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SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

ROZMOWY
TEATRALNE

 s. 10-11

 s. 12

 s. 14-15

[z Lesławem Żurkiem]

[z Grażyną Zielińską]

[relacje zagranicznych gości]

Teatr mnie
dopełnia

Bez pracy mogę żyć,
ale nie bez rodziny

Wspominamy Światowe
Dni Młodzieży
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SONDA

Z CZEGO SIEDLCZANIE MOGĄ BYĆ DUMNI?
STROFY O PÓŹNYM LECIE
Zobacz, ile jesieni!
Pełno jak w cebrze wina,
A to dopiero początek,
Dopiero się zaczyna.
Nazłociło sie liści,
Że koszami wynosić,
A trawa jaka bujna,
Aż się prosi, by kosić.
Lato, w butelki rozlane,
Na półkach słodem się burzy.
Zaraz korki wysadzi,
Już nie wytrzyma dłużej.
uwiądem narasta
Winna jabłeczna pora.
Czerwienna, trawiasta, liściasta,
W szkle pękatego gąsiora.
Na gorącym kamieniu
Jaszczurka jeszcze siedzi.
Ziele, ziele wężowe
Wije się z gibkiej miedzi.
Siano suche i miodne
Wiatrem nad łąką stoi.
Westchnie, wonią powieje
I znowu się uspokoi.
Obłoki leża w stawie,
Jak płatki w szklance wody.
Laską pluskam ostrożnie,
Aby nie zmącić pogody.

IWONA DZIEDZIC-MYKA

HENRYK NIEDZIÓŁKA

przewodniczący Rady Miasta Siedlce

Instytut Biologii UPH w Siedlcach

Jako rodowita siedlczanka
z dziada pradziada jestem
dumna ze swojego miasta,
które pięknieje z dnia na
dzień. Ludzie są życzliwi,
uśmiechnięci. Miasto żyje
za dnia i wieczorem. Można
miło spędzić czas w kinie,
teatrze, kawiarni, a kto chce
to na świeżym powietrzu.
Tereny wokół zalewu są
super. Siedlce są super!
Odwiedzający miasto, moi
znajomi są zauroczeni
czystością ulic, placów
zabaw, widzą nowe
kolorowe osiedla.
Jedną z najwiękych
atrakcji jest jedyny
w Polsce obraz El Greco.

Uważam, że przede wszystkim ze
swojego, wspaniale rozwijającego
się miasta. Jest to zasługa samych
mieszkańców, ale też władz
samorządowych ostatnich 25 lat.
Wykorzystaliśmy ten czas dany
nam przez zmiany ustrojowe,
pomimo że miastu odebrano
status miasta wojewódzkiego.
Co roku mamy jakąś inwestycję
miejską, ale jest też wiele ciekawych
inwestycji prywatnych. Jesteśmy
silnym ośrodkiem kulturalnym.
Jesteśmy w tej dziedzinie potęgą.
Możemy być dumni z naszego
sportu, osiągnięcia sportowców
są na miarę miasta co najmniej,
500-tysięcznego. Mamy nowy
stadion, aquapark, orliki. Mamy też
bardzo dobrze rozwiniętą oświatę,
a nasza młodzież może pochwalić
się znakomitymi wynikami. Ponadto
drogi, inwestycje…. Jest czym się
chwalić.

Obserwuję rozwój Siedlec od
ponad czterdziestu lat, czyli
od czasu, kiedy przyjechałem
tu na studia do Wyższej Szkoły
Pedagogicznej. Od tamtego czasu
miasto zmieniło swój wygląd,
wypiękniało, rozwinęło się, stało
się pod wieloma względami
nowoczesne i jak to jest zapisane
w jego oficjalnym logotypie
„przyjazne”. To pierwszy powód
do zadowolenia i dumy. Na
drugim miejscu postawiłbym
akademicki charakter Siedlec.
W sumie kształci się tu kilka tysięcy
młodych ludzi z miasta i regionu.
Mieszkać w mieście akademickim,
to z pewnością powód do dumy
dla wszystkich mieszkańców.
Osobiście jestem także dumny
z tego, że stąd pochodzi moja żona,
tu urodziły się i uczyły nasze dzieci,
tu mam szczęśliwą rodzinę. I jakże
nie być dumnym z Mojego Miasta!.

Słońce głęboko weszło
W wodę, we mnie i w ziemię,
Wiatr nam oczy przymyka.
Ciepłem przejęty drzemie.

Znajdziesz nas:

Z kuchni aromat leśny:
Kipi we wrzątku igliwie.
Ten wywar sam wymyśliłem:
Bór wre w złocistej oliwie.
I wiersze sam wymyśliłem.
Nie wiem, czy co pomogą,
Powoli je pisze, powoli,
Z miłością, żalem, trwogą.
I ty, mój czytelniku,
Powoli, powoli czytaj
Wielkie lato umiera
I wielką jesień wita
Wypiję kwartę jesieni,
Do parku pustego wrócę,
Nad zimną, ciemną ziemię
Pod jasny księżyc się rzucę.





Julian Tuwim

„Bociany”
Józef Chełmoński 1900. Olej

RYSZARD KOWALSKI

nauczyciel ZSP nr 1 w Siedlcach

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

4-5 Repertuar CKiS na wrzesień
6 Co za miesiąc?
8-9 Gość miesiąca - rozmowa
		 z Lesławem Żurkiem
10-12 Wspominamy Światowe
		 Dni Młodzieży
13 Artyści i ich dzieła
		 Paul Cézanne
14-15 Rozmowy teatralne 		 Grażyna Zielińska
16-17 Muzeum za pan brat
		 z ziemianami
18-19 Bazar kulturalny
21 Jubileusz 15 - lecia
		 Chóru Miasta
		Siedlce
22 Sztuka plus
		Komercja
		 po raz piąty
Wrzesień 2016
Nr 9(30)

Punkt Informacji Miasta Siedlce,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74
Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2
Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Klub Rafa, ul. Rynkowa 24
Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2
UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9
Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1
Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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WRZESIEŃ 2016
aktualności teatralne w w w.ckis.siedlce.pl w w w.scena24.siedlce.pl

2 WRZEŚNIA (piątek)

4 WRZEŚNIA (niedziela)

KONCERT

POKAZY TANECZNE
CARO DANCE

DNI SIEDLEC 2016

PRZEBOJOWA 15

miejsce: Teren Agencji Rozwoju Miasta Siedlce

KONCERTY INAUGURUJĄCE OBCHODY
JUBILEUSZU 15-LECIA CHÓRU MIASTA SIEDLCE
godz. 17.00 i 20.00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

3 WRZEŚNIA (sobota)

4 WRZEŚNIA (niedziela)

KONCERT

SPEKTAKL

DNI SIEDLEC 2016

2 WRZEŚNIA (piątek)

POD NAPIĘCIEM
SPONSOR GŁÓWNY
AGNIESZKA
CHYLIŃSKA
ORAZ AFROMENTAL
godz. 20:00
miejsce: ul. Jana Pawła II (naprzeciwko Stadionu)
W koncercie wystąpią: Agnieszka Chylińska
ZAPRASZA
NA
oraz zespół Afromental.
Sponsor
Główny
- PGE Polska Grupa Energetyczna

PRZEBOJOWA 15

KONCERTY INAUGURUJĄCE
OBCHODY JUBILEUSZU
15-LECIA CHÓRU MIASTA
SIEDLCE

W koncercie „Przebojowa 15” wystąpią:
Chór Miasta Siedlce pod dyrekcją Justyny
Kowyni-Rymanowskiej, Orkiestra
Wojskowa w Siedlcach pod dyrekcją
kpt. Dariusza Kaczmarskiego oraz soliści:
Izabella Jaszczułt-Kraszewska (sopran),
Patryk Rymanowski (bas),
Paweł Wolski (tenor) i Marcin Sójka.
Całość poprowadzi Mariusz Orzełowski.

SIEDLCZANIE

DO TAŃCA I DO RÓŻAŃCA

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Choreografia: Iwona Maria Orzełowska, Joanna
Woszczyńska
Występują: Teatr Tańca Caro, Alternatywny Teatr
Tańca LUZ, ZPiT ZS ”Chodowiacy”, Cats Claw Crew,
Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego
w Siedlcach. Konsultacje: ks. Wojciech Hackiewicz

3 - 4 WRZEŚNIA
XXIII EDYCJA MIĘDZYNARODOWYCH

DNI Z DORADZTWEM
ROLNICZYM
SPONSOR GŁÓWNY:

ORGANIZATOR:

PATRON MEDIALNY:

od godz. 10:00
miejsce: Teren Agencji Rozwoju Miasta Siedlce,
ul. Jana Pawła II 6

godz. 17.00 i 20.00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 12.30 - Występ Caro Dance z udziałem
zwycięzców 2 edycji programu „Mali Giganci” –
Tancerze i Wokaliści oraz Finalistki 9 edycji You
Can Dance Aleksandry Borkowskiej
godz. 13.45 – Występ Formacji Tanecznej Caro
Dance Company

W programie między innymi:
 oferty handlowe i usługowe firm,
 prezentacja rolnictwa ekologicznego,
gospodarstw agroturystycznych i Grup
Producentów Rolnych,
 punkty konsultacyjne MODR, MRiMR, ARR,
KRUS i innych instytucji,
 wystawa zwierząt hodowlanych
 ekspozycja płodów rolnych, kiermasz kwiatów,
drzew i krzewów ozdobnych i owocowych,
 kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego oraz
kiermasz literatury rolniczej,
 prezentacja walorów turystycznokrajoznawczych Mazowsza i Podlasia,
 podsumowanie konkursów

Premiera spektaklu miała miejsce podczas
Światowych Dni Młodzieży 2016 w Diecezji Siedleckiej.

10 WRZEŚNIA (sobota)
JUBILEUSZ

20-LECIA FIRMY JASTRZĘBSKI S.A.
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Gala na 20-lecie naszego partnera, firmy
Jastrzębski S.A., to próba podsumowania
działalności spółki na terenie miasta Siedlce i poza
nim. Zaproszeni goście będą mieli okazję zapoznać
się z historią firmy przedstawioną w formie
filmowej i poznać zwyczaje tam panujące. Wieczór
uświetni spektakl „Giganci piosenki”, a po części
oficjalnej goście zostaną
zaproszeni do wzniesienia
toastu za kolejne pomyślne
lata działalności spółki.

WRZESIEŃ 2016
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22 WRZEŚNIA (czwartek)
WYSTAWA

ZAPAMIĘTANE - PEJZAŻ

MALARSTWO - BARBARA PIERZGALSKA
godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS

w w w.facebook.com/ckis.siedlce

14 WRZEŚNIA (środa)
KONFERENCJA

INAUGURUJĄCA ROK
SZKOLNY 2016/2017
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Konferencja z udziałem dyrektorów szkół
i placówek oświatowych z terenu Delegatury
w Siedlcach.
Organizator: Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Siedlcach.

