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Straciłam głowę
dla tańca i teatru
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SONDA

JAKIM BYŁAM DZIECKIEM?

GRAŻYNA WOLSZCZAK

SPACER Z TATĄ
A kiedy będzie słońce i lato
pójdziemy sobie na spacer z tatą.
Ja będę miała nową sukienkę,
Tato będzie mnie trzymał za rękę.
Pójdziemy wolno, prosto przed
siebie,
Będziemy liczyć chmury na niebie,

MAŁGORZATA POTOCKA

OLGA BORYS

aktorka

aktorka

aktorka

Jako dziecko bardzo lubiłam
rozrabiać, w związku
z tym było ze mną niemało
kłopotów. Uważałam,
że świat chłopców jest
wiele ciekawszy od
świata dziewczynek i we
wszystkim starałam się im
dorównać. Z każdej z nimi
zabawy wracałam do domu
z nadszarpniętym rękawem,
poprutym kołnierzykiem
czy dziurawą sukienką, no
i oczywiście kończyło się
to awanturą. Najbardziej
brakuje mi dzisiaj tej
nieokiełznanej wolności
z dzieciństwa i tego, że
decydowali za mnie rodzice.
Nie miałam świadomości
jako dziecko, jak wielka
odpowiedzialność wiąże się
z dorosłym życiem.

Byłam dzieckiem
wychowywanym
w Wytwórni Filmów
Fabularnych w Łodzi, gdzie
pracował mój tata, bo nikt
sobie ze mną nie radził
w przedszkolu. Od małego
byłam buntowniczką
i anarchistką, jedynie tata
miał na mnie sposób. Przy
nim byłam grzeczna jak
aniołek. Traktował mnie po
partnersku, nie stawiał barier
ani ograniczeń. Nie bałam
się go, bo nie budował
sztucznego autorytetu.
Dzisiaj najbardziej tęsknię
za poczuciem, że jestem
królową i świat do mnie
należy, bo wszystko wtedy
było jeszcze przede mną...
Tej beztroski najbardziej mi
brakuje.

Byłam bardzo radosnym,
żywiołowym i bystrym
dzieckiem. Z całą pewnością
męczącym dla moich
rodziców, dlatego wcześniej
posłali mnie do przedszkola.
Mama nazywała mnie
"myszką", bo niczego przede
mną nie dało się ukryć
ani zataić. Szczególnie
prezentów, które wytropiłam
zanim przyszły święta czy
inne uroczystości. Zawsze
wiedziałam, co znajdę
pod choinką. Myśląc
o dzieciństwie z miłością
wspominam wakacje
spędzane na wsi u moich
kochanych dziadków. To był
magiczny, beztroski czas,
który już się nie powtórzył...

Będziemy liczyć drzewa przy drodze,
Będziemy skakać na jednej nodze.

Znajdziesz nas:

Miniemy kino, przedszkole i aptekę,
Jeszcze spojrzymy z mostu, na rzekę,

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

Jeszcze okruchy rzucimy falom,

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

Kupimy w kiosku różowy balon.
Kiedy będę już bardzo zmęczona,
Tato posadzi mnie na ramiona
tacy będziemy jak nikt, szczęśliwi.
A wokół ludzie będą się dziwić,
I wszyscy będziemy patrzyli na to,
Jak na barana niesie mnie tato.
(M. Mrózek - Dąbska)

4-6 Repertuar CKiS na czerwiec
7 Wakacyjna Akademia Talentów
8-9 Gość Sceny 24 - rozmowa
z Anną Iberszer
11 Z obłokiem w dziobie
fruną sobie
14-15 Rozmowy Teatralne z Mikołajem Roznerskim
16-17 Mini przewodnik turystyczny
20-21 Bazar kulturalny
22-24 Relacje

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

23 CZERWCA - DZIEŃ OJCA
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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1 CZERWCA (czwartek)
czwartek)
SPEKTAKL

PCHŁA SZACHRAJKA
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wykonanie: Studio Tańca do Caro Dance
Choreografia: Katarzyna Bondarczuk
Opieka artystyczna: Iwona Maria Orzełowska

7 CZERWCA (środa)

Widowisko taneczno – aktorskie do klasyki
literatury dziecięcej - wiersza Jana Brzechwy
pt. „Pchła Szachrajka”. Spektakl urzeka ciekawą
choreografią, ferią barw, bogactwem ruchu i
obrazu. Mnóstwo dzieci na scenie w bajecznych
strojach, tańczących do znakomitej muzyki,
gwarantuje doskonałą zabawę dla widza w
każdym wieku.

