „Drogówki”?
Przecież w swoich poprzednich filmach reżyser
pokazuje, że jest doskonałym obserwatorem
i potrafi niezwykle celnie, a zarazem bezpośrednio i brutalnie, skomentować to, co widzi. Tym
jest inaczej. Tu każdy kadr, każdy dialog, każde
ujęcie jest wyważone, niezwykle przemyślane.
Są rzecz jasna elementy właściwe Smarzowskiemu, ale momentami ma się wrażenie, że
reżyserem jest ktoś inny. Jestem przekonany, że
nikt po obejrzeniu tego obrazu nie będzie się
czuł nim obrażony, żadna z nacji; ani Polacy, ani
Ukraińcy. Reżyser snuje opowieść niezwykle
przemyślanie, z chirurgiczną wręcz precyzją.

Zaczyna od sielankowych obrazów, pokazując
wspólne życie na kresach wielu nacji. Niepostrzeżenie, półsłówkami na początku, a potem
pełnymi zdaniami przemyca napięcie, które
rośnie. Zło z początku niedostrzegalne, obecne
jest cały czas, by w końcu objawić się nam w całej
okazałości. Dowiadujemy się, że „Pany Lachy” to
ciemiężyciele, że Ukraińcy czują się dławieni pod
polskim butem, że są często traktowani gorzej niż

ku łacińskim, przedstawiają herb, tytuł,
zasługi, translacje, lata rządów w diecezji. U dołu ramy zostały umieszczone
kolejne rzymskie numery kolekcji. Są
to portrety rekonstruowane (imaginacyjne), część była wzorowana na wcześniej istniejących.
Kolekcja powstała pod koniec
XVIII wieku (22 obrazy) oraz w drugiej połowie XIX wieku (25 obrazów).
Cała kolekcja liczy 47 obrazów, niestety portret 27 – biskupa Jana Zamoyskiego (1654-55) – zaginął. Muzeum
Diecezjalne posiada w swojej kolekcji
trzy przedstawienia, resztę można
oglądać w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w Opolu Nowym. (Więcej szczegółów
możemy się dowiedzieć z publikacji księdza Roberta Mirończuka: Galeria Portretowa Biskupów
w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, Muzeum
Diecezjalne w Siedlcach 2005)
Oglądanym przykładem wyjętym z galerii

jest portret biskupa Marcina Szyszkowskiego
herbu Ostoja, biskupa łuckiego w latach 16041607. Od 1607 roku był biskupem płockim, a od
1616 roku krakowskim. Zmarł 30 kwietnia 1630
roku w Krakowie i został pochowany w katedrze
wawelskiej.

OSTATNIA RODZINA
Reżyseria: Jan P. Matuszyński

DO OBEJRZENIA
KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Galeria portretów
Diecezja siedlecka cieszy się posiadaniem 46
obrazów przedstawiających biskupów włodzimierskich, łuckich i podlaskich. Są to historyczne diecezje, które administracyjnie obejmowały
tereny dzisiejszej diecezji siedleckiej. Cykl rozpoczyna przedstawienie biskupa Izydora Zakonnika (1375-80), a kończy wizerunek biskupa Benjamina Piotra Pawła Szymańskiego (1793-1868).
Wszystkie zostały wykonane techniką olejną na
płótnie. Obrazy są swoistymi epitafiami, gdyż
biskupi przedstawieni są w popiersiu, zwróceni
nieco w lewą lub prawą stronę. U dołu kompozycji znajdują się podpisy tworzące parapet.
Wszystkie portrety posiadają cechy reprezentacyjne i oficjalne. Tło jest zawsze przygaszone
i matowe. Obrazy są prawie monochromatyczne,
o brunatnej i ciemnoszarej tonacji. W ciepłych
barwach są przedstawione kolory szat biskupów.
Światłocieniowo potraktowane zostały ich głowy
i ręce. Autorzy portretów ukazali także dekoracje
na szatach: krzyże pontyfikalne, ordery, a także
elementy strojów, takie jak koronki, czerwone nici
i guziki oraz pierścienie. Napisy są podane w języ-
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zwierzęta. Z drugiej strony jesteśmy świadkami
kazania w cerkwi, gdzie prawosławny duchowny
namawia wiernych do zrzucenia siłą, na wszelkie
sposoby, jarzma ciemiężycieli i święci późniejsze
narzędzia zbrodni: siekiery, młoty, kosy... Widzimy Ukraińców mordujących bez zmrużenia
okiem swoich polskich sąsiadów, zabijających widłami, młotami czy siekierami mężczyzn, kobiety
i dzieci, wszystkich bez wyjątku, ale widzimy też
Ukraińców pomagających swoim polskim sąsiadom, ukrywających ich, ostrzegających czy tylko
po prostu nie zauważających ucieczki, mimo że
wszystko to groziło śmiercią. Są również Polacy
gnębiący swoich ukraińskich sąsiadów czy wręcz
biorący na nich krwawy odwet. Widzimy zło
dziejące się z obu stron.
Nie jest to film antyukraiński, nie jest to
również film antypolski; jest to film – krzyk
rozpaczy, niemocy wobec niewyobrażalnego zła,
które nigdy nie powinno się stać, a wydarzyło się
naprawdę, bo okrucieństwo jest w każdym z nas.
To chyba najtrudniejszy i najlepszy film
w dotychczasowym dorobku Wojtka Smarzowskiego. Jest to zarazem jeden z najważniejszych
filmów polskich, jakie kiedykolwiek powstały.
Recenzenci, którzy obraz ten widzieli, są zgodni
co do tego, że jest to Dzieło wybitne, film jakiego
nie było w Polsce po 1989 roku. Ja się z tym zdaniem zgadzam! Jest to Dzieło (przez wielkie D),
które nie służy żadnej polityce, nie osądza żadnej
ze stron, ten film jest jak spowiedź, jak oczyszczenie i Dzieło, które każdy powinien zobaczyć!