21 WRZEŚNIA (środa)
WIDOWISKO

TYLKO MUZYKA
godz. 9:00, 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
oraz Teatr Tańca Caro
„Tylko muzyka” to kontynuacja spektaklu
„Giganci piosenki”. Wokaliści i aktorzy Teatru Es
wraz z towarzyszącą im Orkiestrą Teatru Es oraz
występującymi w tym koncercie gościnnie siedleckimi
artystami, zaprezentują repertuar takich gwiazd jak:
Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors, The Rolling Stones,
Bob Dylan, Led Zeppelin, Pink Floyd i wielu innych.
Podobnie jak w „Gigantach piosenki”, widowisku
towarzyszyć będzie znakomita oprawa choreograficzna
w wykonaniu Teatru Tańca Caro. 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.

23 WRZEŚNIA (piątek)
V Ogólnopolski FESTIWAL TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA” – INAUGURACJA

PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Obsada: Viola Arlak i Tadeusz Chudecki
Wzruszająca komedia o miłości, poszukiwaniu
zrozumienia i bliskości drugiego człowieka. Historia
o potarganych życiem ludziach, których smutne
i powszednie troski przemieniają się w namiętne
uczucie. Miłość Niny i Wiktora jest dowodem na to,
że życie bez ukochanej osoby jest jałowe i smutne.
Przekonaj się, że to sztuka także o Tobie i że na miłość
nie jest nigdy za późno. Może ten spektakl stanie
się dla Ciebie pomocą w rozwiązaniu uczuciowych
dylematów? Przyjdź, zobacz! Przyjdź pośmiej się z nami!
Przyjdź i zacznij bardziej kochać!

4 WRZEŚNIA (niedziela)

PIÓRO I PAZUR

SIEDLCZANIE DO
TAŃCA I DO
RÓŻAŃCA

godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 19.00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Co roku w Siedlcach odbywa się wyjątkowe
spotkanie pisarek i czytelników. Festiwal Literatury
Kobiet „Pióro i Pazur” udowadnia, że dobra
literatura kobieca zasługuje na recenzje, uznanie
i nagrody literackie. Wydarzenie ma na celu
promocję czytelnictwa, ze szczególnym naciskiem
na propagowanie wartościowej literatury środka,
napisanej dobrą polszczyzną. Szczegółowy
program dostępny na stronie www.flk.siedlce.pl.

Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria
Orzełowska Choreografia: Iwona Maria
Orzełowska, Joanna Woszczyńska
Występują: Teatr Tańca Caro, Alternatywny
Teatr Tańca LUZ, ZPiT ZS ”Chodowiacy”, Cats
Claw Crew, Klerycy Wyższego Seminarium
Duchownego w Siedlcach.
Konsultacje: ks. Wojciech Hackiewicz
We wspólnie przygotowanym spektaklu
teatralnym, siedleccy artyści zaprezentują
dzieje miasta i diecezji na kanwie historii
narodu i Kościoła na naszych ziemiach.
Przedstawienie ukaże to co najbardziej
charakterystyczne dla naszego regionu
– religijność, patriotyzm, pokojowe
współistnienie i przenikanie się różnych
kultur, tradycji i religii. Wyrazistym znakiem
tej symbiozy jest fenomen Unii Brzeskiej
i losy Unitów Podlaskich. Spektakl jest
zaproszeniem do podróży przez najbardziej
przełomowe momenty naszych dziejów,
które jak w tajemnicach różańca układają
się w sentencje radosnych, bolesnych
i chwalebnych wydarzeń. Widzowie przeżyją
więc czasy rozkwitu miasta i diecezji, ale też
doświadczenia zaborów i wojen, okupacji
i komunizmu, w których Polaków umacniała
wiara oraz wstawiennictwo Matki Bożej
Kodeńskiej. Na koniec widowisko ukaże
też rozwój i niezwykłą dynamikę zmian,
które dokonały się w mieście w ostatnich
latach, szczególnie od czasu wizyty Jana
Pawła II w Siedlcach i wejścia Polski do Unii
Europejskiej.

24 WRZEŚNIA (sobota)
FESTIWAL LITERATURY KOBIET

25 WRZEŚNIA (niedziela)
SPEKTAKL

SIEDLCZANIE

DO TAŃCA I DO RÓŻAŃCA

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Choreografia: Iwona Maria Orzełowska, Joanna Woszczyńska

29 I 30 WRZEŚNIA
SPEKTAKLE EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

BAŚNIE PANA PERRAULT,
TAJEMNICZY OGRÓD,
BALLADYNA

ARTENES
godz. 8.30, 10.15, 11.50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
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PAŹDZIERNIK 2016

2 PAŹDZIERNIKA (niedziela)

15 PAŹDZIERNIKA (sobota)

SPEKTAKL
godz. 16:00

SPEKTAKL
godz. 20:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SELFIE Z ALICJĄ
W KRAINIE CZARÓW

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE
V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

SINGLE PO JAPOŃSKU

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

Obsada: Anna Mucha, Katarzyna Maciąg,
Wojtek Medyński, Lesław Żurek
Sztuka Marcina Szczygielskiego, 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.

11 PAŹDZIERNIKA (wtorek)

22 PAŹDZIERNIKA (sobota)

SPEKTAKL
godz. 9:00, 11:00, 19:00

SPEKTAKL
godz. 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

TYLKO MUZYKA

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE
V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

POSKROMIENIE ZŁOŚNICY

Reżyseria, scenografia, kierownictwo
muzyczne: Waldemar Koperkiewicz
Choreografia: Izabela Orzełowska
Soliści: Marcin Sójka, Natalia Koperkiewicz,
Dominik Bobryk, Robert Protasewicz,
Gabriela Kardacz, Rafał Czapliński oraz
aktorzy Teatru Es, orkiestra Teatru Es,
Teatr Tańca Caro

400. ROCZNICA ŚMIERCI
WILLIAMA SHAKESPEARE’A

13 PAŹDZIERNIKA (czwartek)

28 PAŹDZIERNIKA (piątek)

SPEKTAKL
godz. 17:00 i 20:00

SPEKTAKL
godz. 20:00

Przekład: Stanisław Barańczak
Reżyseria: Marek Mokrowiecki
Scenografia: Krzysztof Małachowski
Choreografia: Katarzyna Anna Małachowska
Muzyka: Urszula Borkowska
Asystent reżysera: Jacek Mąka

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

HAWAJE
CZYLI PRZYGODY SIOSTRY JANE

Reżyseria: Marcin Sławiński
Obsada: Daria Widawska, Dominika Ostałowska/ Agnieszka Warchulska Przemysław
Sadowski/Piotr Nowak, Bartosz Żukowski /
Piotr Nowak, Aleksandra Popławska/Barbara Kurzaj, Marta Manowska/ Izabela Zwierzyńska, Alan Andersz/ Wojciech Rotowski
Produkcja: Teatr Capitol

MĘŻCZYZNA IDEALNY

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.
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GOŚĆ SCENY 24
ROZMOWA

z Lesławem Żurkiem,
aktorem teatralnym
i filmowym

TEATR
MNIE
DOPEŁNIA
 Podobno, by zostać aktorem, zrezygnował Pan ze studiów ekonomicznych. Warto było?
Tak. Po trzech latach studiów na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu rozpocząłem studia na PWST w Krakowie. Czy
warto - nie wiem. Jest to całkiem inna
zabawa.

 Jak Pan trafił do filmu „Polak potrzebny od zaraz” w reżyserii Kena Loacha?
Bardzo prozaicznie - wygrałem casting :)

fot. archiwum prywatne

 Zadebiutował Pan na dużym ekranie w 2005 roku w słynnej „Odzie do
radości” pojawiając się w trzeciej noweli autorstwa Macieja Migasa. Wciela
się Pan w postać Wikotra, absolwenta
wyższej uczelni, który musi schować
ambicje do kieszeni i zarabiać na życie pracując w wędzarni ryb. Film ten
określany był przez krytyków jako dojrzały dramat naszej codzienności. Jaką
lekcję wyniósł Pan z tego debiutu?
To był jeden z pierwszych filmów, w którym grałem. Pierwsze spotkania z kamerą, ekipą filmową itd.
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 Proszę opowiedzieć naszym Czytelnikom o spotkaniu z Christopherem
Doylem, australijskim operatorem filmowym, który wyreżyserował w Polsce
thriller polityczny „Izolator”.
Christopher Doyl był jednym z bardziej
ekscentrycznych reżopów (reżyser i operator), z jakim dotychczas pracowałem.
Mam wrażenie, że życie, praca to dla niego wieczna zabawa.
 Polskim widzom szczególnie zapadła w pamięć pańska kreacja w melodramacie historycznym „Mała Moskwa” Waldemara Krzystka. Jak Pan
wspomina pracę nad tym filmem?
Mam bardzo miłe wspomnienia, związane z tą produkcją. Ostatnio nagrywaliśmy
z Waldemarem Krzystkiem odcinek programu o miejscach w Polsce, w których
kręcone były filmy. Znowu zawędrowaliśmy do Legnicy. Powspominaliśmy sobie,
pośmialiśmy się i z uśmiechami na ustach
wróciliśmy do aktualnych zajęć.
 Gra Pan dużo w teatrze, ale są to
role, które odbiegają nieco od Pana filmowego wizerunku. Czy to film Pana
„dopełnia”, czy też teatr?
Na ten czas dopełnia mnie fakt, że
dwóch moich kolegów ze studiów na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej tworzy teatr. Jeden to Piotr Sieklucki, który
aktualnie kończy remont nowej siedziby
swojego Teatru Nowego na krakowskim
Kazimierzu. A drugi to Dominik Nowak dyrektor Teatru Nowego w Słupsku, który
zamierza zbudować temu teatrowi stałą,
samodzielną siedzibę, której ten teatr nigdy nie miał.
 Bywa Pan w Siedlcach. Niedługo
znów Pana zobaczymy na Siedleckiej
Scenie Teatralnej. Jak Pan się u nas
czuje?
Kilka razy odwiedziłem Siedlce ze
spektaklami, w których grałem różne
postaci. Pamiętam między innymi, że
w Siedlcach jest piękny ośrodek kultury
z profesjonalną sceną teatralną. Grałem
tu m.in: „Single i remiksy”, a teraz zagramy „Single po Japońsku”. Są to produkcje
„Teatru MY”, z którym współpracuję od
dłuższego czasu.
 Ile jest Pana w granych przez Pana
postaciach?
Sam jestem ciekaw.
 Na czym Panu najbardziej zależy?
Aktualnie zależy mi na znalezieniu odpowiedniego samochodu. Biorąc pod uwagę
potrzeby mojej rodziny i moje okazuje się
to wręcz niemożliwe.

