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Królowa śniegu | s. 4

Kantata na cztery skrzydła | s. 4

Coppelia | s. 5

Bajkowe Siedlce | s. 5

 s. 8-9

W NUMERZE

Nie ustaję
w walce o marzenia
[rozmowa z Aleksandrą Kiedrowicz]

 s. 10 - 11

Artystyczne
podsumowanie roku

 s. 14-15

Nie boję się
zaszufladkowania
[rozmowa z Michałem Pielą]

J

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 UDAŁO MI SIĘ W UBIEGŁYM ROKU?

STEFAN SOMLA

BAJKA O STARYM
I NOWYM ROKU
O jednej porze, raz do roku
w zimowej nocy ciemnym mroku,
gdzieś, gdzie nie sięga ludzki wzrok,
schodzi się z rokiem rok.
Jeden jest wielki z siwą brodą,
drugi jest mały z buzią młodą,
czyli, by rzec innymi słowy:
jeden jest Stary, a drugi Nowy.
Gwiazdy jak owieczki lśnią na niebie,
a oni stają obok siebie,
coś sobie mówią , patrząc w oczy,
ale nikt nie wie o czym.
Potem w ciemności słychać kroki…
To się rozchodzą oba roki.
W całkiem przeciwne idą strony:
Stary znużony i zmęczony,
Nowy o jasnych, złotych lokach,
wesoło mknie w podskokach.
Po chwili cichnie odgłos kroków
w zimowej nocy ciemnym mroku,
gwiazda za gwiazdą w górze gaśnie
i znika czarnej nocy cień,
i robi się na świecie jaśniej,
i wstaje nowy, jasny dzień,
i budzisz się, przecierasz wzrok
i witasz Nowy Rok.
Ludwik Jerzy Kern

BARBARA CHWESIUK

WIESŁAW KAŁUSKI

wiceprzewodniczący
Rady Miasta Siedlce

właścicielka firmy Bialcon, Rabarbar
i Pałacu Cieleśnica

prezes Siedleckiego Okręgowego
Związku Lekkiej Atletyki

Miniony 2015 rok zaliczam
do najbardziej udanych na
przestrzeni kilku ostatnich lat
i to zarówno w sferze osobistej,
rodzinnej jak i społecznej. Złożyły
się na to ważne wydarzenia:
- ukazała się po kilku latach
wspólnej pracy książka opisująca
dzieje mojej Rodziny na przestrzeni przeszło trzystu lat wraz
z tablicami genealogicznymi
- mogłem poświęcić więcej czasu aby poczynić wiele ważnych
prac przy zagospodarowaniu
mojej posesji i dokończyć prace
budowlane przy domu
- wreszcie w dziedzinie społeczno-politycznej nieoczekiwane
acz radosne wyniki wyborów
prezydenckich i parlamentarnych,
które niosą nadzieję na oczekiwany przez wielu Polaków kierunek
zmian w życiu publicznym.

Dla mnie kończący się rok,
pomimo chorób wsród kilku najbliższych mi osób, mogę nazwać
rokiem nadziei. Przede wszystkim,
przyszedł na świat mój czwarty
wnuk Antoś. Zdałam sobie
sprawę, ile szczęścia daje mi moja
rodzina. Ze strony synów i męża
mam wielką pomoc w biznesie.
Młodszy, Szymon od zera rozwija
produkcję tradycyjnej, zdrowej
żywności, na razie na małą skalę,
ale mam nadzieję, uda mu się wytrwać w tych działaniach. Dzięki
aktywności starszego syna Kuby,
otwarciu wielu nowych salonów
w tym roku, nadal jesteśmy na
rynku. Zmiany na arenie politycznej Polski, niektórych niepokoją, ja
jednak jestem pełna nadziei, że to
co będzie się dokonywało, w dłuższej perspektywie przyniesie wiele
dobrego dla Polski i Polaków.

Mijający 2015 rok był bardzo
udanym czasem dla siedleckiej
lekkiej atletyki. Sztandarową imprezą siedleckiego OZLA są tzw.
„czwartki lekkoatletyczne”, które
organizowaliśmy z powodzeniem
również w minionym roku. To
zawody o zasięgu ogólnopolskim
przeznaczone dla uczniów szkół
podstawowych, rozgrywane w 10
cyklach, w których uczestniczy ok.
300 zawodniczek i zawodników
w każdej z dyscyplin sportowych.
Naszym sukcesem sportowym
są też biegi uliczne w rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz w rocznicę Odzyskania
Niepodległości 11 Listopada.
W każdym z tych biegów brało
udział ok. 500-600 uczestników młodzieży i osób dorosłych. Mam
nadzieję, że te pozytywne trendy
utrzymamy w 2016 roku.

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

4-5 Repertuar CKiS na styczeń

Punkt Informacji Miasta Siedlce,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74

6-7 Co za miesiąc

Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40

8-9 Gość sceny 24 - rozmowa
z Aleksandrą Kiedrowicz -

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Klub Rafa, ul. Rynkowa 24

zwyciężczynią programu

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

„Mam Talent”

UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2

10-11 Artystyczne podsumowanie roku

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4

14-15 Rozmowy teatralne -

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

z Michałem Pielą
16-17 Bożonarodzeniowe szopki
19 Kultura po sąsiedzku
20-21 Bazar kulturalny
22-24 Relacje

Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1
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
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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aktualności teatralne w w w.ckis.siedlce.pl w w w.scena24.siedlce.pl

4 STYCZNIA (poniedziałek)

PROGRAM STYPENDIALNY

BARTOSZA BARABASZA

godz. 16:00
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce

6 STYCZNIA (środa)
środa)
KONCERT

ŚWIĘTY CZAS

godz. 15:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

21 STYCZNIA (czwartek)
czwartek)

17 STYCZNIA (niedziela)
niedziela)
SPEKTAKL

KRÓLOWA ŚNIEGU

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Choreografia: Iwona Maria Orzełowska,
Paulina Jaksim
Wykonanie: Teatr Tańca Caro

Dyrygent: por. Dariusz Kaczmarski
Soliści: Ewa Siembida, Natalia Koperkiewicz,
Małgorzata Boć, Marcin Sójka, Robert Protasewicz
Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w wykonaniu
Orkiestry Wojskowej w Siedlcach, Chóru Miasta Siedlce
oraz solistów.

7, 8 STYCZNIA
SPEKTAKL

ALLADYN

KANTATA
NA CZTERY SKRZYDŁA
godz. 9.00, 11.00, 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
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!

godz. 8:30, 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
spektakle edukacyjne w wykonaniu aktorów
Katolickiego Teatru Edukacji z Wrocławia

8 STYCZNIA (piątek)
WERNISAŻ

Z ŁĄK, PÓL I OGRODÓW

MALARSTWO HALINY BUDZISZEWSKIEJ
godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS

14 STYCZNIA (czwartek)
czwartek)
SPEKTAKL

O PIRACIE BUCIORZE,
KTÓRY ZGUBIŁ SKARB A ZYSKAŁ PRZYJACIELA
godz. 10:00
miejsce: Sokołowski Ośrodek Kultury
Spektakl dla dzieci „O Piracie Buciorze, który
zgubił skarb, a zyskał przyjaciela” w reżyserii
i z muzyką Waldemara Koperkiewicza,
a w wykonaniu aktorów Teatru Es. W tytułową
rolę Pirata Buciora wciela się Robert
Protasewicz, jego towarzyszkę przygód –
Papugę – gra Urszula Gotowicka, a odtwórcą
roli groźnego Pirata Haka jest Maciej Czapski.

19 STYCZNIA (wtorek)
wtorek)
SPEKTAKL

KRÓLOWA ŚNIEGU

TEATR MĄDREGO WIDZA

godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Choreografia: Iwona Maria Orzełowska,
Paulina Jaksim
Wykonanie: Teatr Tańca Caro

20 STYCZNIA (środa)
SPEKTAKL

KONCERT KARNAWAŁOWY

SZKOŁY TAŃCA DO CARO DANCE
godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

21 STYCZNIA (czwartek)
czwartek)
SPEKTAKL

KANTATA NA CZTERY SKRZYDŁA

TEATR MĄDREGO WIDZA

godz. 9:00, 11:00, 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz: Robert Brutter
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
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28, 29 STYCZNIA
SPEKTAKL

BAJKOWE SIEDLCE
NASZA MAŁA OJCZYZNA

TEATR MĄDREGO WIDZA

godz. 9:00, 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
w w w.facebook.com/ckis.siedlce

22 STYCZNIA (piątek)
SPEKTAKLE EDUKACYJNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Tekst: Stefan Szulc
Reżyseria: Robert Protasewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz

„PIOTRUŚ I WILK”,
„PRZYGODY TOMKA SAWYERA”,
„ZROZUMIEĆ TEATR”
godz. 8:30, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Organizator: Teatr ARTENES z Wrocławia

24 STYCZNIA (niedziela)
SPEKTAKL

COPPELIA

24 STYCZNIA (niedziela)

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
na podstawie libretta Charles Nuiterr i Saint-Leon
wg noweli E.T.A Hoffmana, Muzyka: Leo Delbes,
Wykonanie: Teatr Tańca Caro,
Choreografia: Elizaveta Gorelikova,
Iwona Maria Orzełowska

30 STYCZNIA (sobota)
JUBILEUSZ

1000 WYDANIE LISTY PRZEBOJÓW
W KATOLICKIM RADIU PODLASIE
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

25 STYCZNIA (poniedziałek)

31 STYCZNIA (niedziela)

SPEKTAKL

SPEKTAKL

COPPELIA

BAJKOWE SIEDLCE
NASZA MAŁA OJCZYZNA

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

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

26, 27 STYCZNIA

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

SPEKTAKL

MAŁY KSIĄŻĘ
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Teksty piosenek: Ula Gotowicka
Scenografia: Natalia Koperkiewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es
W przedstawieniu z bajkową scenografią
wzbogaconą wizualizacjami, występują aktorzy
Teatru Es. Ważną częścią spektaklu jest oprawa
muzyczna i piosenki napisane przez Ulę Gotowicką
z muzyką Waldemara Koperkiewicza.

Tekst: Stefan Szulc
Reżyseria: Robert Protasewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
Spektakl jest wędrówką po Siedlcach, opisuje
historię miasta i zmian jakie się w nim w ostatnich
latach dokonały. „...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.