2 CZERWCA (piątek)
piątek)
SPEKTAKL

MAŁY KSIĄŻĘ

PIAF
PO POLSKU
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Skład zespołu:
wokal – Dorota Lulka
akordeon - Paweł A. Nowak
kontrabas – Maciej Sadowski
Koncert najpiękniejszych piosenek
Edtih Piaf, śpiewanych w polskich
tłumaczeniach, autorstwa Andrzeja Ozgi
i Wojciecha Młynarskiego. Szczególną
uwagę należy zwrócić na wokalistkę
zespołu, Dorotę Lulkę – cenioną aktorkę,
wielokrotnie nagradzaną i odznaczaną.
Jej zdolności wokalne i aktorskie oraz
charyzma oddają autentyczność postaci
Edith Piaf, którą to od ponad 10-ciu lat gra
na scenie Miejskiego Teatru w Gdyni w
kultowym spektaklu „Piaf”. Uwielbiane na
całym świecie piosenki takiej jak: „Milord”,
„Padam”, „Niczego nie żałuję” i wiele
innych wywołują zarówno wzruszenie, jak
i wielki aplauz.

godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Teksty piosenek: Ula Gotowicka
Scenografia: Natalia Koperkiewicz
Obsada: Aktorzy Teatru Es
"Mały Książę" Antoine de Saint Exupéry'ego to jedna
z najważniejszych pozycji w literaturze światowej,
przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Tym razem
zaadaptowana na potrzeby Sceny Teatralnej naszego
miasta. W przedstawieniu z bajkową scenografią
wzbogaconą wizualizacjami, występują aktorzy
Teatru Es. Ważną częścią spektaklu będzie oprawa
muzyczna i piosenki napisane przez Ulę Gotowicką
z muzyką Waldemara Koperkiewicza. „Mały Książę”
– mieszkaniec dalekiej planety trafia na Ziemię
i odkrywa tam wszystko to co wydaje nam się
znajome i oczywiste. Patrząc jednak na nas z boku i
z dystansem, z dziecięcym zdziwieniem przypomina
nam czym jest miłość, przyjaźń, wierność, dobro i
zło. Piękny, ważny tekst i mamy nadzieję, że spektakl
będzie równie wartościowy i ciekawy.

2 CZERWCA (piątek)
PROJEKT

RODZICE DZIECIOM
ORGANIZOWANY PRZEZ MIEJSKIE
PRZEDSZKOLE NR 22 W SIEDLCACH
godz. 17:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Rodzice dzieci uczęszczających do
przedszkola specjalnie dla swoich pociech
przygotowali sztukę zatytułowaną "O
Bazyliszkowym spojrzeniu i Piaście Kołodzieju,
czyli historia legendą pisana".

4 CZERWCA (niedziela)
niedziela)
KONCERT

DZIECI DZIECIOM
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Jeden z najlepszych i najbardziej znanych
zespołów dziecięco-młodzieżowych
JUNIOR BAND z Sankt-Petersburga.
To będzie niesamowity występ, profesjonalizm,
piękne stroje, wspaniała choreografia – to
młodzieżowy teatr muzyczny. Utwory
wykonywane w kilku językach – światowe
przeboje. Zespół przygotował także 2 utwory w
języku polskim. Dziecięce Centrum Estradowe
JUNIOR BAND - to największy projekt SanktPetersburga (Rosja) w zakresie przygotowywania
młodych gwiazd muzyki pop. JUNIOR BAND
nie przypadkowo ma taką głośną nazwę
-"Centrum Estradowe". Jest to prawdziwa fabryka,
produkująca przyszłych piosenkarzy, aktorów
oraz innych artystów estrady dla największych
scen Rosji. Dzieci w wieku od 4 do 16 lat uczą się
perfekcyjnie śpiewać, pierwszorzędnie tańczyć,
a także przyswajają sobie rzemiosło aktorskie
na najwyższym poziomie pod okiem najwyższej
klasy śpiewaków, choreografów, artystów
teatrów petersburskich i całej Rosji.
Organizatorem koncertu jest siedlecka
Fundacja PRO-BONO.
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8 CZERWCA (czwartek)
JUBILEUSZOWA X GALA

WAWRZYN SIEDLECKI
I MECENAS
SIEDLECKIEJ
KULTURY
w w w.facebook.com/ckis.siedlce

5 CZERWCA (poniedziałek)
SPOTKANIE Z

DOROTĄ GELLNER
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spotkanie z Dorotą Gellner
organizowane przez Miejskie Przedszkole
nr 13 w Siedlcach.