| 21

DO POCZYTANIAMałgorzata Czyńska

Moje królestwo

Rozmowa z Edwardem Dwurnikiem

Edward Dwurnik: malarz celebryta, ulubieniec mediów, galerzystów, kolekcjonerów i koneserów sztuki. Artysta przewrotny, po witkacowsku
ukrywający się za maską błazna i prowokatora.
Tytan pracy doceniony w Polsce i na świecie.
Wreszcie humanista, przenikliwy komentator
życia społecznego, który czasami z sarkazmem,
je
a czasami z głębokim zrozumieniem portretuludzkie niedoskonałości i ograniczenia.
Wywiad Małgorzaty Czyńskiej jest jak kolekcja obrazów malarza – na kolejnych stronach pojawiają się migawki z jego bogatego życia, opowieści o sobie, przyjaciołach, autorytetach, sztuce i kobietach. Balansuje na granicy zmyślenia i prawdy, nie boi się szczerych wyznań ani kontrowersji, rozmawia poważnie, by za chwilę puścić do czytelnika oko.
I każdy sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie: czy król jest nagi?
Edward Dwurnik (ur. 1943) – malarz i grafik. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych
współczesnych polskich artystów. Cykle Podróże autostopem, Warszawa, Sportowcy czy
Robotnicy przyniosły mu uznanie w kraju i za granicą, gdzie został zauważony jeszcze
przed transformacją polityczną. W 1982 roku jako jedyny Polak wziął udział w wystawie
documenta 7 w Kassel. Wielokrotnie nagradzany, między innymi Nagrodą Kulturalną Solidarności, Nagrodą Fundacji Sztuki Współczesnej, Złotym Medalem Zasłużony Kulturze
Gloria Artis. Mieszka i pracuje w Warszawie.
(Z opisu wydawcy)
Wydawnictwo Czarne, wrzesień 2016

autorska galeria

ALEKSANDRA RYKAŁA
Aleksandra Rykała - urodzona w Siedlcach. W roku 2007 ukończyła z wyróżnieniem Wydział Grafiki i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Absolwentka podyplomowych studiów Arteterapia z elementami
terapii pedagogicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członkini nieformalnej grupy artystycznej „Ławeczka”, stypendystka Prezydenta Miasta Siedlce. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem,
a także scenografią i projektowaniem wnętrz oraz animacją kultury. Inspiracją w jej
twórczości jest niezgłębiona natura przestrzeni, a także jednostka ludzka będąca
w ścisłym, emocjonalnym związku z miejscem i wzajemne ich relacje. Malarska
przestrzeń stanowi teren poszukiwania autentycznego „ja”,
wyrażania osobowości, a przede wszystkim wewnętrznego
doświadczania rzeczywistości.
WYSTAWA MALARSTWA
26 PAŹDZIERNIKA - 18:00, GALERIA TEATRALNA CKiS
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RELACJE