COPPELIA
RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria
Orzełowska na podstawie libretta Charles
Nuiterr i Saint-Leon
wg noweli E.T.A Hoffmana
Wykonanie: Teatr Tańca Caro
Muzyka: Leo Delbes
Choreografia: Elizaveta Gorelikova
Iwona Maria Orzełowska
Coppelia czyli dziewczyna o szklanych
oczach to bajka baletowa dla dzieci
i dorosłych. Przedstawienie tańcem i muzyką
opowiada historię lalki, którą stworzył
zegarmistrz i marzy o tym żeby ją ożywić.
Lalka jest tak piękna, że zakochuje się w niej
pewien młodzieniec myśląc, że to prawdziwa
dziewczyna. Wesoła opowieść, która
pokazuje jak bardzo zaawansowana technika
może doprowadzić do pomylenia sztucznie
stworzonej lalki z żywą dziewczyną i jakie
z tego mogą wyniknąć konsekwencje.
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CO ZA MIESIĄC

LUTY 2016

12 LUTEGO (piątek)
godz. 17:00 i 20:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL

SPEKTAKL

BAJKOWE SIEDLCE
NASZA MAŁA
OJCZYZNA

IMIĘ
obsada: Małgorzata Foremniak/
Edyta Olszówka, Dorota Krempa,
Szymon Bobrowski, Marcin Hycnar,
Wojciech Malajkat
Produkcja: Tito Productions
K. Fukacz-Cebula D. Słonina

Tekst: Stefan Szulc
Reżyseria: Robert Protasewicz
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es

14 LUTEGO (niedziela)

28 LUTEGO (niedziela)

godz. 17:00 i 20:00

godz. 16:00 i 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

WALENTYNKI W TEATRZE
KONCERT

SPEKTAKL

Wykonanie: Marcin Sójka,
soliści Teatru Es
i tancerze Teatru Tańca Caro
REKLAMA

21 LUTEGO (niedziela)
godz. 16:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

MIŁOŚĆ
NIEJEDNO
MA IMIĘ

|7

SZALONE NOŻYCZKI
Obsada: Lucyna Malec, Ewa Wencel,
Jacek Łuczak, Dominik Kowalewski,
Grzegorz Wons, Maciej Kujawski,
Andrzej Nejman/Paweł Małaszyński/
Andrzej Andrzejewski
Produkcja: Teatr Kwadrat
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GOŚĆ SCENY 24
ROZMOWA Z

Aleksandrą Kiedrowicz, akrobatką powietrzną,
zwyciężczynią ósmej edycji programu „Mam Talent”

Nie ustaję w walce
o marzenia
 Czy już się Pani otrząsnęła ze zwycięskiego confetti po finale ósmej edycji „Mam Talent”, którego była Pani
gwiazdą?
Tak. Już troszeczkę ochłonęłam i przede
wszystkim zdążyłam odpocząć. Po samym
finale ruszyłam dalej do pracy z dziećmi, ale
teraz czekają mnie święta i długi - mam nadzieję - zasłużony odpoczynek. A od stycznia będzie chyba jeszcze intensywniej niż
przed programem i to mnie cieszy.
 Jakie to uczucie wystąpić przed całą
Polską i usłyszeć ten najważniejszy werdykt?
Uczucie jest cudowne - do tej pory,
kiedy sobie przypomnę ten moment, nie
mogę w to uwierzyć. Wcześniej oglądałam
ten program i przed telewizorem „oceniałam” innych. Teraz miałam okazję stanąć po

drugiej stronie i przekonać się, jak to jest.
I ogłoszenie na castingu, podczas wyborów
półfinałowej 40-stki i w półfinale, i w finale to wszystko momenty nie do opisania.

Publiczność daje
mi ogromną energię
a ja, będąc na scenie,
mogę jej oddać swoją
 Ile pracy kosztował Panią udział w tym
programie? Który z etapów przygotowań
do kolejnych odcinków, a tym samym do

finału, okazał się najtrudniejszy?
Myślę, że nie można krótko odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę trwało
to kilkanaście lat. Natomiast sama przygoda z „Mam Talent” - od momentu, kiedy
zdecydowałam się na udział w tym programie - to rzeczywiście był intensywny czas.
To trochę inna forma występu niż ta, którą
zajmuję się na co dzień. W programie miałam tylko około 2 minuty, żeby pokazać pół
mojego życia, mojej pracy.
 Po jednym z odcinków juror programu Agustin Egurrola powiedział o Pani
występie: „To jest cudo, które chodzi po
świecie”. Kto w życiu pomógł Pani stać się
takim cudem?
To rodzice po raz pierwszy zapisali mnie
na zajęcia taneczne i to oni rozbudzili we
mnie miłość do tańca. Później, kiedy już
miałam świadomość, czym jest dla mnie
taniec, sama zaczęłam szukać ścieżek rozwoju.
 Śledząc Pani artystyczne popisy ma się
wrażenie, że występowanie przed publicznością to Pani ulubione zajęcie. Co daje
Pani kontakt z dużą widownią, jakie emocje wyzwala?
Tak, moje występy dla publiczności za-
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wsze wychodzą mi najlepiej. Publiczność
daje mi ogromną energię a ja, będąc na
scenie, mogę jej oddać swoją. Podczas występów przed tak licznym gremium jednych
zżera stres i trema, a mnie wręcz przeciwnie
- duża publika mobilizuje do działania.
 Już w pierwszej klasie gimnazjum wygrała Pani konkurs taneczny, w którym
nagrodą było stypendium na dalszy rozwój
talentu. Jak Pani wykorzystała tę szansę?
Myślę, że danej mi szansy nie zaprzepaściłam. Rozwijałam się, inwestowałam w siebie, w stroje, w wyjazdy, w liczne warsztaty,
w których brałam udział, nie tylko w Polsce.
Taniec to droga pasja.
 Jako 16-latka została Pani instruktorką w Chojnickiej Akademii Tańca „Piętro Wyżej”, podczas gdy Pani rówieśnicy
doświadczali nastoletniej lekkości bytu…
Co kryło się za tak dojrzałymi decyzjami
i wyborami w tamtym okresie Pani życia?
Ja byłam i nadal jestem bezgranicznie
zakochana w tym, co robię. Zarówno wówczas, jak teraz nie są dla mnie ważne im-

prezy, choć nie stronię oczywiście od życia
towarzyskiego. Dla mnie najważniejsza była
nauka podopiecznych, obserwowanie tego,
jakie robią postępy, a później radość z ich
sukcesów.
 W którym momencie zainteresowała
się Pani akrobatyką powietrzną, kojarzoną raczej z cyrkiem i jak najbliżsi zareagowali na Pani nowy „kaprys”?
Akrobatyką powietrzną zainteresowałam
się, kiedy zostałam zatrudniona jako tancerka
i choreograf w spektaklu akrobatycznym we
Wrocławiu, było to dwa i pół roku temu. Tam
po raz pierwszy zobaczyłam „z czym to się
je”. Najbliższym bardzo podobała się ta moja
nowa pasja - dopóki nie dowiedzieli się, jak
wysoko czasami muszę pracować i że to
wszystko odbywa się bez zabezpieczeń. Co
do cyrku - cyrk to coś pięknego, zarówno ten
tradycyjny, jak i nowoczesny. Ja jednak jestem
bardziej zakochana w cyrku nowoczesnym,
takim jak Cirque du soleil.

Trzeba wiedzieć,
czego się chce i mimo
przeciwności nie ustawać
w walce o marzenia...
 Jak planuje Pani pokierować swoją karierą? Czy wygrana w finale „Mam Talent”
może w tym pomóc?

Będę się dalej rozwijać. Chciałabym
mieć więcej okazji do występowania w Polsce - w teatrach, ale też na różnego rodzaju
imprezach. Wygrana i sam udział w programie „Mam Talent” otwiera wiele dróg. Nie
ukrywam, że w spełnianiu moich marzeń
ten program bardzo mi pomógł. Jeżeli chodzi o zagraniczne występy - ofert mam sporo, ale podkreślam – priorytetem są występy
w moim ojczystym kraju.
 Jest Pani sobie sterem i żeglarzem – sama
Pani tworzy choreografie, projektuje i szyje
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kostiumy, dba o charakteryzację i fryzurę.
Nie za dużo tego jak na jedna osobę?
To chyba już taka moja obsesja - sama
wszystkiego muszę dopilnować, by mieć
pewność, że wszystko wyjdzie „idealnie”,
według mojego zamysłu. To wtedy czuję się
najlepiej, kiedy sama zadbam o mój sceniczny wizerunek. Nie wyobrażam sobie, żeby
ktoś inny mnie w tym zastąpił. Z szyciem
strojów za to jest różnie - czasami rzeczywiście szyję sama, ale częściej samo szycie
zlecam komu innemu, a ja zajmuję się zdobieniem kryształkami i tak zwanym „dopieszczaniem” całości.
 Jaka jest Aleksandra Kiedrowicz prywatnie? Jak Pani odpoczywa, jakiej muzyki słucha, których pisarzy podziwia?
Kiedy wracam do domu po dniu pełnym zajęć, jestem jak każda inna osoba,
no może poza tym , że czasem zachciewa
mi się „giąć” i rozciągać podczas robienia
herbaty czy gotowania (śmiech). Słucham
tak naprawdę wszystkiego. Jeśli chodzi
o lektury, pochłaniają mnie teraz poradniki
o psach i szczeniakach, bo od niedawna jestem szczęśliwą właścicielką małego mopsa
i to jemu poświęcam dużo mojego wolnego
czasu. Pomiędzy sięgam po kryminały, np.
Johna Girshama.
 Woli Pani marzyć czy planować?
Każde marzenie staram się powoli realizować, więc jest to taki miks marzeń
i planów. Na chwilę obecną chciałabym się
spełniać na scenie i jak najwięcej występować. Na trochę później odkładam marzenie
o własnej szkole akrobatyki powietrznej
i sztuki cyrkowej - nowoczesnej sztuki cyrkowej.
 Od jakiegoś czasu mieszka Pani w Siedlcach - co Panią przywiodło do naszego
miasta i czy zamierza Pani zakotwiczyć się
tutaj na dłużej?
Chciałam trochę odpocząć od zagranicznych kontraktów i wróciłam do Polski.
Tutaj poznałam mojego obecnego chłopaka, który po krótkim czasie zaczął grać
dla Pogoni Siedlce, dlatego właśnie do tego
miasta się przeprowadziliśmy. Ja też w Siedlcach znalazłam pracę - w Szkole Tańca do
Caro Dance. Dla mnie to też kolejna okazja
do rozwoju i do spełniania się w swoim zawodzie.
 Ma Pani zaledwie 21 lat i osiągnęła
Pani tak wiele. Co, według Pani, decyduje
o sukcesie?
Przede wszystkim determinacja i wiara
w siebie. Trzeba wiedzieć, czego się chce
i mimo przeciwności nie ustawać w walce
o marzenia – ale to chyba nic nowego. Droga na sam szczyt zawsze jest pod górkę ;).
[AM]
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Artystyczne podsumowanie 2015 roku, czyli CKiS w liczbach
W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku, Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna
Miasta Siedlce było organizatorem, współorganizatorem, realizatorem bądź uczestnikiem (poprzez udział własnych
zespołów, twórców i wykonawców) następujących wydarzeń artystycznych:
32 własne spektakle teatralne - w tym 11 spektakli premierowych:
PREMIERY WŁASNE 2015 r.