Dziękuję za rozmowę

Monika Mikołajczuk

15 października, godz. 20:00
Witajcie w korporacji! Słowo „wolność” wydaje się tu nieprzyzwoite, a posiadanie własnego zdania może stać się przyczyną wymówienia, lub przynajmniej nagany. Nie ma tu miejsca na miłość, bo nawet jeśli uda jej się wykiełkować w sercach pracowników, korporacyjne tryby zmielą ją na proch nim
zdąży zakwitnąć. I wreszcie – nie ma tu miejsca na sens i celowość działań,
bo praca musi trwać – obojętnie, czy czemuś służy, czy też sprowadza się do
przelewania z pustego w próżne. Tak wygląda normalne korporacyjne życie
– a przynajmniej tak sądzą nasi bohaterowie. Magda, Nirek, Joanna i Sebastian – członkowie zarządu korporacyjnego giganta, który z trudem walczy
o przetrwanie na medialnym rynku. Podporządkowali swoją egzystencję pracy,
a prywatne życie upchnęli w przerwie na lunch. Walka o władzę zaślepia ich
do tego stopnia, że są dla nich gotowi poświęcić szczęście własne i szczęście
najbliższych. Podwładnych traktują jak niewolników, a siebie samych niczym
królewski dwór. Choć ich imperium chwieje się w posadach i z dnia na dzień
kurczy się coraz bardziej, nie zauważają i tego. Gdy okazuje się, że firmę po
raz kolejny przejmuje inny właściciel – tym razem pochodzący z dalekiej Japonii – a obowiązującym strojem każdego pracownika staje się…
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WSPOMINAMY ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
J.E. ks. Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda

Gospodarz Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Siedleckiej

fot. arch. podlasie 24

Drodzy Czytelnicy, pomimo, że zakończyły się 31. Światowe Dni Młodzieży zarówno na etapie diecezjalnym,
jak i krakowskim, to pozostają w pamięci wszystkich, którzy w nich uczestniczyli. Dane nam było gościć w naszej diecezji 1600 młodzieży z 19 krajów świata. Dla wielu diecezjan w pamięci pozostaną spotkania z naszymi
gośćmi, które miały miejsce w miastach, parafiach i rodzinach. Te ostatnie zapewne pozostawiły szczególny
ślad. Relacje, jakie powstały, ujawniły się w serdecznych pożegnaniach w dniu wyjazdu do Krakowa. Chciałbym
wszystkim rodzinom, które przyjęły młodzież, podziękować za serdeczną gościnność, o której mówili zarówno
księża biskupi i księża towarzyszący młodzieży, jak i sama młodzież. Spotkania parafialne i ponadparafialne miały
charakter religijny, kulturowy i wspólnotowy. Pozwalały na dzielenie się wiarą w Jezusa i doświadczeniem życia we
wspólnocie Kościoła. To możliwość poznania sytuacji, w jakiej żyją katolicy w krajach, z których młodzież przyjechała
oraz ich odwagi w wiernym trwaniu w wyznawaniu wiary w Jezusa i we wspólnocie Kościoła. Te spotkania mogły
odbyć się dzięki pomocy władz samorządowych różnych szczebli, ośrodkom kultury i organizacjom społecznym. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować prezydentom miast, starostom, burmistrzom, wójtom, dyrektorom szkół, dyrektorom organizacji społecznych i ośrodków kultury za znaczącą
pomoc w zorganizowaniu tych spotkań. Dziękuję za współpracę z ks. kan. Wojciechem Hackiewiczem, koordynatorem diecezjalnym ŚDM i z księżmi
koordynatorami regionalnymi.
Trzecim obszarem spotkań były spektakle przygotowane przez nasze zespoły teatralne, muzyczne i taneczne. Oglądając razem z naszymi gośćmi
ich występy byłem pod wrażeniem powstałych na tę okoliczność scenariuszy. Gratuluję tak dobrze i profesjonalnie przygotowanych występów.
Wszyscy wykonawcy zasługują na wyróżnienie i podziękowanie. Chciałbym z wdzięcznością wspomnieć tu wszystkie ośrodki kultury w Siedlcach, które przygotowały program na spotkania diecezjalne w Siedlcach i w Kodniu. Moje podziękowanie składam na ręce Pana Waldemara
Koperkiewicza, dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego w Siedlcach. Moją wdzięczność wyrażam przez modlitwę zanoszoną
do Boga za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, za wszystkich duchownych i świeckich, którzy swą pracą oraz zaangażowaniem sprawili, że ŚDM
w naszej diecezji pozostawiły w sercach ich uczestników niezapomniane wspomnienia.

S. Marana Saad

dyrektor artystyczny, dyrygent chóru „Saint Rafqa”, Liban

fot. archiwum prywatne

Przede wszystkim przed wyjazdem do Polski wiedzieliśmy, że będziemy dzielić się nie tylko świadectwem wiary, ale
i naszą kulturą z innymi. To, w jaki sposób Światowe Dni Młodzieży i nasz koncert zostały przygotowane w Siedlcach, przeszło nasze oczekiwania. Poznaliśmy wielu wspaniałych Polaków, ich otwartość i życzliwość. Mieliśmy dużo
wydarzeń scenicznych i koncertów, ale ten jeden w Siedlcach na zakończenie ŚDM w Diecezji Siedleckiej szczególnie zapadł w naszej pamięci. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy współtworzyć koncert z kreatywnymi, wspaniałymi
ludźmi, doskonałymi organizatorami. Spodziewaliśmy się poprawnie przygotowanego organizacyjnie koncertu,
ale zaoferowaliście nam profesjonalizm na najwyższym poziomie, począwszy do promocji po ostateczną realizację. Obawialiśmy się, że publiczność będzie opuszczać koncert po pierwszej części, bo było już dość późno i ludzie
mogli poczuć się zmęczeni, a byliśmy zaskoczeni i urzeczeni ich entuzjazmem, szacunkiem, szczęściem na twarzach
i dobrym gustem artystycznym. Byliśmy wzruszeni postawą publiczności podczas koncertów i wystąpień. Jesteśmy
wdzięczni za liczną obecność. Kochamy polską duchowość, kochamy św. Jana Pawła II i kochamy Was!
Dziękuję bardzo za wszystko, co dla nas zrobiliście. Dziękuję siedleckiej publiczności, dziękuję Centrum Kultury i Sztuki. Pozdrawiamy z Libanu.

Theresa A. Apusen

uczestniczka Światowych Dni Młodzieży, Filipiny

fot. archiwum prywatne

Mój pobyt w Siedlcach był częścią pielgrzymki duchowej i świadectwem wiary w ramach
ŚDM. Byliśmy dobrani w grupy i goszczeni przez rodziny z diecezji siedleckiej. Rodzina, która się nami zaopiekowała, przywitała nas w bardzo ciepły i życzliwy sposób. Nie umiem wyrazić podziwu i wdzięczności dla
ich gościnności, serdeczności, otwartości i zrozumienia
potrzeb jakże innej kultury, którą reprezentuję, a pochodzę z Filipin. „Nasza Rodzina”
przygotowała dla nas moc atrakcji,
oprowadzając po ciekawych zakątkach Siedlec, pokazując perły lokalnej architektury, wyjaśniając źródła polskiej kultury i tradycji. Muszę przyznać, że
filipińska kultura – jeśli chodzi o życie rodzinne, jest bardzo podobna do polskiej, dominuje troskliwość, miłość,
uczynność. Tak, Polacy są narodem ciepłym, gościnnym,
szczerym – naprawdę są ludźmi Boga. Niech Bóg nieustannie błogosławi Polskę i Polaków.
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Sabine Soueidy

kierownik artystyczny i solistka chóru „Jesus Ma Joie”, Liban

fot. archiwum prywatne

Miałam okazję uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach muzycznych i koncertach w Polsce od 2004 roku, co pozwoliło mi
nauczyć się kilku polskich piosenek z repertuaru słynnej Hanki
Ordonówny. Podczas każdej wizyty w Polsce odnajdywałam spokój
i harmonię, poznając wspaniałych ludzi, piękno i autentyczność kultury oraz
krajobrazów. Tegoroczna wizyta w Siedlcach podczas Światowych Dni Młodzieży wniosła dużo więcej
do tamtych, niezapomnianych przeżyć. Już podczas pierwszego, organizacyjnego spotkania czułam,
że ta współpraca zakończy się sukcesem. Wszyscy mieliśmy ten sam cel, aby stworzyć piękny koncert,
na wysokim poziomie artystycznym, który będzie godnie obrazował libańską kulturę i oddawał naszą
duchową misję podczas spotkania młodzieży z całego świata. Okres przygotowań przebiegał sprawnie,
szczegóły techniczne organizacji koncertu zostały spełnione w 100% i byliśmy bardzo szczęśliwi, że wszystko zostało przygotowane
na najwyższym poziomie. Widzieliśmy, że mamy do czynienia ze specjalistami i dało nam to prawdziwe poczucie bezpieczeństwa
i gwarancję doskonałego koncertu. Mówiąc o samym występie chóru „Jesus Ma Joie”, mogę powiedzieć, że był on błogosławieństwem.
Od momentu wykonania pierwszego utworu na scenie przy Muralu ŚDM czuliśmy, że publiczność była zafascynowana, a kiedy zaczęliśmy pierwszy wiersz w języku polskim, widzieliśmy wyraźnie szerokie uśmiechy na twarzach publiczności. I szczęście to było również widoczne podczas pokazów tańca, gdy nasza grupa teatralna występowała na scenie. Dla mnie osobiście bardzo poruszający był
moment podczas mojego występu „Hanka show”, kiedy wszyscy widzowie śpiewali wraz ze mną z głębi serc, i taka energia poruszyła
mnie głęboko w środku. W żadnym momencie podczas pobytu w Siedlcach nie czuliśmy się jak obcy. Byliśmy dumni, że możemy
uważać się za oczekiwanych i ukochanych gości. Muzyka była naszym międzynarodowym językiem, który wyraził miłość, życzliwość
i wdzięczność za tę niesamowitą duchową podróż, którą odbyliśmy razem! Mamy również nadzieję, że dzięki śladom pozostawionym
na pięknej ścianie Muralu ŚDM, na długo pozostaniemy w pamięci siedlczan, tworząc jednocześnie historię niezapomnianych dni.
Dziękuję‚ Siedlce!!!