Zapamiętane pejzaż

O

d 22 września w Galerii
Teatralnej CKiS oglądać
można wystawę malarstwa
Barbary Pierzgalskiej pt. „Zapamiętane - pejzaż”.
Artystka to rodowita siedlczanka.
Dyplom w PWSSP w Łodzi – Wydział tkaniny. Zajmuje się tkaniną
unikatową, rysunkiem, malarstwem,
projektowaniem wnętrz oraz tkanin
przemysłowych. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. Rzeczoznawca
przy Ministerstwie Kultury i Sztuki.
Zorganizowała 25 wystaw indywidualnych. Brała udział w wielu wysta-

Tylko muzyka

W

e wrześniu na deski
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce powróciła
„Tylko muzyka”. Widowisko to
kontynuacja spektaklu - koncertu

„Giganci piosenki”, wystawionego
po raz pierwszy na siedleckiej scenie w 2010 roku. Wokaliści i aktorzy Teatru ES wraz z towarzyszącą
im od 15 lat Orkiestrą Teatru ES
oraz występującymi w tym koncercie gościnnie siedleckimi ar-

fot. Janusz Mazurek

festiwalu. Pierwszym z ośmiu
spektakli konkursowych, który
został poddany ocenie Widzów
była wzruszająca komedia o miłości „Przyszedł
mężczyzna do
kobiety” z Viola
Arlak i Tadeuszem Chudeckim w rolach
głównych. Po
spektaklu aktorzy spotkali
się z publicz-

wach zbiorowych, w kraju i zagranicą (m.in. Francja, Holandia, Niemcy,
Węgry, Grecja, Finlandia). Należy do
Stowarzyszenia Pastelistów Polskich
oraz Związku Polskich Artystów
Plastyków. Aktywnie uczestniczy

w życiu artystycznym kraju. Jej prace znajdują się w muzeach polskich
oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. W galerii teatralnej
jej prace oglądać można do 21 października.

tystami, zaprezentowali repertuar
takich gwiazd jak m.in.: Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors, The
Rolling Stones, Bob Dylan, Led
Zeppelin, Pink Floyd. Widowisku
towarzyszyła też znakomita oprawa choreograficzna w wykonaniu

Teatru Tańca Caro (choreografia
Izabela Orzełowska). Kierownikiem muzycznym i reżyserem
spektaklu jest Waldemar Koperkiewicz. Kolejna okazja by zobaczyć ten porywający koncert już
11 października. Zapraszamy!

fot. Marek Błaszczyk

W

piątek, 23 września
na deskach Sceny
Teatralnej Miasta
Siedlce odbyła się gala inaugurująca V Ogólnopolski Festiwal
Teatrów „Sztuka plus Komercja”.
Uroczystego otwarcia dokonali:
Waldemar Koperkiewicz, dyrektor CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce, Wojciech Słupski, właściciel
Agencji Artystycznej Open Teatr
oraz Tadeusz Chudecki, patron
artystyczny tegorocznej edycji

nością. Był to czas na rozmowę
i pamiątkowe zdjęcia z aktorami.
Szczegółowy repertuar sztuk teatralnych oraz wydarzeń towarzyszących festiwalowi dostępny jest
na stronie www.ckis.siedlce.pl

fot. Janusz Mazurek

Teatralna jesień trwa

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce
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RELACJE

Energetyczne Dni Siedlec

T

projektu „Letnia Scena Eski”. Ogromną dawkę muzycznej energii mieszkańcom Siedlec
dostarczył zespół Afromental oraz Agniesz-

Do tańca i do różańca

je miasta i diecezji na kanwie historii narodu
i Kościoła na naszych ziemiach. Przedstawienie
ukazało to co najbardziej charakterystyczne dla
naszego regionu – religijność, patriotyzm, pokojowe współistnienie i przenikanie się różnych
kultur, tradycji i religii. Widzowie zaproszeni zostali do podróży przez najbardziej przełomowe
momenty naszych dziejów, które jak w tajemnicach różańca układają się w sentencje radosnych,
bolesnych i chwalebnych wydarzeń.