 WIRTUALNIE ŚPIĄCA KRÓLEWNA
1 MARCA 2015
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska | Obsada: Adepci Teatru Tańca Caro

 PARADY
12 CZERWCA 2015
Reżyseria: Maciej Czapski | Obsada: adepci Studia Teatralnego im. J. Woszczerowicza

 KANTATA NA CZTERY SKRZYDŁA
18 CZERWCA 2015
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz | Obsada: aktorzy Teatru Es – Ula Gotowicka, Robert
Protasewicz, Maciej Czapski

 PRZYGODY MICHAŁA W ŚWIECIE MUZYKI
6 WRZEŚNIA 2015
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska | Obsada: Adepci Teatru Tańca Caro

 O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI
12 WRZEŚNIA 2015
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska | Obsada: Adepci Teatru Tańca Caro

 MAŁY KSIĄŻĘ
11 PAŹDZIERNIKA 2015
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz | Obsada: aktorzy Teatru Es
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 ŚLUBY PANIEŃSKIE
18 PAŹDZIERNIKA 2015
Reżyseria: Maciej Czapski | Obsada: adepci Studia Teatralnego im. J. Woszczerowicza

 MROWISKO
24 PAŹDZIERNIKA 2015
Choreografia: Paulina Jaksim, Jakub Mędrzycki | Obsada: Teatr Tańca Caro – profesjonaliści

 COPPELIA
8 LISTOPADA 2015
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska | Obsada: Adepci Teatru Tańca Caro

 BAJKOWE SIEDLCE, NASZA MAŁA OJCZYZNA
22 LISTOPADA 2015
Reżyseria: Robert Protasewicz | Muzyka: Waldemar Koperkiewicz, Robert Protasewicz

 32 koncerty
 2 programy stypendialne,
 5 wystaw i wernisaży,
 15 spotkań, konferencji i sympozjów,
 17 koncertów i spektakli CKiS poza miastem Siedlce
RAZEM: 340 wydarzeń artystycznych i społecznych

 KRÓLOWA ŚNIEGU
6 GRUDNIA 2015
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska, Paulina Jaksim | Obsada: Teatr Tańca Caro

 31 spektakli teatrów impresaryjnych

(w tym IV OFTP „Sztuka plus Komercja”
- 8 spektakli konkursowych)
 132 spektakle i widowiska dla dzieci i młodzieży,
 46 spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 28 konkursów, prezentacji, widowisk, przeglądów i festiwali, w tym
Ogólnopolski Festiwal Literatury Kobiecej “Pióro i Pazur”

+ 72 audycje radiowe i telewizyjne (TV Wschód, Katolickie Radio Podlasie)
+ informacje bieżące w regionalnej prasie
i audycjach radiowych
+ udział tancerzy Formacji Tanecznej Caro Dance w Krajowych
Mistrzostwach IDO Szczecin 2015, Siedlce 2015 oraz Mistrzostwach
Europy Gibraltar 2015 i Mistrzostwach Świata Mikołajki 2015.
Około: 140 tysięcy widzów (nie licząc słuchaczy audycji radiowych
i telewizyjnych),
260 aktorów, artystów estradowych spoza Siedlec goszczących na
Scenie Teatralnej Miasta Siedlce,
około 330 artystów, aktorów, tancerzy, śpiewaków działających
w ramach grup artystycznych CKiS, a występujących i reprezentujących
CKiS w Siedlcach oraz w Polsce i na świecie.
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PAMIĘTNE ZABAWY SYLWESTROWE - wspomnienia gości Sceny 24

Marek Błaszczyk

dyrektor Domu Pracy Twórczej ”Reymontówka”

fot.
fot. archiwum
archiwum prywatne
prywatne

Od kiedy pracuję w „Reymontówce” – a to już 26 lat – organizowanie zabawy jest moim obowiązkiem służbowym, więc mogę powiedzieć, że bawię się w pracy (śmiech). Kiedyś, szczególnie w okresie studiów, uwielbiałem
się bawić, balowałem do białego rana, królując na parkiecie. Generalnie lubię się bawić, ale raczej w małym
gronie rodziny czy przyjaciół, gdzie oprócz tańca można porozmawiać, po prostu spotkać się z ludźmi, z którymi
coś nas łączy. Sylwestry, które odbywały się w Reymontówce, za każdym razem były dobrze wspominane i nigdy
nie było problemu z kompletem gości. Na początku organizowałem je wspólnie z Andrzejem Meżeryckim, który
bardzo dbał o oprawę muzyczną z najwyższej półki. Oczywiście nie wszystkim gościom się to podobało i szczególnie nad ranem prosili o repertuar disco polo... Andrzej był temu bardzo niechętny, zawsze starał się trzymać
wysoki poziom. Przed „Reymontówką”, w której od lat spędzam Sylwestra, chodziliśmy z małżonką na bale
sylwestrowe do Białej Sali przy Miejskim Ośrodku Kultury i to były piękne zabawy. Było kilka wyjątków, kiedy
spędzaliśmy Sylwestra poza Siedlcami i Reymontówką – m.in. pamiętny sylwester w 1993 roku na Słowacji, która oddzieliła się w wyniku rozpadu
Czechosłowacji. Teraz, kiedy jestem poważnym dziadkiem, nie mam nic przeciwko temu, by spędzać sylwestra z wnukami (śmiech),
ale moi przyjaciele na pewno mi nie pozwolą…

Przemek Miłkowski
Jestem studentem, w roku akademickim mieszkam w akademiku, więc siłą rzeczy często spotykam się ze
znajomymi, zdarzają się wyjścia do klubów. Lubię potańczyć, posłuchać głośnej muzyki, ale od spędzania
czasu w dyskotece wolę jednak spotkania w spokojniejszych miejscach. Sylwester jest dla mnie dniem
jak każdy inny, nie traktuję go jakoś wyjątkowo. Nie czuję konieczności organizowania niezapomnianej
imprezy czy robienia czegoś na siłę. Nie oznacza to jednak, że spędzam go w domu, przed telewizorem czy
ekranem komputera. Nigdy nie mam ostatecznie sprecyzowanych planów, pojawiają się pomysły na spędzenie tej nocy i zawsze jest to jedna wielka improwizacja. Bez względu na to, w jakim miejscu spędzam
sylwestrowy wieczór, trzeba pamiętać, że wraz z Nowym Rokiem studenci rozpoczynają przygotowania
do sesji egzaminacyjnej i być może na długo zapomną o beztroskich wyjściach i imprezowaniu;)

fot. archiwum prywatnefot. archiwum prywatne

student Politechniki Białostockiej

Agnieszka Zając

fot. archiwum prywatne

specjalista ds reklamy w Radiu Eska

Noc sylwestrowa jest dla mnie zawsze niezwykłym wydarzeniem. Koniec roku to czas podsumowań i refleksji, ale także okres przygotowań do powitania Nowego Roku. Uwielbiam ten szał z poszukiwaniem kreacji,
doborem odpowiedniej fryzury, każda z nas chce wyglądać wyjątkowo w tę noc. Moją pasją jest taniec, więc
jest to jedna z okazji, kiedy mogę poszaleć na parkiecie w gronie przyjaciół. Mój sylwester to przede wszystkim szampańska zabawa do białego rana.

Bożena Polak-Stojanova

właścicielka restauracji Zaścianek Polski, prezes Fundacji Mazowiecka Micha Szlachecka

fot. archiwum prywatne

Uwielbiam się bawić, tańczyć i spędzać czas w dobrym towarzystwie. Niejedną noc w swoim życiu przetańczyłam, świetnie się bawiąc. Jestem wtedy w swoim żywiole. Nie wyobrażam sobie życia bez zabawy, która
– jak mi się wydaje – jest nam bardzo potrzebna. Przede wszystkim po to, by uwolnić emocje, zapomnieć
o problemach, cieszyć się obecnością kochanych i lubianych ludzi, docenić chwilę i urodę życia. Jeśli chodzi
o noc sylwestrową, to w zależności od nastroju spędzam ją w mniejszym lub większym gronie przyjaciół i znajomych na prywatnych przyjęciach bądź większych balach. To, jak się bawimy, w dużym stopniu zależy od nas
samych. Obserwując zabawę Polaków często zauważam, jak małżonkowie nie odstępują na krok swoich żon
i odwrotnie, psując sobie wzajemnie radość zabawy. Zazdrość, podejrzliwość, jakieś skrywane urazy wychodzą
wtedy na jaw. Panie siedzą skwaszone przy stołach, a panowie nerwowo uchylają kolejny kieliszek. Tak bywa,
ale na szczęście nie zawsze. Sylwester jest szczególną zabawą – z jednej strony wieńczy stary rok, udany lub
nie, z drugiej jest obietnicą lepszych dni. Wiele razy zdarzało mi się przeżyć niezapomniane sylwestrowe noce,
m.in. w czasach studenckich, kiedy wraz z przyjaciółmi wybraliśmy na Sylwestra do bacówki pod Zakopanem.
Był siarczysty mróz, dwa metry śniegu, bacówka licha z dziurami w ścianach. Chłopcy rozpalili ogień w piecu,
a dziewczyny wzięły się za gotowanie. Było cudownie i pięknie, mimo że bardzo spartańsko. Cieszyliśmy się sobą, młodością i życiem…
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Beata Gulati