Walid Medawar

lider grupy „Avona”, Arabia Saudyjska

fot. archiwum prywatne

Minęło kilka tygodni od Światowych Dni Młodzieży w Polsce, w trakcie których moja grupa i ja doświadczyliśmy
kolejny raz piękna tego Święta Wiary.
Dzięki wszystkim zaangażowanym z Diecezji w Siedlcach, Grupa „Avona” otrzymała więcej błogosławieństw niż
mogła oczekiwać. W szczególności dostali braterską pomoc od siedlczan, którzy zainwestowali całą swój czas, wiarę
i miłość, aby zaopiekować się ludźmi, których wcześniej nie znali, ale traktowali ich jak braci i siostry w wierze.
Kolejny raz byliśmy świadkami, jak pięknie jest być prawdziwym chrześcijaninem i jak łatwo można pokonać dzielące
nas bariery: różnice rasowe, płciowe, etniczne itd. Po prostu być Dobrym Samarytaninem. Naprawdę myślę, że to nie
był przypadek, że byliśmy w Jerycho, to był prawdziwy Boski plan dla nas.
Po trzech dniach ŚDM, pomimo że program pozornie był standardowy – spotkania
w parafiach, wydarzenia artystyczne, aktywności w rodzinach – ŚDM pozostają wyjątkowe w sposób szczególny. Od wiary milionów ludzi, otwartości
rodzin, które przyjmowały pielgrzymów, po tajemnicze dzieło Boga, który zawsze błogosławi nam na spotkaniach, po małe gesty od nieznajomych
pielgrzymów, które zmieniają życie, a nigdy nie mogą być powtórzone - to jest nasz fundament na kolejne ŚDM. To dowodzi, dlaczego ŚDM nie straciły
pojedynczego aspektu piękna i dlaczego wciąż przyciągają miliony młodych co dwa – trzy lata w inny zakątek świata.
Na koniec naszego pobytu pielgrzymi z Siedlec i nasza grupa dzieliliśmy się wspólnymi podziękowaniami: mieszkańcy Siedlec
dziękowali nam za pokazanie, jak to jest być świadkiem Chrystusa w trudnych sytuacjach, a my dziękowaliśmy za
pokazanie nam, jak pozostać gorliwie wierzącym, mimo całego materializmu świata, pokus nazywanych pozorną wolnością. Otrzymaliśmy podziękowania za przyniesioną radość do ich
domów, a w rzeczywistości było to święto dziękczynienia naszej majestatycznej
radości, otrzymanej z błogosławieństwa.
Dawanie i otrzymywanie to więź, która powstała i będzie
zawsze trwać. Nic nigdy nie będzie w stanie zepsuć tej
więzi braterstwa i przyjaźni, która czerpie energię
z tego cudownego Święta Wiary. Niech Bóg
Was zawsze błogosławi, Mieszkańców Siedlec
i naród polski. ŚDM od teraz na zawsze będą
częścią naszego życia. ŚDM wczoraj były
wydarzeniem, dzisiaj i jutro są darem dla nas
jako pielgrzymów, są częścią nas samych.
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fot. Janusz Mazurek
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ARTYŚCI I ICH DZIEŁA

Paul Cézanne

– ojciec wszystkich malarzy
DZIŚ, 110 LAT PO ŚMIERCI
MALARZA, JEGO OBRAZY OSIĄGAJĄ
ASTRONOMICZNE KWOTY MILIONÓW
DOLARÓW. ZA JEGO ŻYCIA KRYTYCY
NIE SZCZĘDZILI MU GORZKICH
SŁÓW, W PRZECIWIEŃSTWIE DO
AWANGARDOWYCH ARTYSTÓW,
KTÓRZY UZNALI GO ZA OJCA
WSZYSTKICH MALARZY.

Wielki malarz przełomu
XIX i XX wieku. Urodzony
10 stycznia 1839 r. w Aix-en
Prowence i tamże zmarł 22
października 1906 r. Zaczynał
jako malarz postimpresjonizmu, w pewnym momencie
zbliżył się do kubizmu, ale
z konglomeratu tych inspiracji stworzył swój własny
i niepowtarzalny styl. Czerpał
z dorobku Picassa, Van Gogha,
Delacroix, Pisarra. Ukończył
gimnazjum wraz z Emilem
Zolą, najwybitniejszym pisarzem ówczesnych czasów.
Przyjaźnili się, ale potem osobiste nieporozumienia rozdzieliły ich na zawsze.
Cézanne, syn bogatych rodziców, wybrał własną drogę
– związaną ze sztuką. Nie szalony Paryż, kabarety i absynt
były jego światem, tak wtedy
powszechnym wśród artystów,
ale żmudna praca w miejscu,
w którym się urodził. Tam
też tworzył i zmarł, po dniu
spędzonym przy sztalugach.
Paul Cézanne odszedł od idei
impresjonistów, ponieważ nie
zadowalało go uchwycenie impresji, czyli przelotnego wrażenia przeniesionego na płótno.
Chciał tworzyć coś trwałego.
Dlatego też słynną górę Sainte-

-Victoire malował kilkadziesiąt
razy, aż do momentu, kiedy
uznał, że dzieło jest skończone
i doskonałe. Malował portrety,
pejzaże, martwe natury, akty.
Paradoksem jest to, że odrzucany długo przez oficjalne salony, jego obrazy są obecnie
najdroższymi na świecie.
„Chłopiec w czerwonej kamizelce” skradziony w 2008 r.
z prywatnego muzeum w Zurychu, odzyskany w 2012 r. w Serbii przez policję ścigającą złodziei dzieł sztuki, wyceniono
na 163 mln dolarów. Z kolei
najdroższe dzieło sztuki sprzedane kiedykolwiek jest również
autorstwa Cezann’ea. To obraz „Gracze w karty”. Cena do
dziś jest tajemnicą, mimo wielu
spekulacji co do jej wysokości.
Cézanne, dzięki uporowi, konsekwencji i talentowi
stworzył, tak jak marzył, dzieła nieprzemijające. Szkoda, że
ich artystyczna i materialna
wartość doceniona jest teraz,
110 lat po jego śmierci. Ale
jakie ma to teraz znaczenie?
Ważne, że geniusz, tak jak Rafael, Leonardo da Vinci, Rembrandt przetrwał próbę czasu
i zostanie na zawsze w panteonie gigantów sztuki.


Waldemar Koperkiewicz

Chłopiec w czerwonej kamizelce - około 1890

Góra Sainte - Victoire z wielką sosną - około 1886
Oblubieńca wieży Eiffla

Gracze w karty - około 1893-96
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ROZMOWY TEATRALNE
z Grażyną Zielińską, aktorką teatralną i telewizyjną

fot. Darek Senkowski

ROZMOWA

 Kiedy po raz pierwszy pomyślała Pani
o sobie jako o aktorce i co lub kto miał
wpływ na wybór Pani profesji?
Pierwszy raz pomyślałam o tym, jak byłam
całkiem małą dziewuszką, miałam może
z sześć czy osiem lat. To był podszept intuicji. W mojej rodzinie nie było żadnych tradycji artystycznych, choć mama wyróżniała
się wieloma talentami, również aktorskimi.
W każdym razie nie obnosiłam się z moim
marzeniem. Jeśli w szkole komuś powiedziałam o tym, to byłam wyśmiewana. Mama,
widząc, że roznosi mnie energia, zapisała
mnie do zespołu baletowego przy Operze
Wrocławskiej, gdzie pod okiem primabaleriny Stefanii Kołodziejczyk uczyłam się tańca
klasycznego. Okazało się, że jestem bardzo
pojętną uczennicą. Myślę, że pomagała mi
w tym moja aparycja – niewiele ponad 148
cm wzrostu. Lekka i zwinna mogłam osiągnąć wiele. Zaczęłam też uprawiać gimnastykę sportową i bardzo długo jeździłam na
zawody. W liceum „zaprzyjaźniłam się” również z tańcem ludowym.
 To było preludium do aktorstwa…
Tak, te umiejętności bardzo mi się potem
przydały, szczególnie podczas egzaminów
wstępnych do szkoły teatralnej we Wrocławiu, skąd pochodzę.
 Jak Pani wspomina ten najważniejszy
egzamin w Pani życiu?
Zanim zdałam na studia, przez dłuższy czas
uczęszczałam do kółka teatralnego, prowadzonego przez genialnego instruktora.
Spod jego skrzydeł wyszło wielu przyszłych
wybitnych artystów. To on właśnie pomógł
mi wybrać repertuar na egzamin wstępny.
Trudno się czymś wyróżnić, jeśli zdaje 300
osób i każda ma nadzieję być zauważona.

BEZ PRACY
MOGĘ ŻYĆ,
ALE NIE
BEZ RODZINY

Przy moim wzroście nie miałam szansy zabłysnąć, więc musiałam zrobić wrażenie na
komisji czymś innym niż klasyczny repertuar wieszcza. Zatańczyłam czardasza i komisji odjęło mowę. W jury zasiadał znakomity
tancerz Waldemar Karst – widocznie zrobiłam na nim duże wrażenie. W ten sposób zostałam studentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Solskiego w Krakowie, filia
we Wrocławiu.

 Jaki był ten studencki czas?
Studia były fantastyczne. Będąc już na
czwartym roku marzyłam o tym, by się nigdy nie skończyły. Przede wszystkim miałam świetnych wykładowców. Na przykład
wiersz i prozę prowadził Jan Peszek. Ale to
była szkoła! Ja dopiero przy nim zrozumiałam, że wiersz to nie jest bezrefleksyjne,
układne klepanie strof. To jest kaplica. Na

W teatrze nie
można robić oka do
publiczności czy tysiąca
min, by ją rozśmieszyć.
Trzeba grać jak
najbardziej poważnie,
wtedy dopiero zaczyna
się komedia.
początku nikt go nie rozumiał. Był bardzo
wymagający. Pamiętam, że dostałam u niego
piątkę z „Beniowskiego”. Zaprosił mnie na
środek sali, taką malutką, a ja wyrecytowa-

łam fragment poematu, zaczynający się od
słów:…”więc na progu stała panna Aniela”.
Zaległa cisza. Kiedy skończyłam, powiedział:
gratuluję, spisała się Pani, że ho, ho. Bardzo
mnie tą pochwałą uskrzydlił. Potem też nie
szczędził mi dobrych słów. W szkole byłam
chwalona co utwierdzało mnie w przekonaniu, że kiedyś coś ze mnie będzie.
 Czy już podczas studiów wiedziała
Pani, że polska publiczność będzie w przyszłości hojnie czerpać z Pani komediowego
talentu?
To, że jestem aktorką komediową, wynika z mojej postury. Nie da się tak oszukać
publiczności. Dla mnie nie ma różnicy, czy
gram w komedii, czy w tragedii. Albo jest się
rzetelnym, autentycznym aktorem albo nie.
Jeśli ktoś gra rolę komediową i świetnie się
przy niej bawi, to znaczy, że jej nie gra, tylko
się wygłupia. Hanuszkiewicz przestrzegał:
„Nie komikuj” i ja przez całe swoje zawodowe życie trzymam się tej zasady. To publiczność ma się śmiać, a nie aktor. W teatrze nie
można robić oka do publiczność czy tysiąca
min, by ją rozśmieszyć. Trzeba grać jak najbardziej poważnie, wtedy dopiero zaczyna
się komedia.
 Pierwszą Pani rolą po studiach była
rola Hesi w „Moralności pani Dulskiej”
u boku Hanki Bielickiej. Po 20 latach sama
Pani zagrała Dulską w sztuce wyreżyserowanej przez Adama Hanuszkiewicza,
a przed czterema laty zobaczyliśmy Panią
na siedleckiej Scenie Teatralnej także jako
Anielę Dulską. Gabriela Zapolska Panią
prześladuje…
Rzeczywiście, ta sztuka jest mi bardzo bliska
i co jakiś czas powraca do mnie. Zadebiutowałam jako Hesia w wieku 24 lat. Premiera
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 W jaki sposób trafiła Pani do filmu?
To było w tym momencie, kiedy już przestało mi zależeć na filmie. Wiodłam spokojne
życie, grając w teatrze. W międzyczasie zakochałam się i wyszłam za mąż. Na świat
przyszedł syn. Nagle dwa lata po spektaklu
„Romeo i Julia” zadzwonił telefon, który
odebrałam między obieraniem ziemniaków
a gotowaniem zupy. Zaproszono mnie do
Warszawy, na plan serialu „Trzynasty posterunek”. Nie powiem, żebym entuzjastycznie
zareagowała na tę propozycję. Pomyślałam
sobie, a cóż to za sztuka filmowa! W zasadzie to namówił mnie do tego mój syn, wówczas 16-letni. „Mamo, spróbuj, przecież nic
nie ryzykujesz. Skoro Beata Tyszkiewicz tam
gra, to i ty możesz” – powiedział do mnie.
I pojechałam, chociaż mój debiut telewizyjny nie był łatwy i zapamiętałam go na długo.
Nie byłam oswojona z kamerą. Na miejscu
okazało się, że moja rola sprowadza się do
trzech zdań wypowiadanych przez kwiaciarkę: „Oddaj złodzieju róże! A wtedy grający
Arniego Piotrek Zelt miał mnie podnieść do
góry. Pomyślałam sobie potem, też mi wielki serialowy świat, zachciało mi się kamer,

ale od tego momentu właśnie zaczęłam się
pojawiać na dużym ekranie. Potem telefony
dzwoniły znacznie częściej…