„S

Scenariusz i reżyseria spektaklu to dzieło Iwony Marii Orzełowskiej, która wspólnie
z Joanną Woszczyńską stworzyła też choreografię
widowiska.
W spektaklu wystąpili: Teatr Tańca Caro,
Alternatywny Teatr Tańca LUZ, ZPiT ZS ”Chodowiacy”, Cats Claw Crew, Klerycy Wyższego
Seminarium Duchownego w Siedlcach.
Konsultacje: ks. Wojciech Hackiewicz

fot. Janusz Mazurek

iedlczanie do tańca i do różańca” to
tytuł spektaklu, którego premiera
miała miejsce podczas Światowych
Dni Młodzieży w Diecezji Siedleckiej. Przedstawienie, na deskach Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce zaprezentowane zostało ponownie 4 i 25
września. Spektakl to dzieło wspólne siedleckich
artystów, którzy starali się zaprezentować dzie-

fot. Grzegorz Cybulski

fot. Piotr Głuchowski

egoroczne Dni Siedlec były wyjątkowo energetyczne, a to za sprawą
koncertu „Pod napięciem” w ramach

ka Chylińska. Przed sceną vis-a-vis Stadionu
Miejskiego zgromadziło się blisko 10 tysięcy
Widzów, którzy na koncert przybyli z całego regionu. Sponsorem wydarzenia była spółka PGE
- Polska Grupa Energetyczna, a głównym partnerem medialnym radio Eska i Eska Tv.

Chór Miasta Siedlce
ma już 15 lat

we, ale i współczesne. Można było usłyszeć
m.in. „Skrzypka na dachu” Jerry’ego Bocka, „Księżniczkę czardasza” Imre Kálmána,
„Nabucco” G. Verdiego, utwór „Barcelona”
z rep. grupy Queen czy też „We Are the
World” Michaela Jacksona i Lionela Richie.
Owacjom na stojąco nie było końca, a po
koncercie na wszystkich gości czekał, urodzinowy tort.

fot. Janusz Mazurek

W

piątek, 2 września na deskach
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce odbyły się koncerty inaugurujące jubileusz 15-lecia Chóru Miasta
Siedlce. W koncertach pt. „Przebojowa 15”
udział wzięli: Chór Miasta Siedlce, Orkiestra Wojskowa w Siedlcach pod dyrekcja
kpt. Dariusza Kaczmarskiego oraz soliści:
Justyna-Kowynia Rymanowska, Agnieszka Adamczak-Hutek, Paweł Wolski, Patryk
Rymanowski i Marcin Sójka. Całość poprowadził pomysłodawca, założyciel i wieloletni dyrygent chóru, Mariusz Orzełowski.
Wybrzmiewały utwory klasyczne, operetko-

REKLAMA

JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR

REKLAMA

SZTUKA OGRODNICZA
NAJPIĘKNIEJ KWITNĄCE WIOSNĄ ROŚLINY
CEBULOWE SADZIMY WŁAŚNIE TERAZ.
Sztukę ogrodniczą opartą o rośliny cebulowe do poziomu mistrzowskiego
rozwinęli Holendrzy. W parku Keukenhof każdej wiosny można oglądać baśniowe, kwietne kompozycje stworzone z 7 milionów roślin cebulowych – głównie z tulipanów. Chętnych do zwiedzania jest tak wielu, że
bilety trzeba rezerwować z nawet kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.
Wbrew pozorom, stworzenie tryskającej kolorami, kwietnej kompozycji
we własnym ogrodzie nie jest wcale trudne, ani też bardzo pracochłonne. Minimalny wysiłek włożony w ogród jesienią, zaowocuje kwitnącą od
marca do maja salwą barw.
W dobrych centrach ogrodniczych do wybory mamy kilkaset gatunków
i odmian w prawie wszystkich kolorach jakie możemy sobie wyobrazić. Różnorodność jest olbrzymia, więc przygotowanie pomysłu na własną aranżację ułatwi nam zakupy. Warto zwrócić uwagę na różne pory
kwitnienia poszczególnych gatunków. Posadzenie obok siebie wczesnych
i późniejszych roślin spowoduje, że nasza rabata będzie się zmieniać wraz
z przemijającą wiosną. Na przykład późniejsze tulipany zastąpią przekwitające krokusy i hiacynty, a po nich z kolei mogą zakwitnąć irysy.
Sadzenie cebulek jest bardzo proste. Zakopujemy je na głębokości 8-10 cm
– im większa cebulka, tym głębiej i dbamy aby ziemia była wilgotna przez
cały rok. Przez kilka następnych miesięcy łatwo będzie zapomnieć o zakopanych „skarbach”, jednak wyrastające spod ziemi wiosenne, kwitnące
niespodzianki na pewno będą piękną i efektowną ozdobą każdego ogrodu.
Jakub Kowalewski
Ogrody Podlaskie
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PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PARTNERZY CKiS
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
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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.

11 listopada
godz. 19:00

PREMIERA

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

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