właścicielka Bollywood Hollywood Indian Restaurant

fot. archiwum
prywatne prywatne
fot. archiwum

Dobra zabawa, to śmiech, bycie wśród najbliższych ukochanych ludzi. Teraz kojarzy mi się z moim wnuczkiem Heniem, kiedy gramy wspólny koncert na instrumentach perkusyjnych i pianinie. Ja gram jakiś rytm
a Henio gra na Congach, potem dodaje łagodzące nuty na zaklinaczu deszczu (rainstick). Ten Aztecki instrument wykonany z Bambusa (guadua) wprowadza nastrój szumu rzeki lub oceanu… niektórzy mówią,
że to dźwięk poezji. Jego mała siostrzyczka Helenka tylko się do nas uśmiecha, swoimi cudnymi dołeczkami.
Dobra zabawa wzbogaca, rozwija, sprawia, że każda z osób w niej uczestniczących jest tak zwaną - added
value - wartością dodaną i bez niej ta zabawa byłaby inna.
Kocham dwa rodzaje tańców: babskie szaleństwa, kiedy ekspresja jest swobodna, kiedy czujemy się wolne i nic nas
nie ogranicza. Kiedy śmiejemy się i rozwijamy tę swoją unikalną sferę kobiecości. Lubię tańczyć boso z dzwonkami
indyjskimi (ghungroo), zawiązanymi wokół kostek, podkreślając rytm na Klavesach (clave) - drewnianym instrumencie idiofonicznym. Lubię tańczyć do dźwięków harfy, grałam w babskim zespole Anny Faber “Faber Blue” na instrumentach perkusyjnych i właśnie jednym
z naszych popisowych numerów był utwór celtycki, w którym tańczyłam boso :)
Ten drugi rodzaj tańca, to taniec jak ja to nazywam “silnie romantyczny”, tańczony z moim mężem. Są takie melodie, które porywają nas do tańca, jak
“When a man loves a woman”… by Michael Bolton, za każdym razem czuję wtedy, jakby to był nasz pierwszy taniec, trochę śmiejemy się jak puszczą
“Beatę” albo “Lasciatemi Cantare” i szalejemy jak są jakieś kubańskie lub hiszpańskie rytmy. Lubię dobry Jazz, John Coltrane i Naima lub Straight to the
Heart i David Sanborne. Okazuje się, że jestem niepoprawnie romantyczna:)) Kocham Adele i Katie Melua, i Free Jazz:) a i Michała Rudasia. Tym akcentem mogę wspomnieć o muzyce indyjskiej i naszym wyjątkowym gościu, który zagrał koncert podczas sylwestrowej nocy 2015 w Bollywood. Ta
noc jest dla mnie zawsze wyjątkowa, organizujemy Sylwestra w Bollywood Hollywood już od początku istnienia naszej restauracji i zawsze jest to
dla nas szczególna Noc. Na Sylwestra opracowujemy wyjątkowe menu, dajemy prezenty naszym gościom i zawsze jest jakaś niespodzianka, piękne
tańce w wykonaniu najwyższej klasy tancerek i tancerzy Bollywood lub Belly Dance, są akcenty z innych kultur - jak do tej pory mieliśmy mistrza
bębniarskiego z Afryki, mistrza Salsy, wodzireja a w tym roku koncert sylwestrowy Michała Rudasia.
Mój wyjątkowy Sylwester? Pewnego wieczora po koncercie z Faber Blue w Hotelu Sheraton w Krakowie, jechaliśmy z mężem windą do
pokoju. W windzie spotkaliśmy rozbawione towarzystwo, które zaprosiło nas na dach hotelu mówiąc w tajemniczy sposób, że będzie
tam skrzypek na dachu. Po krótkim namyśle i pojechaliśmy z nowo poznanymi osobami prosto na dach i tak to chyba był najpiękniejszy taniec przy skrzypkach do tonów “If I were a rich man:))) To musiał być Sylwester.

Karol Zaczkiewicz
Dj „Szczurek”

fot. archiwum prywatne

Zabawa w moim życiu to w większości przypadków praca, polegająca na dostarczaniu rozrywki innym. Lubię swoją pracę i bawiąc innych, sam czerpię z tego przyjemność. Człowiek dobrze się bawi, kiedy np. idąc na
imprezę do klubu, dyskoteki czy restauracji ledwo przyjdzie a już
musi wychodzić, bo okazuje się że 6 godzin minęło jak 15 minut.
Jeżeli chodzi o siedlczan, nie jest w tej materii najgorzej. Mieszkańcy naszego miasta i okolic lubią się bawić, chodzić na
imprezy do klubów i restauracji, gdzie można potańczyć,
dobrze zjeść i napić się alkoholu. Jest taki żart: angielski
dziennikarz pyta się polskich robotników pracujących
w Wielkiej Brytanii „Czy Polacy potrafią bawić się bez alkoholu?” Polacy odpowiadają że tak,
ale po chwili dodają: „Ale po co się tak męczyć” .I ten żart dość dobrze pasuje do uczestników siedleckich imprez. Kiedyś w tutejszych lokalach mających dwa lub więcej parkietów, na
parkiecie głównym królowała muzyka klubowa, głównie odmiany house, a na mniejszych old
i disco polo. Teraz tendencja jest odwrotna - gatunek disco polo wyparł muzykę klubową na
małe parkiety, a szkoda, bo lubię ten gatunek muzyczny. Może się komuś wydawać dziwne, ale
muzyka, której lubię słuchać odbiega od tej, którą prezentuję. Cenię dobre gitarowe granie - te
starsze i nowsze - relaksuję się przy dobrych brzmieniach elektronicznych, szczególnie z lat 90’.
Bardzo lubię tańczyć, ale taniec nie jest moją receptą na zabawę. Dla mnie zabawa kojarzy się
z wypadem gdzieś do lasu, nad rzekę czy jezioro z fajną paczką znajomych, gdzie oczywiście
towarzyszy nam muzyka, ale nie jest elementem kluczowym zabawy. Lubię aktywnie spędzać
czas: Paintball, Ram, skuter wodny, jacht czy po prostu ognisko i dobre jedzenie. Jeżeli chodzi
o Sylwester, to od kilkunastu lat w ten dzień jestem w pracy, czyli gram, więc odpowiedź na
pytanie: jak lubię spędzać sylwestra, może być tylko jedna: nie wiem! Hmm, wyjątkowy sylwester... Każdy jest na swój sposób wyjątkowy, ale pamiętam imprezę, na której miało być
120 osób, a na miejscu okazało się, że jest 25 w trzech różnych wiekowo grupach i jedna
para „starszych nastolatków”, ale jak śpiewał Freddie Mercury: „Show must go on”. Było
to wyzwanie, ale 6 nad ranem wszyscy wychodzili z imprezy zmęczeni, z obolałymi
nogami, ale i z uśmiechem po szampańsko spędzonej nocy.

14 |

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z

NIE BOJĘ SIĘ
ZASZUFLADKOWANIA
 Być może zdenerwuje Pana pierwsze
pytanie (znowu ten „Ojciec Mateusz”!), ale
zaryzykuję: Mam bardzo wielu znajomych,
którzy oglądają ten serial wyłącznie z powodu pańskiej roli. Ile w postaci aspiranta
Noculi jest Pana samego?
Po pierwsze, nigdy się nie obrażam na
takie pytania, ponieważ ten serial dał mi
ogromną popularność, która procentuje. Po
drugie, nie pogardzam pracą, która zapewnia mi pieniądze. A po trzecie bardzo lubię
„Ojca Mateusza” i gra w tym serialu daje mi
satysfakcję i przyjemność. Jeśli chodzi o postać aspiranta Noculi, to na pewno, chcąc
nie chcąc, „wkładam” w nią siebie samego.
Takie cechy, jak poczucie humoru czy ciepło, które emanują od mojego bohatera,
mamy wspólne.
 Co zadecydowało o tym, że po przeczytaniu scenariusza zgodził się Pan wcielić
w tę postać?
Tak się złożyło, że nie czytałem scenariusza. Wcześniej oglądałem włoski pierwowzór „Ojca Mateusza” i wiedziałem, w co
się pakuję (śmiech). To było osiem lat temu,
kiedy jeszcze nie miałem dyplomu PWST.
Nie mogłem sobie pozwolić na wybrzydzanie, chociaż, jak podkreślam, pomysł przeniesienia na polski grunt Don Matteo bardzo
mi się spodobał.

 Szczególnie „wdzięcznym” wątkiem
serialu są Pana relacje z głównymi bohaterami - komendantem Możejką i Ojcem
Mateuszem. Czy prywatnie też coś Panów
łączy?
Przede wszystkim każdy z nas ma swoje
rodziny i liczne obowiązki, więc nie mamy
czasu na częste spotkania na prywatnym
gruncie. Ale nasze relacje, zarówno na planie, jak i poza nim, są bardzo przyjazne.
Dużo nauczyłem się od moich starszych
kolegów i mam nadzieję jeszcze wiele z tych
relacji skorzystać.

... bardzo lubię „Ojca
Mateusza” i gra w tym
serialu daje mi satysfakcję
i przyjemność.
 Jak Pana rodzina traktuje filmowego
Noculę?
Rodzina jest ze mnie bardzo dumna
i regularnie ogląda serial, chwaląc moje
wcielenie. Zdarza się, że wspólnie go oglądamy. I to daje mi dużą frajdę. Ja zasiadam
przed telewizorem głównie po to, by przekonać się, czy stale utrzymujemy w tym serialu wysoki poziom.