Wielu moich kolegów po fachu twierdzi, że
wystarczy kiwnąć palcem na scenie a ja już
się śmieję do rozpuku. Faktycznie są wśród
nich tacy, których sam wygląd wywołuje u mnie wybuch śmiechu, ale oni się nie
obrażają. Natomiast nie lubię takich żartów,
które powodują rechot. Irytuje mnie, że ludzi to śmieszy. Niestety, dziś jest wiele spektakli, które bazują na tego typu humorze...

 Chyba najbardziej zapadła nam w pamięć Pani rola w „Ranczu”. Zielarka-znachorka podbiła serca milionów widzów…
Jak to było z tą Babką?
Dostałam telefon od kogoś z produkcji serialu. Ten ktoś wcale nie chciał ode mnie zdjęć
ani nie zapraszał do udziału w żadnym castingu. Kiedy powiedział, kogo mam zagrać,
mina mi zrzedła. Ja babka, chyba oszaleli!
To jest oburzające! Pojechałam nabzdyczona jak nastolatka na próbę, no i zagrałam.
Potem bardzo polubiłam tę postać. Choć to
epizodyczna rola, bardzo przypadła do gustu
publiczności, co jest dla mnie zaszczytem.

 Jak Pani godzi grę w teatrze z kreacjami telewizyjnymi?
Bardzo dobrze. Zaczęłam dużo jeździć
z przedstawieniami, kiedy syn był już dorosły. Kiedy mnie nie ma, domem rządzi mąż.
Jak trzeba, to coś sobie ugotuje, tzn. podgrzeje zupę z puszki (śmiech). O, przepraszam. Mój mąż piecze świetny sernik i makowca. Podczas mojej nieobecności zajmuje
się też naszymi trzema kotami.

 Jak Pani rodzina zareagowała na tę rolę?
Moja mama, jak mnie zobaczyła, powiedziała: Boże, jak ty wyglądasz, jaka ty gruba
jesteś. Ja sama podobnie zareagowałam, ale
pocieszałam się, że to efekt charakteryzacji (śmiech). Trzeba przyznać, że urodą nie
powalam, ale mam do siebie duży dystans
i zupełnie mi to nie przeszkadza. Synowi
i mężowi bardzo się podobało moje nowe
wcielenie i mieli dużo radości oglądając
mnie w tym serialu.

 Co, poza pracą, sprawia Pani największą przyjemność? Jak Pani odpoczywa?
Odpoczywam przy scrablach, rozwiązywaniu krzyżówek, oglądaniu teleturniejów,
gdzie mam okazję sprawdzić swoją wiedzę.
Uwielbiam grać w brydża. Dużo czytam,
ostatnio „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk.
 Co Pani dało aktorstwo?
Dało mi wszystko. Wyznaczyło cel życia.
Mam to wielkie szczęście, że wykonuję
pracę, którą kocham, choć to zawód trudny i gorzki. Nie zawsze odnosi się sukcesy,
w większości przypadków tych sukcesów nie
ma. Znam wielu aktorów rozczarowanych
tym zawodem. Zupełnie samotnych…

 Jak się Pani pracowało na planie „Rancza”?
Ekipa była świetna. Wszyscy się wspaniale
dogadywali. Miałam zaszczyt występować
m.in. u boku Marty Lipińskiej, Leona Niemczyka czy Franciszka Pieczki – już ten fakt
mnie uskrzydlał. Najbardziej lubiłam sceny
zbiorowe, np. w kościele, bo wtedy spotykaliśmy się wszyscy razem, a w przerwie rozmawialiśmy o naszych codziennych sprawach, radościach i kłopotach.

 Co jest dla Pani źródłem spokoju w życiu?
Ja tego świętego spokoju wcale nie chcę. Nie
lubię słów: „wyciszyć się”, czyli nie myśleć.
Rodzina, zdrowie i jej powodzenie – to mnie
napędza w życiu. Praca może być, a może
jej nie być. Bez pracy mogę ujechać, ale bez
rodziny nie. Prawdziwe uczucia, bliskość
to daje pewność i jest źródłem optymizmu.
Boże, żeby tak było jak najdłużej…

Dziękuję bardzo za rozmowę

Monika Mikołajczuk

 Z czego śmieje się Grażyna Zielińska?
Bardzo lubię humor z Kabaretu Starszych
Panów czy Kabaretu Dudek, a ze współczesnych Kabaret Moralnego Niepokoju. Na co
dzień śmieszy mnie wiele rzeczy. Mam swobodną optymistyczną naturę, lubię się śmiać
i czasem potrafi mnie rozśmieszyć drobiazg.

fot. Darek Senkowski

„Moralności pani Dulskiej” miała miejsce
w Wałbrzychu, zaprosiłam na nią moich rodziców, bo wówczas premiery teatralne były
dużym wydarzeniem artystycznym. Tamten
wieczór był zupełnie magiczny, tym bardziej,
że grałam u boku słynnej Hanki Bielickiej.
Po 30 latach znów miałam okazję wystąpić
w „Moralności pani Dulskiej”, w reżyserii
Adam Hanuszkiewicza. Przyjechał do Płocka obejrzeć zespół, a kiedy zaśpiewałam
przed nim, to ugięły się pode mną nogi. To
była inna Dulska niż ta, którą znałam. Reżyser stworzył z tej komedii rodzaj wodewilu.
Co z tego będzie? Myślałam. Naprawdę się
bałam, jak to wszystko wypadnie. Ale wypadło wspaniale. Po spektaklu powiedział, że
jestem jego odkryciem i najlepszą artystką
komediową. Trzeci rozdział mojej przygody z Zapolską to udział w spektaklu wyreżyserowanym przez Macieja Czapskiego na
siedleckiej Scenie Teatralnej. Bardzo miło
wspominam ten czas.
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

MUZEUM ZA PAN BRAT Z ZIEMIANAMI

MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH REGULARNIE, CO DWA LATA, ORGANIZUJE KONFERENCJE NAUKOWE, KTÓRYCH GŁÓWNYM TEMATEM BADAWCZYM SĄ DZIEJE PODLASKICH ZIEMIAN. KAŻDA NOSIŁA INNY TYTUŁ. DOTYCHCZAS ODBYŁO SIĘ ICH SZEŚĆ: „SZLACHTA PODLASKA OD POŁOWY XIX WIEKU DO III RZECZYPOSPOLITEJ (2004), „DZIEDZICTWO DUCHOWE I MATERIALNE SZLACHTY PODLASKIEJ OD XIX WIEKU DO III RZECZYPOSPOLITEJ” (2006), „DZIEJE WOJENNE I POWOJENNE
SZLACHTY PODLASKIEJ” (2008), „WYBITNI PRZEDSTAWICIELE ZIEMIAŃSTWA PODLASKIEGO W XIX I XX WIEKU” (2010), „DWÓR PODLASKI. TRADYCJA, TOŻSAMOŚĆ,
PRZYSZŁOŚĆ” (2012), „DAWNE SIEDZIBY ZIEMIAŃSKIE WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ GOSPODARCZYCH I SZANS TURYSTYCZNYCH” (2014).
Nie ograniczaliśmy się terytorialnie tylko
do Podlasia. Referentami i autorami komuni-

katów byli goście nie tylko z krain sąsiednich,
ale i spoza granic Polski: Białorusi i Niemiec.
Poznawaliśmy historię ziemiaństwa także
u wschodnich i zachodnich sąsiadów. Choć,
prawdę mówiąc, w pierwszym przypadku były
to motywy znane nam z historii naszego państwa. Również poprzez dzieje sławnych Polaków pochodzących z Kresów Wschodnich.
Sesje są dwudniowe. Pierwszego dnia
podczas obrad poznajemy efekty poszukiwań
naukowych zaproszonych referentów. Wśród
nich szczególną uwagę zwracali właściciele
siedzib ziemiańskich i spadkobiercy dawnych
majątków ziemskich. Opowiadali historie
swych rodzin i domów, znane z własnych doświadczeń, nie tylko z publikacji i archiwal-

nych dokumentów. Dzień obrad kończył się
kolacją, nawiązującą charakterem do opisów
znanych z literatury. Dotychczas byliśmy na
takich kolacjach gośćmi Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, namacalnym dowodzie istnienia nagrody Nobla.
Konferencje organizowane przez siedleckie muzeum to nie tylko siedzenie w fotelu
i wysłuchiwanie monologu historyka, z możliwością zabrania głosu w dyskusji. Wykształcił się dobry zwyczaj poznawania historii
ziemiaństwa pogranicza Podlasia, Mazowsza
i Lubelszczyzny w sposób bardzo przyjemny
i praktyczny. Drugiego dnia (w sobotę) zabieramy uczestników w objazd po okolicy. Nie