 Kiedy był Pan małym chłopcem, kim
Pan chciał zostać: bardziej strażakiem czy
policjantem?
Nigdy nie myślałem o służbach mundurowych. Jako dziecko bardziej fascynowali mnie bohaterowie „Gwiezdnych wojen”
i marzyłem o tym, by w przyszłości zostać
astronautą. Ale los chciał inaczej i jestem
aktorem w mundurze policjanta - póki co
(śmiech).
 Jak Pan sądzi, czy rola sierżanta Noculi
- jowialnego, ale jednocześnie zdecydowanego stróża prawa może ocieplić wizerunek współczesnego policjanta, którego
stereotyp wciąż jest dość negatywny?
Postać policjanta ma długą historię
w polskim kinie, wspomnę chociażby porucznika Borewicza z serialu „07 zgłoś
się”. Wówczas, w zupełnie innych czasach
niż obecnie, na pewno bohater ten służył
ociepleniu wizerunku polskiego milicjanta
w czasach PRL-u. Myślę, że w „Ojcu Mateuszu” nie było to zamiarem reżysera, choć
może pośrednio tak wyszło. Być może dzięki
policjantom spod skrzydeł Możejki społeczeństwo inaczej spojrzy na stróżów prawa.
Ja zawsze miałem szacunek do tych służb.
Bardzo często rozmawiam z policjantami,
którym serial się niezwykle podoba, ale jeśli
chodzi o mandaty, to płacę tak jak wszyscy.
Nie mam żadnej taryfy ulgowej (śmiech).

fot. archiwum prywatne

Michałem Pielą, aktorem teatralnym i filmowym
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 Dzięki temu serialowi zyskał Pan ogromną popularność. Jak Pan sobie z nią radzi?
Nie obrażam się na nią. Zdarza się, że ludzie rozpoznają mnie na ulicy, pytają o kulisy serialu, komplementują mojego bohatera.
Zawsze chętnie z nimi rozmawiam. Z uśmiechem rozdaję autografy.
 Trochę „Ojciec Mateusz” Pana zaszufladkował, a przecież występuje Pan w innych
produkcjach filmowych, dużo gra w teatrze,
tworzy niezapomniany dubbing w filmach
i grach komputerowych. Próbuje się Pan
uwolnić z tego serialowego gorsetu?
Aktorstwo traktuję jak każdy inny zawód – staram się rozwijać, uczyć i cały czas
eksperymentować na innych polach. To, że
jest mnie mniej na ekranie, wynika głównie
z tego, że większą część czasu poświęcam na
udział w powstawaniu kolejnych odcinków
„Ojca Mateusza”. Nie boję się zaszufladkowania. Staram się wykorzystać moją popularność do robienia różnych rzeczy i na razie
mi się to udaje.
 Gdzie chętniej Pan występuje w teatrze
czy w filmie i jakiego rodzaju skupienia
wymaga od Pana aktorstwo?
Pewnie się powtórzę za innymi, ale film
i teatr to dwa różne światy. W teatrze niczego nie da się powtórzyć, nie da się oszukać
widza. Spektakl jest żywym organizmem,
wymagającym maksymalnej uważności. Jeden z moich kolegów po fachu słusznie zauważył, że udział w przedstawieniu teatralnym to zimny prysznic na wszystkie seriale,
w których gramy.

wytrwać psychicznie. Można zostać łatwo
skrzywdzonym, a nie każdy umie to udźwignąć. Poczucie humoru często ratuje z takich opresji…
 Pańscy bohaterowie, mimo że z pozoru
ciepli, wrażliwi i rubaszni, często ulegają
pokusie zwątpienia i pesymizmu. A dla
Pana w życiu szklanka jest w połowie pełna
czy pusta?

Aktorstwo traktuję jak
każdy inny zawód – staram
się rozwijać, uczyć i cały
czas eksperymentować
na innych polach.
To trudne pytanie. Staram się, by postaci przeze mnie grane, były z krwi i kości.
Nocul też potrafi się mocno zdenerwować,
ale w końcu znajduje ten złoty środek i wraca do równowagi. Zderzają się w nim różne
osobowości, czasem skrajne, jak w życiu
każdego z nas. Zawsze staram się pamiętać
o tym, że człowiek jest ułomny i to pozwala
zrozumieć innych.
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 Co Pan robi poza planem? Jakie ma
Pan pasje i hobby?
Teraz bawię się moim prezentem gwiazdkowym, czyli konsolą do gier i bardzo mnie
to rajcuje. Uwielbiam czytać. Delektuję się dobrym kinem. Oczywiście nad wszelkie rozrywki
przedkładam czas spędzony z rodziną – wspólne spacery w towarzystwie naszego psa. Od czasu do czasu zaglądam do kuchni, ale moja żona
gotuje znacznie lepiej ode mnie, więc to ona ma
w tej materii decydujący głos. Ale – jak twierdzą
najbliżsi i przyjaciele – gotuję całkiem dobrze.
 Jaki był dla Pana miniony rok - czym
Pana rozczarował, a czym zachwycił?
Ten rok był dla mnie trudny ze względu
na sprawy osobiste. Mam nadzieję, że już
się nie powtórzy. Jednocześnie jestem przekonany, że z każdej złej rzeczy można wyciągnąć konstruktywne wnioski. W sferze
zawodowej zaś 2015 rok był dla mnie bardzo
łaskawy i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
 Czy ma Pan jakieś postanowienia na
2016 rok?
Nigdy niczego sobie nie zakładałem, wychodząc z założenia, że w każdym momencie
roku można coś postanowić i zmienić. Mnie na
przykład udało się w 2015 roku zrzucić kilka ki[AM]
logramów, z czego się bardzo cieszę.

 Podczas egzaminów do warszawskiej
PWST zaśpiewał Pan piosenkę z repertuaru „Kabaretu Starszych Panów” „”Odrażający drań”. Już wtedy ujawnił się (jak
mniemam) Pana duży dystans do siebie
(jest Pan słusznej postury, może stąd ten
wybór piosenki:)). Dlaczego to takie ważne
w zawodzie aktora?
Zdawałem sobie sprawę z tego, że dostanie się do szkoły, którą szturmują setki
chętnych, jest trudnym wyzwaniem, wybrałem więc taki repertuar, by zrobić to jak
najszybciej i jak najlepiej. Oprócz kanonu
tekstów lirycznych, miałem również przygotowane lżejsze utwory, a do takich należały piosenki z Kabaretu Starszych Panów,
których w moim domu słuchało się bardzo
często. Dzięki piosence „Odrażający drań”
mogłem „sprzedać” mój komizm. Mam
dystans do siebie, który w zawodzie aktora jest wręcz niezbędny. Bez niego trudno

fot. archiwum prywatne

 Czy istnieje jakaś rola, o której Pan marzy od lat?
Tak. Marzę, żeby zagrać w sztuce Szekspira. Myślę, ze wówczas pokazałbym
wszystkie swoje atuty. Sam jestem ciekaw, na
co mnie stać…
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SZOPKI BOŻONARODZENIOWE W SIEDLECKICH KOŚCIOŁACH
szopki

Parafia Bożego Ciała

Parafia Św. Stanisława BM

Parafia Św. Jana Pawła II

Kościół Garnizonowy Najświętszego Serca Jezusa

Parafia Miłosierdzia Bożego

Parafia Katedralna Niepokalanego Pocz

STYCZEŃ 2016
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Parafia pw. Błogosławionych Męczenników Podlaskich

zęcia NMP

Parafia Św. Józefa

Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Parafia Ducha Świętego

| 17

REKLAMA

NOVEKINO SIEDLCE
PoLECA
Las
samoCreed:
Fistaszki.
Narodziny bójców
wersja
legendy
kinowa

Moje
córki
krowy

8 STYCZNIA
1 STYCZNIA

Nienawistna
ósemka

8 STYCZNIA

Point
Break na fali

8 STYCZNIA

8 STYCZNIA

7 rzeczy,
Odlotowa
których
Pitbull.
przygoda
nie wiecie
Nowe
Anomalisa porządki o facetach

Barbie:
Tajne
agentki

15 STYCZNIA
PREMIERA

Excentrycy
czyli po
słonecznej stronie ulicy

15 STYCZNIA
PREMIERA

FILMOWE
REKOLEKCJE

5.01. FRANCISZEK

11.01. MOJE CÓRKI
KROWY

OCZAMI KOBIET

15 STYCZNIA
PREMIERA

22 STYCZNIA
PREMIERA

22 STYCZNIA

29 STYCZNIA
PREMIERA

29 STYCZNIA
PREMIERA

13.01. MOJE CÓRKI
KROWY

PREMIERA

NOVEKINO SIEDLCE

ul. Wiszniewskiego 4
tel. 25 640 77 66 REZERWACJA BILETÓW (KASA)
tel. 25 640 77 60 REZERWACJA GRUPOWA
fax. 25 632 35 39. siedlce@novekino.pl
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KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
NAGRODY IM.
LUDOMIRA BENEDYKTOWICZA
WRĘCZONE

GENERAŁ
FRANCISZEK SIKORSKI
WYSTAWA

W gronie laureatów 27. edycji tej prestiżowej nagrody znaleźli się:
▶ ks. Henryk Drozd - pierwszy dyrektor
Katolickiego Radia Podlasie, wieloletni dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.
Kapłan został wyróżniony za działalność na
rzecz rozwoju mediów i muzealnictwa w regionie, w dziedzinie kulturalno–organizacyjnej i ochrony zabytków
▶ w kategorii społeczno humanitarnej
nagrodę
otrzymało
stowarzyszanie
„Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej, za
działalność organizacyjną i edukacyjną na
rzecz dzieci i młodzieży dotkniętej autyzmem. Nagrodę odebrała prezes stowarzyszenia - Anna Chwałek.
▶ dr Tomasz Jaszczołt – historyk regionalista, za działalność badawczo – naukową
i wydawniczą w zakresie popularyzacji historii Podlasia i wschodniego Mazowsza.
Nagroda przyznana w dziedzinie literatury
popularno–naukowej i publicystyki

8 listopada 2015 – 24 stycznia 2016
Muzeum Regionalne w Siedlcach

Wystawa została zorganizowana z okazji 75. rocznicy śmierci generała. Na ekspozycji zostały zaakcentowane najważniejsze
wydarzenia w życiu gen. Franciszka Sikorskiego od jego dzieciństwa, przez służbę wojskową i życie rodzinne po śmierć
w Charkowie w 1940 r.

„CZEGO OCZY NIE WIDZĄ”
WYSTAWA GRAFIKI
ZOFII KICIŃSKI
Wystawa czynna do 31 marca 2016 r.
Galeria w Bramie, ul. Pułaskiego 7

Zofia Kiciński ukończyła Liceum Sztuk
Pięknych w Lublinie. Aktualnie studiuje
Grafikę Artystyczną w Łodzi. Eksperymenty
z wieloma technikami pomogły jej zdobyć
umiejętności takie jak: projektowanie graficzne, topografia, fotografia, obróbka graficzna, malarstwo czy ilustracja.

WYSTAWA POŚWIĘCONA UNITOM PODLASKIM
Archiwum Państwowe w Siedlcach
26.11.2015 – 20.01.2016

Prezentowane materiały pochodzą z zasobu archiwów państwowych i kościelnych
oraz ze zbiorów prywatnych. Wystawa czynna będzie do 20 stycznia 2016 r.

KONCERT AUDIOFEELS
MALARSTWO
ALEKSANDRY RYKAŁA
Nagroda im. L. Benedyktowicza jest wysoko ceniona na Podlasiu, otrzymują ją ludzie, którzy dorobkiem swojego życia przyczynili się do rozwoju tej ziemi w różnych
sferach życia. Przyznawana jest od 1987 r.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się
1 grudnia w Muzeum Regionalnym.

XXV OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ SZTUKI
RECYTATORSKIEJ
I POEZJI ŚPIEWANEJ
KAMIEŃ WIARY

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W SIEDLCACH
Finał 19 lutego 2016 r.

Zgłoszenia na Turniej na kartach uczestnictwa (dostępne na stronie MOK) należy przesłać
do 22 stycznia 2016 r.

Wystawa czynna do 23 stycznia 2016
Uniwersytet
Przyrodniczo – Humanistyczny

18 grudnia 2015 roku w Galerii Przestrzeń
Sztuk Biblioteki Głównej UPH w Siedlcach
przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 9 nastąpiło otwarcie wystawy malarstwa Aleksandry Rykała. Uroczystego otwarcia dokonała
JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk.
Aleksandra Rykała jest absolwentką Grafiki
i Malarstwa łódzkiej ASP. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, malarstwem, arteterapią
oraz projektowaniem wnętrz. Od roku 2010
współtworzy nieformalną grupę artystyczną
„ławeczka”.
Wystawa prezentowana będzie do 23
stycznia 2016 roku.

TWÓRCZOŚĆ TERESY
SZCZUROWSKIEJ –BUCHCZEWY
WYSTAWA MALARSTWA,
GRAFIKI, RYSUNKU
Wystawa czynna do 17 stycznia 2016 r.
Muzeum Regionalne w Siedlcach

15 stycznia 2016 r. (piątek) o godz. 18.00
odbędzie się spotkanie z autorką wystawy
i promocja albumu „Życie i twórczość Teresy
Szczurowskiej – Buchczewy”.

31 stycznia 2016, godz. 20:00
Brofaktura - Siedlce, ul. Armii Krajowej 5

AudioFeels to więcej niż zespół wokalnych
talentów. To realizacja wizji wspólnego tworzenia muzyki. Afirmacja dźwięków płynąca
z męskiej duszy. AudioFeels kochają dźwięki,
bo dźwięki kochają ich. Grupa wykonuje muzykę w stylu Vocal Play. Jest to nowatorskie podejście do śpiewania, które polega na imitacji
instrumentów, poprzez maksymalne wykorzystanie możliwości ludzkiego głosu.
Kariera AudioFeels rozpoczęła się
w rodzinnym mieście członków zespołu,
w Poznaniu, szybko jednak zdobyli uznanie wśród kilkumilionowej publiczności,
występując na scenie popularnego programu MAM TALENT, gdzie dotarli do finału
i zdobyli trzecie miejsce.
W październiku 2009 roku ukazał się
pierwszy studyjny album AudioFeels z coverami utworów takich artystów, jak m.in. Simon
& Garfunkel, Red Hot Chili Peppers, Sting czy
Metallica, w dwa tygodnie pokrył się złotem
i stał się najchętniej kupowaną płytą w Polsce.
Kolejne, równie popularne albumy, muzycy
wydali w 2011 i 2013 roku.
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Fajerwerki
na Nowy Rok
Zaczynamy Nowy Rok i jak zawsze zastanawiamy się jaki będzie on dla nas, kinomanów. Jakież to filmy okażą się hitami, a jakie
poniosą sromotną klęskę; który z reżyserów
będzie zwycięzcą, a który wielkim przegranym. Oczywiście nie wszystko tu zależy od
nas widzów, zostawmy więc sprawy swojemu
biegowi. Jednego jednak jestem pewien nadchodzący rok będzie artystycznie mocny,
wybuchowy, ba pełen fajerwerków. Stało się to
dla mnie jasne wtedy, kiedy zobaczyłem zapowiedzi filmowe na styczeń 2016. Zacznę więc
noworoczne informacje od kina sensacyjnego.
Wybrałem dla Państwa dwa filmy kultowych
już reżyserów. Jeden z nich jest gwiazdorem,

HISTORIA JEDNEGO OBRAZU

DANUTA MICHALEC
HISTORYK SZTUKI

W 1982 roku, mieszkające w Siedlcach
emerytowane nauczycielki - Irena (1901- 1985)
i Joanna (1902-1999) Karpińskie - przekazały
do zbiorów ówczesnego Muzeum Okręgowego
w Siedlcach cenny dar: własne prace plastyczne
wykonane w technice monotypii. Prace Ireny
można w tej chwili oglądać na wystawie w siedleckim muzeum. Warto więc wspomnieć też
młodszą o rok siostrę Karpińską - Joannę - i zaprezentować choć jedną z jej prac. Wybrana
została do tej prezentacji kompozycja z tytułem
autorskim: „Bukiet w karminowym dzbanku”.
Na nieokreślonym tle i umownie zaznaczonym
podłożu stoją dwa dzbany. W wyższym z nich
i posiadającym ucho, ułożono duży, rozkładający się wachlarzowo bukiet. W kompozycji
dominuje specyficzna odmiana czerwonego
barwnika, ciekawie korespondująca z wyszukanymi fioletami i ciemną zielenią w skrajnych
partiach przedstawienia. Bukiety i martwe natury z bukietami były częstymi tematami prac
Joanny Karpińskiej. Pani Joanna sama układała
te bukiety. Często pięknie zasuszone stały wiele
lat w mieszkaniu sióstr.

absolutnym klasykiem kina światowego, drugi
jest…. absolutnym klasykiem sensacyjnego
kina polskiego. O kim mowa? Pierwszy to
oczywiści Quentin Tarantino – gwiazda międzynarodowa, a drugi - Patryk Vega – gwiazda polska, ale z dużym zadatkiem na karierę
światową. Myślę zresztą, że tylko przypadkowo
panowie urodzili się i tworzą w takich, a nie
innych miejscach. Równie dobrze mogło
być przecież odwrotnie i sukces również
byłby gwarantowany. Znamy dotychczasowe
dokonania obu twórców i wiemy, że po ich
dziełach, możemy spodziewać się wszystkiego,
tylko nie spokoju i nudy. Na ekrany naszych
kin wchodzą więc w styczniu, jedno po drugim
najnowsze dzieła obu artystów.
Zacznijmy chronologicznie. Na początek
Quentin Tarantino i jego najnowsze dzieło,
western zatytułowany „Nienawistna Ósemka”. Rzecz dzieje się tuż po wojnie secesyjnej.
Podczas katastrofalnej burzy śnieżnej, spotykają się przypadkowo na odludziu dziwne
indywidua ludzkie, skazane na siebie przez
kaprys przyrody. Aby nie zdradzać treści
powiem tylko Państwu, że będzie dynamicznie, wybuchowo i niezwykle intensywnie, jak
to u Tarantino bywa. Jestem pewien, że obraz
ten spełni wszystkie oczekiwania admiratorów twórczości tego reżysera ba, na pewno
jeszcze ich zaskoczy sposobem opowiadania

NIENAWISTNA ÓSEMKA
Reżyseria: Quentin Tarantino
Obsada: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton
Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern

i efektami specjalnymi. Jeśli dołożymy do
tego obsadę aktorską wypełnioną gwiazdami
znanymi z poprzednich filmów Tarantino, jestem pewien sukcesu tego dzieła. W obsadzie
zobaczymy więc takie sławy jak: Kurt Rusell,
Samuel L. Jackson, Michael Madsten, Tim
Roth, Bruce Dern, czy debiutująca u mistrza
Jennifer Jason Leigh. Smaczku dodatkowo dodaje to, iż Tarantino bez owijania w bawełnę
oznajmił, że jest to jeden z ostatnich filmów
w jego karierze. A już na marginesie dodam,
że muzykę do tego obrazu napisał Ennio
Morricone. I po tej informacji jestem pewien,
że tylko jednostki filmu tego nie obejrzą.
Teraz czas na dzieło drugiego ze wspomnianych artystów, czyli najnowszy film
Patryka Vegi - „Pitbull. Nowe porządki”.

Bukiet
w karminowym dzbanku
Joanna Karpińska
(1902-1999)

Życiorysy obu sióstr są podobne. Dzieciństwo spędziły w otoczeniu bujnej przyrody, bo
ojciec był leśnikiem zatrudnionym w dobrach
prywatnych w okolicach Grodna. Rodzina
mieszkała we dworze otoczonym parkiem. Dopiero pierwsza wojna światowa spowodowała,
że Karpińscy przenieśli się do miasta i zamieszkali na stałe w Siedlcach. Wcześniejszą, domową
edukację, siostry uzupełniały na pensji żeńskiej
Konstancji Zembrzuskiej i w Gimnazjum Królowej Jadwigi. Po ukończeniu gimnazjum pojechały na studia do Poznania, by w Szkole Sztuk
Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego studiować; Joanna - grafikę a Irena – malarstwo. Gdy
jedna z nich – Irena - w 1928 roku przeniosła się
do Wilna, to Joanna w następnym roku podążyła za nią. Studia na tamtejszym Wydziale Sztuk
Pięknych ukończyły na początku lat 30. XX wieku. Obie pracowały jako nauczycielki rysunków.
Joanna jeszcze w czasie studiów w Wilnie uczyła
w szkole wieczorowej a po ich zakończeniu zatrudniła się w Siedlcach. Irena wyjechała do Krasnegostawu. Gdy wybuchła druga wojna światowa obie mieszkały w Siedlcach i brały udział

w tajnym nauczaniu. Po jej zakończeniu wspólnie założyły i przez kilka lat prowadziły Miejską
Szkołę Malarstwa i Przemysłu Artystycznego.
Obie siostry upodobały sobie monotypię - technikę, która stoi na pograniczu malarstwa i grafiki.
W tej technice kompozycja malarska powstaje na
podłożu szklanym albo metalowym. Na papier
przenosi się ją przez odbicie i tu wysycha. Nie
można jej wielokrotnie powielić, jak to dzieje się
to w grafice. Stąd nazwa od greckich słów: monos
–„ jedyny” oraz „ typos” – „odbicie”.
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Od razu powiem, że nie jest to kontynuacja
poprzedniego „Pitbulla”, ani późniejszego
serialu o tym samym tytule; to zupełnie
nowa opowieść, z nowymi postaciami, chociaż uczciwie przyznam, że kilku kultowych
i znanych bohaterów na ekranie się pojawi.
Zobaczymy więc Gebbelsa, Barszczyka czy
Igora. Zabraknie natomiast Despero, ale
zaręczam, że historia na tym nie ucierpi.
I tu również, tak jak poprzednio, znakomita
obsada co prawda gwiazd rodzimych, ale
jednak oglądanych z przyjemnością. Zobaczy
więc dawno nie widzianego na dużym ekranie Bogusława Lindę, tym razem wcielającego się w brutalnego i bezwzględnego szefa
mafii. W zaskakujących rolach zobaczymy
Maję Ostaszewską, Agnieszkę Dygant, Annę