tylko pokazujemy zachowane w najbliższym
regionie dwory i pałace. Spotykamy się z ich
właścicielami. To jest bardzo cennym i pasjonującym przeżyciem, kiedy możemy wejść do
domu i na teren majątku rodu, którego dzieje
już znamy z dnia obrad. Wchodzimy do pokoju z napisem na drzwiach „Historia naszego
domu” i wiemy, jak w nim się poruszać.
Każda wycieczka kończy się biesiadą z muzyką i tańcem. Pierwszy raz byliśmy gośćmi
zmarłego 10 sierpnia br. prof. Marka Kwiatkowskiego. Założyciela w Suchej skansenu
wokół dworu Cieszkowskich. Uczestnicy wycieczek mile i niejednokrotnie z wielkim rozrzewnieniem wspominają przyjęcia i spotka-
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nia u Małgorzaty i Krzysztofa Borkowskich
(Mościbrody), Małgorzaty i Waldemara Gujskich (Gałki), Beaty Ostrowskiej-Harris (Korczew), Ewy i Jacka Puszów (Wielgolas), Renaty
i Dariusza Wojcieszuków (Zabuże), Maurycego Zająca (Patrykozy). Najwięcej wspomnień
i emocji wynieśliśmy z wizyt w Starej Niedziałce i Sinołęce Iwony i Dariusza Sutkowskich.
Trudno było od gościnnych gospodarzy zabytkowych dworów wyjechać tego samego dnia.
Nawet śp. prof. Ludwik Maciąg wybaczył nam,
że nie zboczyliśmy z ustalonej trasy, by zaliczyć
jego ulubiony motyw koński, będący w zasięgu
oczu z autokaru. Inaczej byśmy się spóźnili do
Niedziałki na koncert fortepianowy i występ
Chóru Miasta Siedlce. Z wielkim wzruszeniem
wspominamy tę ucztę duchową.
Dotychczas zwiedzaliśmy obiekty zabytkowe i spotykaliśmy się z ich właścicielami
w powiatach: siedleckim, łosickim, sokołowskim, węgrowskim i mińskim. Osoby nie
mogące uczestniczyć w wycieczkach, mogły
poznać zachowane w okolicy dwory i pałace
poprzez towarzyszące sesjom wystawy foto-

graficzne autorstwa niżej podpisanego. W najbliższym czasie zmienimy kierunek praktycznego poznawania historii i współczesności
siedzib dawnych majątków ziemskich. Ten
zamysł wiąże się z otwarciem w październiku
2015 r. Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie
(gm. Przesmyki) jako oddziału Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Obrady sesji pt. „Życie codzienne ziemiaństwa polskiego w XIX
i XX wieku” zostały zaplanowane na 23 września br. w pałacu w Korczewie. Poprzedzone
zostaną zwiedzaniem Muzeum Ziemiaństwa
w Dąbrowie i otwarciem wystawy „Ziemianka
na Podlasiu w XIX i XX wieku” ze zbiorów Jolanty i Marka Michniewskich z Kielc.
Następnego dnia wycieczkę rozpoczniemy od prywatnego Muzeum Historii
i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach. Później przejedziemy szlakiem atrakcji
turystycznych i historycznych powiatu bialskiego. Organizatorzy i uczestnicy traktują
możliwość wysłuchania referatów, uczestnictwo w kolacji ziemiańskiej i wycieczce jako
jedną, spójną uroczystość, która w tym roku
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zakończy się w Dąbrowie.
Poprzez wspomniane sesje naukowe staramy się ratować nasze dziedzictwo kulturowe. Patrząc na stan zachowania substancji
zabytkowej należy się spieszyć. Przykładem
jest choćby dwór w Kamieńcu w powiecie siedleckim. Zbudowany na planie litery L, ocalał
tylko w dwóch trzecich. Jedna część spłonęła
po wojnie i została rozebrana. Do 2008 r. stała
jeszcze stodoła dworska, po lewej, przed dworem od strony Wodyń. Obok, przy drodze,
stoi budynek szkoły mylony z oficyną dworską. Zachowany jest częściowo park z okazałą
aleją świerkową. W czasie okupacji II wojny
światowej mieszkała we dworze rodzina ministra skarbu z lat 1938-1939, Romualda Miedzińskiego. Bywał w nim wówczas Kazimierz
Wojtkiewicz. Jego serce żywiej biło na widok
siostry ministra, Jadwigi. Osiem lat temu tak
mi opowiadał o spotkaniach z nią:
„W nieistniejącej części dworu był taki
duży salon. Pamiętam, jak Jadwiga froterowała podłogę. Bo tam był ten parkiet i tą szczotką
ciężką froterowała. To ja taki bohater przychodziłem i jej pomagałem.
Był tam duży salon, jeden pokój i drugi pokój. Z tego co ja pamiętam. Potem był stołowy
pokój duży. Kuchnia była na dole w piwnicy
i był ten wyciąg taki windą. Wjeżdżało jedzenie do tego pokoju. Okno było duże i na tym
wyciągały się te półmiski gorące. Na prawo był
taki duży pokój, nieistniejący teraz. W środku piękne lustra mieli. Jeszcze po wojnie, jak
ruina była, to jeszcze ogromne lustro wisiało.
Za dworem grabowy żywopłot taki był. Tam
konno uczyłem jeździć tę Jadwigę. A babcia prosiła: -panie Kaziu! Tylko ostrożnie, żeby Jadziunia nie spadła! A to moja sympatia taka była.
Tam może było ze 20 hektarów ziemi. W tym
jeszcze dwa stawy na dole. Nie wiem czy są jeszcze. Myśmy robili zawody za krowami. Krowy
wpędzaliśmy do stawu. Krowa płynęła jak czołg,
a my za ogon... Głupia zabawa, ale taka była.”
Tak przy okazji, mój rozmówca był ostatnim żyjącym bezpośrednim uczestnikiem
Akcji V-2 na Podlasiu. Na naszych oczach
odchodzą tacy świadkowie wydarzeń sprzed
ponad 70 lat. Ratujmy pamięć o nich i ich dokonaniach.
Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Czas
na Kino!
Początek sezonu artystycznego zawsze wprowadza w moją codzienność wiele zamieszania.
Trudno jest nagle wrócić do rzeczywistości po
urlopowym lenistwie. Jeszcze chciałoby się nic
nie robić, jeszcze chociaż kilka dni wolnego, a tu
już czekają nowe obowiązki. Pocieszeniem są
spotkania z Państwem oraz mnogość ciekawych
filmów, pojawiających się w ofertach dystrybutorów filmowych.
Jak zwykle filmowy wrzesień zapowiada się
dość interesująco. Naliczyłem co najmniej kilka
filmów, które warto zobaczyć w tym miesiącu. Co
prawda nie jestem pewien, czy wszystkie tytuły
okoliczne kina odważą się wprowadzić do repertuaru ze względu na ich ciężar gatunkowy, bądźmy
jednak dobrej myśli i szukajmy na ekranach
naszych kin filmów niekomercyjnych albo tylko
tych, które nas interesują.

Na pewno interesującym i niezwykłym
filmem, o którym chcę Wam opowiedzieć, jest
„Ostatnia Rodzina”- historia złożonej codzienności rodziny Beksińskich. Zdzisław - znakomity,
światowej sławy malarz, ale również rzeźbiarz
i fotografik, Zofia Beksińska, kobieta cierpliwa
i wyrozumiała, znosząca wszystkie dziwactwa
swojego męża i później syna Tomasza, bo to
również o nim, radiowcu, tłumaczu, DJ-ju jest
ten film. Opowiada o ich codzienności, o pracy
twórczej, o rozterkach i załamaniach nerwowych.
Opowieść zaczyna się w roku 1977, kiedy to
po latach chudych, naznaczonych ciężką pracą
i brakiem pieniędzy, Zdzisław podpisuje kontrakt
z mieszkającym we Francji marszandem Piotrem
Dmochowskim, a Tomasz wyprowadza się do własnego mieszkania, położonego co prawda na tym
samym osiedlu, zupełnie niedaleko od mieszkania
rodziców, ale jednak samodzielnego. Wydaje się,
że nareszcie Beksińscy wychodzą na prostą, że
skończył się zły czas; pojawiają się pieniądze, a życie rodzinne nareszcie zaczyna się układać. Okazuje się jednak, że ludzie bardzo wrażliwi albo też
nadwrażliwi, codzienności w naszym rozumieniu
nie zaznają. Za prowadzenie domu odpowiadała
Zofia Beksińska, zaspokajając rodzinie codzienne
potrzeby. Dopiero po jej śmierci rzeczywistość
dopadła Zdzisława Beksińskiego, ale też nie z całą
swoją mocą, bo wtedy miał już pieniądze, był
sławnym artystą, mógł więc pozwolić sobie na wynajęcie ludzi do załatwiania spraw przyziemnych,
takich jak zakupy, sprzątanie czy remonty. Okazało

się to w konsekwencji zgubne, bo przecież nastoletni syn znajomych, którzy mu w owej codzienności pomagali, zamordował potem artystę w jego
własnym domu.
Tomasz Beksiński – to na jego audycje w Radiowej „Trójce” czekało się z wypiekami na twarzy.
To on prezentował płyty artystów niedostępnych
dla nas, zwykłych miłośników muzyki żyjących za
tzw. żelazną Kurtyną. Wszędzie, gdzie pojawiał się
ze swoimi płytami i prezentował muzykę jako DJ ,
wszędzie tam pojawiali się jego fani niekoniecznie
zainteresowani tańcami, a na pewno zaintereso-

zji malarz przedstawił Polskę w centrum kompozycji. Jest to kobieta w czarnej sukni, której
ręce zakuwane są w kajdany. Odrywana od niej
siłą jest ubrana na biało Ruś, natomiast leżąca
we krwi kobieta to Litwa. Nad nimi widzimy
oprawców ubranych w wojskowe mundury,
znanych z nazwiska. Po prawej stronie kompozycji, pod krzyżem, zebrani są prześladowani
chłopi. Całość wydarzenia dzieje się w drewnianym kościółku, w którym został umieszczony

centralnie manifest Rządu Narodowego z 1863
roku. Każdy szczegół przedstawienia posiada
znaczenie symboliczne, które możemy odnajdować osobiście lub z pomocą przewodnika.
Ten obraz, jak i inne odnajdujące się w tematyce historycznej, możemy oglądać i odczytywać w naszym muzeum. Serdecznie zapraszamy - będzie to nie tylko spotkanie z wybitnymi
artystami polskimi XIX wieku, ale również ciekawa i bogata lekcja historii.

OSTATNIA RODZINA
Reżyseria: Jan P. Matuszyński

DO OBEJRZENIA
KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

„Polonia” Jana Matejki
Do 30 września 2016 roku w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach można zobaczyć obrazy
zebrane na wystawę pt. „ Bóg - Honor - Ojczyzna
w malarstwie XIX wieku. Malczewski, Matejko,
Grottger, Gierymski, Benedyktowicz i inni”. Jest
to bogaty zbiór polskiego malarstwa historycznego skupionego wokół tematyki powstańczej.
Malowidła pochodzą z kolekcji Muzeum Czartoryskich w Krakowie oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie. Przychodząc do Muzeum,
możemy zobaczyć obrazy Grottgera, Malczewskiego oraz innych malarzy historycznych i symbolistów. Jednak największym prezentowanym
dziełem jest „Polonia” Jana Matejki.
Obraz został namalowany w 1864 roku, czyli
zaledwie rok po tragicznych wydarzeniach związanych z powstaniem styczniowym. Przedstawia
więc osobiste przeżycia malarza–historyka związane z tragicznym zrywem wolnościowym. W związku z tym nie mógł go publicznie pokazać, obawiając się o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny.
Jest to obraz niedokończony, mroczny,
o kolorystyce brunatno-czarnej. W swojej wi-
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BRIDGET JONES 3
Reżyseria: Peter Cattaneo

wani, wykonawcami i muzyką; specyficznym jej
rodzajem. Ale Tomasz Beksiński taki był, takiej,
a nie innej muzyki słuchał i taką muzykę, jaką lubił
prezentował słuchaczom. Był także miłośnikiem
kina, tego najbardziej mrocznego – uwielbiał horrory, bardzo wiele z nich przetłumaczył na język
polski – był najbardziej bodaj znanym i cenionym
autorem polskich list dialogowych tego gatunku.
Przy tym był człowiekiem niezwykle wrażliwym
i wrażliwość ta doprowadziła go do śmierci. Po
nieudanych próbach samobójczych przyszła niestety ta zakończona powodzeniem. To tylko kilka

informacji z życia tej nietuzinkowej rodziny. Po
więcej zapraszam na pasjonujący film w reżyserii
Jana P. Matuszyńskiego zatytułowany „Ostatnia
Rodzina”.
Jeśli jednak na takie kino nie macie Państwo
ochoty, a poszukujecie dobrej rozrywki, polecam
kolejną część opowieści o codziennym życiu
pewnej znanej pod każdą szerokością geograficzną, wiecznej poszukującej, singielki. Zachęcam
do obejrzenia filmu pt. „ Bridget Jones 3” (oryg.
„Bridget Jones Baby”). Bohaterka jest nam wszystkim dobrze znana, jest wręcz naszą dziewczyną
z sąsiedztwa, ma wszystkie chyba wady współczesnej kobiety. Na swojej drodze spotyka dziwnych
facetów, którzy chcą z nią być i prawie to się
udaje, dopóki sama bohaterka związków tych nie
zniszczy. Ciągle pisze swój dziennik, ciągle walczy
z nadwagą, chociaż to się wyraźnie poprawiło
i ciągle popełnia niezamierzone gafy. Dochodzą do
tego niezmiennie rozterki uczuciowe. Gwarantuje
to nam zabawę na przyzwoitym poziomie przemycając elementy artystyczne i znakomitą obserwację
współczesnego świata. Skąd popularność najpierw
książek, a potem filmów z Bridget w roli głównej?
Otóż bliska mi kobieta mówi tak: „To są opowieści
o normalnym życiu i codziennych rozterkach
każdej kobiety. Nie ma tu problemów sztucznie
wymyślonych, nic wydumanego; te historie to
samo życie. A zresztą to nie jest film dla facetów.
Wy tego nie zrozumiecie!” Przyjmując ten wyrok
z pokorą, pozostaje mi tylko zaprosić wszystkich
Państwa do kina.
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DO POCZYTANIAJózef Czapski

Patrząc

Kiedyś
miałem
szczęście
oglądać
z Czapskim wystawę
Bacona. Widziałem,
jak potrafi patrzeć.
Czapski przyglądał się
z taką uwagą, że wtapiał się w obraz, jakby
był jego częścią. Zastanawiał się, jak jest zrobiony, dlaczego żółć jest śpiewająca, jak można było
namalować coś tak ostatecznego. Fascynująca
była jego wiara w malarstwo…

Andrzej Wajda
Czapski ma uderzający dar twórczego podziwu. Uczy się patrzyć i uczy patrzyć innych. Umie
przemieniać martwe pomniki w skarby, ożywiać
muzea, powodować, że muzy pojawiają się w nich,
stają przy obrazach, mówią do ucha patrzącego.

Wojciech Karpiński
Patrząc: wspaniale napisana, przemyślana
„z paletą w ręku”, ale i z kawałkiem czarnego
chleba w Gułagu książka o sztuce – i o życiu,
krótko mówiąc – o condition humaine. Bez żadnej retoryki, rzetelna i mądra do samego spodu.

Jacek Woźniakowski


autorska galeria

BARBARA PIERZGALSKA
Urodzona w Siedlcach. 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 wystawach 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.

WYSTAWA „ZAPAMIĘTANE - PEJZAŻ”
22 WRZEŚNIA - 24 PAŹDZIERNIKA,
GALERIA TEATRALNA CKiS

Wydawnictwo „Znak”, 2016

REKLAMA

NOVEKINO SIEDLCE
PoLECA

JULIETA

PAN
IDEALNY

SMOLEŃSK

SŁUGI
BOŻE

BRIDGET
JONES 3

16 września

2 września
PREMIERA

REKLAMA

2 września
PREMIERA

9 września
PREMIERA

16 września
PREMIERA

PREMIERA

SEKRETNE
ŻYCIE
ZWIERZAKÓW
DOMOWYCH

23 września
PREMIERA

NOVEKINO SIEDLCE

ul. Wiszniewskiego 4
tel. 25 640 77 66 REZERWACJA BILETÓW (KASA)
tel. 25 640 77 60 REZERWACJA GRUPOWA
siedlce@novekino.pl
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15 LAT CHÓRU MIASTA SIEDLCE

Jubileusz

hór Miasta Siedlce jest
reprezentacyjnym zespołem artystycznym miasta
Siedlce. Powstał w 2001 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.
Śpiewają w nim uczniowie siedleckich szkół średnich, studenci
i pasjonaci muzyki chóralnej związani z życiem miasta i regionu. Chór
Miasta Siedlce wykonuje muzykę
a cappella sakralną i świecką różnych epok, utwory współczesne oraz
folklor, jak również wielkie formy
wokalno-instrumentalne. Twórcą,
dyrygentem i autorem drogi artystycznej zespołu jest Mariusz Orzełowski. Obecnie chórem dyryguje
Justyna Kowynia - Rymanowska.
Chór Miasta Siedlce występował na scenach m.in. Filharmonii Narodowej w Warszawie, Sali
Kongresowej w Warszawie, Teatrze
Wielkim - Operze Narodowej, Teatrze Polskim w Warszawie, Auli
Politechniki Warszawskiej, Studiu
Koncertowym Polskiego Radia im.
Witolda Lutosławskiego czy w Auli
Pawła VI w Watykanie.
Zespół współpracował i współpracuje z najlepszymi orkiestrami,
chórami, solistami i dyrygentami
w Polsce m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej,
Orkiestrą Kameralną Filharmonii
Narodowej, Orkiestrą Symfoniczną
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Polską Orkiestrą Radiową,
Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii
Świętokrzyskiej czy też Orkiestrą
Teatru Muzycznego w Lublinie.
W swoim dorobku Chór ma
takie dzieła jak m.in. Requiem G.
Verdiego, Requiem W. A. Mozarta,
Requiem Johna Ruttera, Carmina
Burana C. Orffa, IX symfonię L.
Van Beethovena, Msza Nelsońska J.

Haydna czy Magnificat Jana Sebastiana Bacha. Chór Miasta Siedlce
wykonywał również opery i operetki
- Straszny Dwór Stanisława Moniuszki, Kniaź Igor Aleksandra Borodina
czy Borys Godunow Modesta Musorgskiego. Jednym z większych projektów Chóru Miasta Siedlce w 2009
roku był koncert „Muzyka Łączy
Pokolenia” gdzie razem z Orkiestrą
Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej artyści wykonali arie, operetki i opery świata, a całością zadyrygował Mariusz Orzełowski i Jacek
Rogala. Artyści współtworzyli też
razem z Teatrem Es projekty takie
jak m.in. Śpiewnik Papieski (płyta
CD 2011) do słów Karola Wojtyły
z muzyką Waldemara Koperkiewicza, Herbertorium – Oratorium wg
twórczości Zbigniewa Herberta do
muzyki Waldemara Koperkiewicza
(płyta CD 2010). W lipcu 2013 roku
Chór Miasta Siedlce uczestniczył
i koncertował podczas Światowych
Dni Młodzieży, które odbyły się
w Rio de Janeiro w Brazylii.
W swoim dorobku artystycznym zespół ma wiele osiągnięć na
prestiżowych konkursach i festiwalach chóralnych m.in. w 2013 roku
siedleccy śpiewacy zajęli II miejsce
na IX Międzynarodowym Warszawskim Festiwalu Chóralnym
Varsovia Cantat, w 2014 roku I miejsce na XVII Łódzkim Festiwalu
Chóralnym „Cantio Lodziensis”zaś
w czerwcu 2015 chór zdobył dwa
srebrne dyplomy na 50. Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach.
W tym roku świętujemy 15 - lecie Chóru Miasta Siedlce. Koncerty
inaugurujące jubileusz odbędą się 3
września na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce.

fot. archiwum Chóru

C

wyśpiewany na głosy
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SZTUKA PLUS KOMERCJA PO RAZ PIĄTY
sowych. Będą też wydarzenia towarzyszące.
Staramy się proponować zróżnicowany repertuar, aby zaspokoić różne gusta naszej publiczności i sprostać jej oczekiwaniom. W tym
Waldemar
roku cały świat teatru obchodzi 400. rocznicę
Koperkiewicz śmierci Wiliama Szekspira. My też włączamy
się w te obchody, prezentując sztukę „PoskroDyrektor
mienie złośnicy” w wykonaniu Teatru DramaCentrum Kultury
tycznego w Płocku. Teatr ten po raz pierwszy
i Sztuki
im. A. Meżeryckiego będzie gościł na naszej scenie i mamy nadzieję, że nie ostatni. Inne zaproszone teatry
Scena Teatralna
Państwo już znacie. Będą spektakle Teatru
Miasta Siedlce
Kwadrat, Teatru Kamienica, Teatru Capitol.
Polecamy szczególnie gorąco nasze własne
rzed nami już V Ogólnopolski Festiwal produkcje:
Teatrów „Sztuka plus Komercja”. Moż- 11 października „Tylko muzyka”, a 19 listona by powiedzieć, że to mały jubileusz, pada „Miłość niejedno ma imię” - obydwa
ale z uroczystym jubileuszem poczekamy do w wykonaniu aktorów Teatru ES i Teatru Tań10 edycji festiwalu. TO DOPIERO BĘDZIE ca Caro. Zapraszamy Państwa serdecznie, bo
SUKCES. Mimo tej skromności myślę, że
możemy mieć satysfakcję z tego, iż jesteście bez Was – nie ma nas.

P

Państwo – nasi wspaniali Widzowie, ciągle
z nami i swoją obecnością na wszystkich
przedstawieniach potwierdzacie sens naszej
pracy. W tym sezonie artystycznym, jak poprzednio, zaprezentujemy 8 spektakli konkur-

Specjalne podziękowania pragniemy złożyć
tym, którzy nas wspierają: Samorządowi Miasta Siedlce, Sponsorom, Mediom i Wszystkim,
dla których teatr jest pasją i sposobem na życie.

tego, by mogła ona konkurować z tą wspomaganą przez państwo. I dlatego godne naśladowania są wszystkie inicjatywy mające na celu
produkowanie i eksploatację niezależnych
spektakli teatralnych.