PITBULL. NOWE PORZĄDKI
Reżyseria: Partyk Vega
Obsada: Piotr Stramowski, Bogusław Linda, Andrzej Grabowski,
Paweł Królikowski, Agnieszka Dygant, Maja Ostaszewska, Anna Mucha

autorska galeria

HALINA BUDZISZEWSKA
Urodziła się w Bronisławowie Małym na Lubelszczyźnie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych w Zamościu i Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1979 roku mieszka i pracuje w Siedlcach.
Przez wiele lat kierowała siedleckim Biurem Wystaw Artystycznych. Obecnie pracuje w dziale
sztuki Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
Uprawia malarstwo olejne i akwarele. Maluje
nastrojowe pejzaże nasycone urodą Podlasia,
poetyckie kompozycje z motywem strachów na
wróble, samotne drzewa a jej ulubione motywy
to ogrody i bukiety. To właśnie im od kilku lat
poświęca najwięcej uwagi. Uroda podlaskich łąk,
pól i ogrodów jest inspiracją do wielu jej obrazów.
Z natury czerpie radość, energię, natchnienie...
Uczestniczyła w wielu wystawach i plenerach
o różnym zasięgu. Prezentowała swoje prace
w Polsce, Grecji, Kanadzie, Macedonii, Niemczech, Rosji i Słowacji.
Za działalność twórczą oraz popularyzację sztuki, na wniosek Siedleckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „BRAMA”, została uhonorowana Nagrodą Siedleckiego Towarzystwa
Naukowego Złoty Jacek – 2007 r. i Nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce Wawrzyn Siedlecki – 2012 r.
WYSTAWA „Z ŁĄK, PÓL I OGRODÓW”
8 STYCZNIA - 8 LUTEGO 2016
GALERIA TEATRALNA CKiS

Muchę, Beatę Kawkę i oczywiście wspomnianych już wcześniej bohaterów poprzedniego
filmu, granych przez Andrzeja Grabowskiego, Pawła Królikowskiego i Michała
Kulę. No dobrze, a któż to gra główną rolę
skoro nie ma Marcina Dorocińskiego i jego
„Despero”? Jaki i kim jest główny bohater,
jednym słowem kto będzie „kręcił aferę”? Tu
zaskoczenie, bo w ekscytującej, głównej roli
policjanta o pseudonimie Majami zobaczymy debiutującego na dużym ekranie Piotra
Stramowskiego. I w tym obrazie, podobnie
jak w poprzednim, mogę obiecać Państwu
wiele emocji; będzie intryga, pościgi, zdrady
i zaskakujące zwroty akcji; jednym słowem
Patryk Vega w znakomitej formie.
Nowy Rok zaczynamy więc fajerwerkami i jestem pewien, że tak będzie do jego
końca. To dobrze, bo wyraziste kino daje nam
niezapomniane sceny i cytowane przez wiele
kolejnych lat dialogi. Nie mam pewności
oczywiście, że tak będzie w obu ww. przypadkach, na pewno jednak nie będą to dzieła,
o których zapomnimy natychmiast po wyjściu
z kina. Jestem poza tym przekonany, że filmy
te obowiązkowo zobaczyć trzeba, ba wiem,
że większość z Państwa bezwarunkowo się ze
mną zgodzi. Do kin więc, na seanse, podziwiajmy i pamiętajmy!
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DO POCZYTANIA-

Kresowi
Sarmaci
Joanna Puchalska

Wielkie talenty, gorące uczucia, pasjonaci,
wojownicy, oryginałowie. Zasady, których nigdy
nie łamano. Czternaście opowieści z barwnego
świata Kresów dawnej Rzeczpospolitej. Z krainy, która dla nas jest już tylko legendą. Dla nich
była Ojczyzną.
Jak szlachcic Walicki księcia węgierskiego
w karty ograł i jak handel dziełami sztuki szulerką maskował.
Jak dowódcę powstania Zygmunta Sierakowskiego generał-gubernator, owszem, nie rozstrzelał, ale powiesił.
Jak ziemianin Woyniłłowicz kościół fundował. Ale w stylu takim, co się go na cerkiew przerobić nie da.
Jak Tatarzy kresowi za króla polskiego się
w meczetach modlili. Haremów zaś nie trzymali,
bo i z jedną kobietą trudno czasem dojść do ładu.
I wiele, wiele innych...
Wydawnictwo Fronda, 2015
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IV edycja OFTP
„Sztuka plus Komercja”
zakończona

Tytuł najlepszego spektaklu, wg werdyktu jury, otrzymała sztuka „Między łóżkami”
Teatru Gudejko, a najlepszą aktorką Festiwalu wybrana została Katarzyna Skrzynecka.
Nagroda dziennikarzy powędrowała do twórców spektaklu „I Move You” w reżyserii
Macieja Zakliczyńskiego. Swoją nagrodę przyznała również publiczność, która najwyżej
oceniła spektakl „Kaszana zdalnie sterowana” w reżyserii Jerzego Satanowskiego.

W

piątek, 18 grudnia na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce odbyła się gala zakończenia, trwającego od września, IV
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych “Sztuka plus Komercja”. Tegoroczna edycja Festiwalu to 20 wydarzeń artystycznych, wśród
których publiczność miała okazję zobaczyć ogólnopolskie produkcje
teatralne takie jak m.in. „Następnego dnia rano” warszawskiego Teatru Capitol, „Dwie morgi utrapienia” Marka Rębacza, operę „Cud albo
Krakowiaki i Górale” Teatru Wielkiego Opery Narodowej, operetkę
„Księżniczka Czardasza” Teatru Muzycznego w Lublinie, „I move you”
agencji Sting Communication, „Kaszana Zdalnie Sterowana” z piosenkami Piotra Bukartyka, „Między łóżkami” Teatru Gudejko oraz „Przekręt (nie)doskonały” Teatru Capitol. Festiwalowi towarzyszył cykl
„Mistrzowie sceny”, w ramach którego na naszej scenie wystąpili: Wojciech Pszoniak w monodramie „Belfer”, Michał Bajor z premierowym
koncertem „Moja Miłość”, Zenon Laskowik w programie kabaretowym
„W blasku jubileuszu”, Anna Seniuk w poemacie „Wieczór w Teatrze
Wielkim” oraz Bohdan Łazuka „Za kulisami kabaretu”. Organizatorzy,
nie zapomnieli też o najmłodszej publiczności, której dedykowany został cykl „Rodzinna Niedziela w Teatrze” gdzie, dla całych rodzin, prezentowane były premierowe spektakle Teatru Es i Teatru Tańca Caro
– „O Krasnoludkach i sierotce Marysi”, „Mały Książę”, „Coppelia”, „Bajkowe Siedlce – nasza mała ojczyzna”, oraz „Królowa Śniegu”. Teatralnym bonusem były spektakle odbywające się pod hasłem „Gospodarz
Festiwalu Prezentuje”, wśród których znalazły się: „Kantata na cztery
skrzydła” Teatru Es, „Mrowisko” Teatru Tańca Caro oraz spektakl gościnny „Szczaw” z Konstancińskiego Ośrodka Kultury. Od 24 września
do 18 grudnia w wydarzeniach festiwalowych uczestniczyła imponująca liczba 8524 Widzów. Głównym organizatorem Festiwalu jest
Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce przy współorganizacji z Agencją Artystyczną Open Teatr.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Siedlce
Wojciech Kudelski. Patronem artystycznym festiwalu po raz kolejny był
znany aktor teatralny i filmowy Waldemar Obłoza.

WERDYKT JURY - NAJLEPSZY SPEKTAKL
Po obejrzeniu 8 spektakli konkursowych Jury główne Festiwalu, które obradowało w składzie: Iwona Księżopolska, Anna
Sochacka, Andrzej Zawadzki, Waldemar Koperkiewicz, Mariusz
Orzełowski, Agnieszka Zdanowska i ks. Robert Mirończuk, nagrodę w wysokości 6 tysięcy złotych, ufundowaną przez Sieć
Sklepów Topaz, za najlepszy spektakl postanowiło przyznać spektaklowi „Między łóżkami” Teatru Gudejko. Reżyserem spektaklu
jest Artur Barciś, a w obsadzie sztuki występują: Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Ankudowicz, Lesław Żurek, Radosław Pazura
i Artur Barciś.
NAJLEPSZY AKTOR/AKTORKA
Jury główne Festiwalu przyznało też nagrodę w kategorii „Najlepszy aktor/aktorka”, którą w tym roku została Katarzyna Skrzynecka za rolę w spektaklu „Między łóżkami”. Nagrodę w tej kategorii,
w wysokości 4 tys. zł, ufundowała Fundacja Pro-Bono.
NAGRODA DZIENNIKARZY
Już po raz drugi swoją nagrodę przyznali też przedstawiciele lokalnych mediów, którzy obradowali w składzie Mariola Zaczyńska – „Tygodnik siedlecki”, Maria Tarkowska – „Życie siedleckie”, Dorota Jóźwicka – Katolickie Radio Podlasie i portal
„Podlasie24”, Iwona Zduniak-Urban – „Echo katolickie”, Aneta
Borkowska – Radio dla Ciebie, Łukasz Chruściel – Tv Wschód,
Agnieszka Zając – Radio Eska, Beata Głozak – Siedlecki Portal
Informacyjny „Spin”, Monika Mikołajczuk – „Scena 24”, Aneta
Krajewska – „Info Siedlce”. Ich zdaniem najlepszy spektakl konkursowy tegorocznej edycji Festiwalu to „I move you” w obsadzie
z Anną Głogowską, Janją Lesar, Pauliną Biernat, Stefano Terazzino, Krzysztofem Hulbojem i Janem Klimentem. Nagrodę dziennikarzy w wysokości 1 tys. zł ufundowało CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