Tadeusz
Chudecki
Patron Artystyczny
Festiwalu

S

zanowni Państwo, z wielką radością
przyjąłem zaproszenie zostania Patronem Artystycznym V Ogólnopolskiego
Festiwalu Teatrów „Sztuka plus Komercja”.
Rozwój teatru w Polsce w kilkunastu ostatnich
latach jest dowodem na to, że teatr prawdopodobnie coraz bardziej będzie musiał sobie
radzić bez pomocy finansowej państwa i być
uzależnionym tylko od siebie. Dowodem na to
jest nie tylko coraz mniej teatrów ze stałymi
zespołami aktorskimi, coraz mniejsze dotacje
na tzw. wysoką sztukę, ale też coraz większa
liczba artystów, którzy pragną uprawiać swój
zawód w sposób niezależny. Od wielu lat należę właśnie do tej grupy. Sytuacja taka ma
dla aktora wiele minusów, ale bezsprzecznie
posiada też swoje dobre strony. Pozbawiony
jakiegokolwiek płaszcza ochronnego Artysta zmuszony jest do nieustannej aktywności
twórczej na coraz to bardziej agresywnym rynku pracy. Z powodu tych zmian musimy robić
wszystko, aby wspierać niezależną produkcję
teatralną i stwarzać jak najlepsze warunki do

Jako artysta niezależny od samego początku
swojego powstania obserwuję inicjatywę Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów „Sztuka plus
Komercja”. Jest ona dowodem na to, że słowo
„komercyjny” wcale nie musi być w sprzeczności ze słowem „artystyczny”. I działalność
Państwa należy jak najbardziej wspierać. Podróżując po Polsce z kilkoma spektaklami teatralnymi, z których jeden sam wyprodukowałem, widzę, jak wielu polskich artystów „gra
w terenie”. Bardzo często, choć nie zawsze, są
to dobre a często i świetne spektakle. A przecież powstają w o wiele trudniejszych warunkach niż te, które produkowane są w teatrach.
Teraz na przedstawienie nie trzeba już jechać
do Warszawy, Krakowa czy Wrocławia, ale
można go zobaczyć w Lesznie, Zamościu, Nowym Tomyślu czy Siedlcach. I choć prawdą
jest, że zdecydowana ich większość to spektakle lekkie i komediowe, to wcale nie znaczy,
że z artystycznego punktu widzenia mamy je
uważać za gorsze. Jak mnie uczono w Akademii Teatralnej komedia jest jedną z trudniejszych gatunków teatralnych i tylko najlepsi
potrafią osiągnąć w niej sukces.
Życzę Państwu, aby V Ogólnopolski Festiwal
Teatrów „Sztuka plus Komercja” dostarczył
Państwu wielu przeżyć artystycznych, wielu
radości i wzruszeń, i był kolejnym krokiem
do tego, aby prywatne produkcje nie musiały
ustępować tym, które realizowane są w tradycyjnym teatrze.

SPEKTAKLE KONKURSOWE
23 WRZEŚNIA, GODZ. 19:00
INAUGURACJA FESTIWALU

PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY

Obsada: Viola Arlak i Tadeusz Chudecki | Reżyseria: Viola Arlak
i Tadeusz Chudecki

13 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 17:00 I 20:00

HAWAJE, CZYLI
PRZYGODY SIOSTRY JANE

Produkcja: Teatr Capitol | Obsada: Daria Widawska, Dominika Ostałowska/
Doris Agnieszka Warchulska, Przemysław Sadowski/Piotr Nowak, Bartosz
Żukowski/Piotr Nowak, Aleksandra Popławska/Barbara Kurzaj, Marta
Manowska/ Izabela Zwierzyńska, Alan Andersz/ Wojciech Rotowski |
Reżyseria: Marcin Sławiński
15 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 20:00

SINGLE PO JAPOŃSKU

Produkcja: Teatr My | Reżyseria: Olaf Lubaszenko | Obsada: Anna Mucha,
Katarzyna Maciąg, Wojtek Medyński, Lesław Żurek
22 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 19:00

POSKROMIENIE ZŁOŚNICY

Produkcja: Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku | Choreografia:
Katarzyna Anna Małachowska | Muzyka: Urszula Borkowska | Reżyseria:
Marek Mokrowiecki
18 LISTOPADA, GODZ. 17:00 I 20:00

ZDOBYĆ, UTRZYMAĆ,
PORZUCIĆ 2, ROZSTANIA
I POWROTY

Produkcja: Teatr Capitol | Reżyseria: Krzysztof Jaślar | Obsada: Katarzyna
Zielińska, Katarzyna Żak, Olga Bończyk, Władysław Grzywna
26 LISTOPADA, GODZ. 16.00 I 19.00

ŚLUB DOSKONAŁY

Produkcja: Teatr Kwadrat | Obsada: Paweł Małaszyński, Katarzyna Glinka/
Katarzyna Zielińska, Marta Żmuda Trzebiatowska, Andrzej Nejman, Ewa
Kasprzyk/ Aldona Jankowska, Ilona Chojnowska/ Magdalena Lamparska,
Maciej Kujawski/ Andrzej Grabarczyk | Reżyseria: Marcin Sławiński
5 GRUDNIA, GODZ.17:00 I 20:00

KLUB CMENTARNY, CZYLI
WESOŁE WDÓWKI

Produkcja: Teatr Kwadrat | Obsada: Ewa Wencel, Ewa Kasprzyk, Ewa Ziętek,
Lucyna Malec, Marek Siudym | Reżyseria: Marcin Sławiński
14 GRUDNIA, GODZ.17:00 I 20:00

MIŁOŚĆ I POLITYKA

Produkcja: Teatr Kamienica | Obsada: Grażyna Wolszczak, Magdalena
Wójcik, Paweł Burczyk, Emilian Kamiński oraz Marcel Sabat/Sebastian
Cybulski | Reżyseria: Grzegorz Chrapkiewicz
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KULINARIA

KWIATY DYNI W CIEŚCIE NALEŚNIKOWYM
Tym razem coś na deser. Nie wszystkim wiadomo, że kwiaty wielu roślin uprawianych i dziko rosnących w Polsce są
jadalne. Kwiaty stokrotek, bratków, nasturcji i wiele innych mogą być uroczą ozdobą zup i sałatek, ciast i tortów, które
można bez obaw spożywać. Dotyczy to też liści pokrzywy, mniszka lekarskiego (mleczu) i wielu innych ziół.
Dziś o oryginalnym deserze, jakim są kwiaty dyni w cieście naleśnikowym. Kwiaty dyni dzielą
się na żeńskie i męskie. Żeńskie u nasady kwiatu mają przed szypułką małą żółtą kuleczkę, która jest zalążkiem owocu dyni. Kwiaty męskie jej nie posiadają i takie też
zrywamy. Odcinamy kwiat z gałązką ok. 2 cm długości. Powinny być świeże, tuż
po rozkwitnięciu.
Przygotowujemy ciasto naleśnikowe: woda, jajko, mąka, odrobina
soli i cukru, łyżka oliwy. Ciasto powinno być odrobinę gęściejsze niż
do zwykłych naleśników. Maczamy kwiaty w zmiksowanym blenderem cieście i wrzucamy do dobrze rozgrzanego oleju w garnku o co
najmniej 25 cm średnicy. Olej powinien mieć głębokość co najmniej
5 cm (tzw. głęboka frytura). Na jeden „wrzut” zmieszczą się 3 – 4
kwiaty. Chodzi o to, aby się nie sklejały. Po ok. 2 minutach, kiedy
ciasto stwardnieje, przewracamy je na drugą stronę. Kwiat powinien
być chrupiący i „uwiązany” na sztywno w cieście. Podajemy natychmiast gorący, posypany cukrem pudrem z odrobiną cukru waniliowego. Można też polać kilkoma kroplami ajerkoniaku. PYCHA i delikatność. To samo danie można też przyrządzić z kwiatów cukinii, ale
dynia ma piękny zapach, a cukinia jest o niego uboższa. Podobnie, ale
dopiero późną wiosną, polecam kwiaty dzikiego bzu.
Życzę miłych doznań smakowych i estetycznych.
Waldemar Koperkiewicz
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DOŁĄCZ DO GRUP ARTYSTYCZNYCH CKIS

NABÓR
do Studia Teatralnego

IM. JACKA WOSZCZEROWICZA

dla uczniów gimnazjów, liceów
i studentów

27 WRZEŚNIA (wtorek)

od godz. 17:00

Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

Należy przygotować:
4 sekstyny (zwrotki)
z „Beniowskiego”

Kontakt:
502-302-001

JULIUSZA SŁOWACKIEGO

(na pamięć)

Zapraszamy

www.ckis.siedlce.pl
www.facebook.com/ckis.siedlce

MASZ ZAINTERESOWANIA AKTORSKIE?

ZAPRASZAMY

do udziału w zajęciach, próbach, warsztatach

NABÓR

ZAPRASZAMY

do udziału w zajęciach, próbach i warsztatach grup artystycz
w Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatra

ZAPRASZAMY

do

CHÓRU
MIASTA SIEDLCE

do udziału w zajęciach, próbach i warsztatach grup artystycznych działających
w Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce:

informacje o naborze

25 794 31 86

25 794 31 83, 518 247 006 ZAJĘCIA PROWADZI:

Justyna Kowynia-Rymanowska

25 794 31 86, 502 302 001

KONTAKT:

Szczegóły pod nr tel. 502 171 806

Informacje o naborze na sezon artystyczny 2016/2017

tel. 25 794 31 86, 512 402 173, e-mail:teatres@wp.pl

informacje o naborze

25 794 31 70

informacje o naborze

25 794 31 85

SEKCJA PLASTYCZNA

informacje o naborze

25 794 31 85
SEKCJA PLASTYCZNA

KLUB SENIORA „RAFA”
KLUB SENIORA „ZDROWIE”

informacje

25 644 49 66

25 794 31 86

informacje o nabo

25 794 31 83

informacje o nabo

informacje o naborze

informacje o naborze

informacje o nabo

KLUB SENIORA „RAFA”
KLUB SENIORA „ZDROWIE”

informacje

25 644 49 66

25 794 31 86

informacje o nabo

25 794 31 70

REKLAMA

www.okolaser.com.pl
22 654 68 06
22 654 67 81
25 631 31 77

PUNKT POBRAŃ
Czynny
pn. - pt.: 7:30 - 12:00
www.alablaboratoria.pl
infolinia: 25 631 09 85
LABORATORIUM
ANALIZ MEDYCZNYCH

Rehabilitacja
medyczna
Terapia
manualna
Masaż
tel. 25 631 29 73

Do wynajęcia
3 nowocześnie urządzone
gabinety lekarskie

tel. 25 631 29 73
ul. Aleksandrowska 4
www.aleksandrowska.pl
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M E C E N A S I K U LT U R Y

PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PARTNERZY CKiS
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

MPK
SIEDLCE

CENTRUM
MUZYCZNE

INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI
Kontakt:

BALKON

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

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

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

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

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

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