Tradycyjnie swoją nagrodę przyznali również Widzowie, którzy po zakończeniu każdego z 8 spektakli konkursowych oceniali je
w skali od 1 do 10 na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania. Po podliczeniu wszystkich ocen, najlepszą sztuką wg publiczności okazała się sztuka „Kaszana zdalnie sterowana” w reżyserii Jerzego Satanowskiego. Nagrodę publiczności w kwocie 2 tys. zł
ufundowała firma Frezdrom.
Wszystkie nagrody pieniężne dla laureatów IV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych „Sztuka plus Komercja” ufundowane zostały przez sponsorów Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.
Zgodnie z ideą Festiwalu, nagrody te zostały przekazane na cele
statutowe organizacji charytatywnych (Fundacji Dzieci „Zdążyć
z pomocą” z przeznaczeniem na leczenie siedlczanki, Poli Więsak,
Siedleckiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Uzależnionych „Powrót z U”, Siedleckiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz Siedleckiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Zespołem Downa. Pamiątkowe dyplomy laureatom Festiwalu
wręczyła Pani Iwona Księżopolska - właściciel Drukarni Iwonex,
sponsor główny Festiwalu.

| 23

Wśród publiczności, która oceniała spektakle w ramach tegorocznej edycji Festiwalu rozlosowane zostały cenne nagrody ufundowane
przez: Instytut Estetyki (karnety na zabiegi pielęgnacyjne), Pałac Cieleśnica (pobyt weekendowy dla 2 osób w Pałacu Cieleśnica), Firmę APiS
(karnety na masaże pielęgnacyjne w Centrum Zdrowia Fonte di Vitae),
Firmę Wierzejki (kosz wędlin), Salon Fryzjerski VEENA( karnety na
usługi fryzjerskie w salonie VEENA), Muzeum Diecezjalne w Siedlcach
(publikacje książkowe poświęcone twórczości El Greco), restaurację
Bollywood Hollywood (kolacja dla dwóch osób) oraz CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce (karnet na spektakle konkursowe w ramach V edycji OFTP „Sztuka plus Komercja”).
Uroczystą galę wręczenia nagród laureatom poprowadził Conrado Moreno. Część artystyczną wydarzenia uświetnił koncert Bohdana Łazuki „Za kulisami kabaretu”, któremu przy fortepianie akompaniował Czesław Majewski.
Specjalne podziękowania kierujemy dla sponsora głównego Festiwalu
- Drukarni Iwonex oraz sponsorów strategicznych: Sieci Sklepów Topaz,
firmy Cukrohurt Sp. z o.o., Frezdrom, ASAJ, Firmy Jastrzębski S.A., Fundacji Pro-Bono, firmy Wierzejki, APiS, Arche S.A., Studia mebli Furni
House, Muzeum Diecezjalnego i spółek miejskich PEC, PEWiK, ZUO.

fot. Janusz Mazurek

NAGRODA PUBLICZNOŚCI
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fot. Archiwum Prywatne Katarzyny Skrzyneckiej
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CARO DANCE MISTRZAMI
ŚWIATA- NASI TANCERZE
AŻ 32 RAZY NA PODIUM

W

ce, Modern, Ballet/Pointe. „Mikołajki World Dance Week”, pod
patronatem International Dance
Organization oraz Polskiej Fede-

rywalizowali w ponad 50 kategoriach tanecznych. Nasz kraj
i miasto Siedlce, reprezentowali tancerze Formacji Tanecznej
Caro Dance, którzy pod okiem
Iwony Marii Orzełowskiej aż 32
razy stawali na najwyższych stopniach podium zdobywając 15
złotych, 8 srebrnych i 9 brązowych medali. Gratulujemy!

fot. Archiwum Caro Dance

dniach 7 - 12 grudnia
w Mikołajkach odbywały się Mistrzostwa Świata
World Championship Jazz Dan-

racji Tańca, jest jedną z największych imprez tanecznych na świecie, organizowaną nieprzerwanie
od piętnastu lat. Na parkietach
Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach pojawiło się ponad 3 tysiące
tancerzy z kilkudziesięciu państw
(m.in. z Kanady, Niemiec Serbii, Włoch, RPA, Słowacji, Rosji,
Czech) i 3 kontynentów, którzy

rzekręt (nie)doskonały,
czyli kto widział Pannę
Flint, to esencja brytyjskiego humoru. Inteligentna, pełna wdzięku, świetnie skonstruowana
komedia obyczajowa, która od
premiery w Theatre Royal Windsor w 1984 roku praktycznie nie
schodzi z afisza. Przetłumaczona
na 15 języków i grana na całym
świecie z roku na rok zyskuje
na aktualności i popularności.
Trudno bowiem o bardziej bieżą-

Święty Czas

T

uż przed świętami, 22
grudnia na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce odbył
się koncert kolęd i pastorałek pt.
„Święty Czas”. Tego dnia na naszej scenie można było usłyszeć
m.in. ciekawe opracowania tradycyjnych kolęd, m.in. „Wśród nocnej ciszy”, „ Bóg się rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem”, czy też utwory
świąteczne, takie jak „Kolęda
dwóch serc”, „Radość dzielenia”,
„Polskie Święte Wigilie”. W atmosferę Świąt Bożego Narodze-

cy i wiecznie żywy temat niż podatki. Produkcji tej sztuki podjął
się warszawski Teatr Capitol, który 11 grudnia gościnnie zaprezentował spektakl dla siedleckiej
publiczności. W obsadzie sztuki
wystąpili: Dorota Chotecka, Maria Dejmek, Katarzyna Kwiatkowska, Jacek Kopczyńki, Michał Piela i Andrzej Pieczyński.
Był to ostatni spektakl konkursowy w ramach IV OFTP „Sztuka
plus Komercja”.
nia siedlecką publiczność wprowadzili artyści współpracujący ze
Sceną Teatralną Miasta Siedlce:
Orkiestra Wojskowa w Siedlcach
pod dyrekcją kapitana Dariusza
Kaczmarskiego, Chór Miasta
Siedlce oraz Soliści Teatru Es:
Natalia Koperkiewicz, Marcin
Sójka i Robert Protasewicz. Gościnnie wystąpiły: Ewa Siembida
i Małgorzata Boć. Serca publiczności podbiły też najmłodsze
śpiewaczki koncertu, czyli Maja
Chmielewska, Emilia Kaczmarska i Dominika Chromik. Całość
poprowadził Jarosław Skrobecki.

fot. Janusz Mazurek

P

fot. Maria Mazurkiewicz

Przekręt prawie doskonały

REKLAMA
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Mikołajkowa premiera „Królowej Śniegu”

W

sjonalnej Teatru. – Bardzo poruszające przedstawienie. Ja i mój sześcioletni syn obejrzeliśmy
je z miłą chęcią. Naszą uwagę zwróciła muzyka
oraz taniec, który oceniamy na bardzo wysokim
poziomie. Naprawdę polecamy. Warto z rodziną
wybrać się do teatru. Spektakl dostarczy wrażeń
zarówno dzieciom jak i dorosłym. – powiedziała mama małego Oliwiera, która po obejrzeniu
spektaklu zechciała podzielić się wrażeniami. Po
zakończeniu przedstawienia, we foyer, na Widzów czekał Święty Mikołaj, który obdarował
wszystkich słodkimi niespodziankami.

fot. Janusz Mazurek

niedzielę, 6 grudnia na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce odbyła się
premiera spektaklu Teatru Tańca Caro pt. „Królowa Śniegu”. Reżyserem sztuki jest Iwona Maria
Orzełowska, która wspólnie z Pauliną Jaksim
stworzyła choreografię przedstawienia. Artyści
w pełnej rozmachu inscenizacji, po raz kolejny
rozbudzili nieograniczoną wyobraźnię Widzów.
Publiczność zachwyciły ciekawe rozwiązania
zarówno te scenograficzne jak i techniczne, ale
przede wszystkim piękny taniec i gra aktorska
artystów, tych najmłodszych oraz grupy profe-

„Wieczór w Teatrze Wielkim” z Anną Seniuk

fot. Maria Mazurkiewicz

Spektakl literacko-muzyczny na podstawie
poematu Stanisława Balińskiego „Wieczór w Teatrze Wielkim” 9 grudnia zagościł na deskach
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. W roli głównej
wystąpiła znakomita polska aktorka Anna Seniuk. „Wieczór w Teatrze Wielkim” to doskonały tekst napisany błyskotliwie i z dużym poczuciem humoru. To poetycka opowieść o sztuce
i barwna wędrówka śladami minionej epoki.
Ten spektakl jest ucztą dla fanów teatru i dla miłośników talentu aktorki, która, jak sama mówi,
gra go już od wielu lat i zawsze z ogromną przyjemnością”. Oprawę muzyczną przedstawienia
zapewniła Magdalena Małecka - Wippich.

Zenon Laskowik i jego Kabareciarnia
siedlecką publicznością zaprezentował skecze, scenki i piosenki specjalnie wybrane
na tę okazję. W koncercie wystąpili: Zenon
Laskowik, Adrianna Biedrzyńska, Jacek Fedorowicz i Grzegorz Tomczak. Artystom
towarzyszył zespół muzyczny Promile pod
kierownictwem Michała Rukszy.

fot. Maria Mazurkiewicz

„W blasku jubileuszu” to tytuł programu
Zenona Laskowika, który razem ze swoją
Kabareciarnią 3 grudnia wystąpił na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. Po
dłuższej nieobecności artysta jak dawniej
jest w świetnej formie aktorskiej i nadal
tworzy kultowy program kabaretowy. Przed
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INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI
Kontakt:

BALKON

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

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

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

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

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

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

SPEKTAKL Z OKAZJI DNIA KOBIET
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Rezerwacje i bilety: Punkt Informacji Kulturalnej CKIS
ul. Bpa I. Świrskiego 31, tel. 25 794 31 89