7 CZERWCA (środa)
KONCERT

PIAF PO POLSKU
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 18:00
miejsce: Sala Biała MOK Siedlce
Gala wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta
Siedlce „Wawrzyn Siedlecki” za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr
kultury oraz prestiżowej nagrody Mecenas
Siedleckiej Kultury.
Wydarzenie uświetni koncert zespołu
„Czerwony Tulipan”.

9 CZERWCA (piątek)

XXVII FESTIWAL
PIOSENKI O ZDROWIU
2017
ETAP WOJEWÓDZKI
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Skład zespołu:
wokal – Dorota Lulka
akordeon - Paweł A. Nowak
kontrabas – Maciej Sadowski

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

10 CZERWCA (sobota)
SPEKTAKL

MAŁA LINGUA
DRAMA PROJECT
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

8 CZERWCA (czwartek)

WYSTAWA SEKCJI
PLASTYCZNEJ

SEKCJA PLASTYCZNA

godz. 16:00
miejsce: Foyer CKiS
Otwarcie wystawy najmłodszej grupy sekcji
plastycznej działającej pod kierownictwem
Ireneusza Parzyszka.

Coroczny cykl anglojęzycznych spektakli w
wykonaniu uczniów szkoły języków obcych
MAŁA LINGUA w Siedlcach. Przedstawienie
o podróży baśniowej rodziny Blabbersów
do Afryki "Dziecięce smaki świata, czyli
podróże Blabbersów. The Blabbers go
from Germany to Africa". Rodzinę spotka
wiele niesamowitych przygód; poznają
afrykańskiego szamana, dowiedzą się do
znaczy Shaka i spróbują swoich sił mówiąc
w języku suahili! Przedstawienie ma na
celu rozbudzenie u dzieci zainteresowania
światem i podróżami. Doskonały sposób na
szlifowanie angielskiego i wspólne spędzenie
miłego popołudnia! Spektakl dla dzieci już
od 3 roku życia.

21 CZERWCA (środa)

JAK NIE OSZALEĆ
Z FACETEM
godz. 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Robert Brutter
Reżyseria: Maciej Wojtyszko
Obsada: Dorota Chotecka, Anna Iberszer,
Beata Olga Kowalska, Dorota Nowakowska,
Piotr Pręgowski
„Jak nie oszaleć z facetem” to niezwykle
zabawny spektakl stworzony na podstawie
kultowego serialu „Ranczo”, w którym
usłyszycie muzyczne hity znane z ekranu
i nie tylko. To kabaretowa opowieść o
odwiecznych różnicach między kobietami
i mężczyznami. Przewrotna, dynamiczna i
bezkompromisowa walka płci okraszona
specyficznym humorem, który bawi
widzów „Rancza” od wielu lat. Ostro
zarysowane, dobrze znane postacie:
Więcławska, Wezółowa, Hadziukowa,
Francesca i Pietrek przeszkolą słowem
i śpiewem wszystkie młodsze i starsze
dziewczynki, przekazując bezcenną
wiedzę jak radzić sobie z tak dziwnym
„egzemplarzem”, jakim jest tytułowy facet.
Czy „egzemplarz” to przetrwa i pogodzi
się ze swoją rolą, nie dającą mu szans w
starciu z wszystkowiedzącymi i sprytnymi
kobietami? Oto jest pytanie...

6 |

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce

www.facebook.com/ckis.siedlce

13 CZERWCA (wtorek)
PRZEGLĄD

BYĆ DOBRYM
JAK CHLEB

www.ckis.siedlce.pl

22 CZERWCA (czwartek)
TANECZNE ZAKOŃCZENIE ROKU

SZKOŁY TAŃCA do CARO DANCE
KSN

godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
MISTRZOWSKIE CHOREOGRAFIE 2017
w wykonaniu Szkoły Tańca do Caro Dance.

Przegląd Twórczości Scenicznej Osób
Niepełnosprawnych "Być dobrym jak chleb",
organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej odział
Siedlce we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno - Wychowawczym w Stoku Lackim.

25 CZERWCA (niedziela)
SPEKTAKL

CARMEN

30 CZERWCA (piątek)

PIOSENKA ŁĄCZY
POKOLENIA
- MŁODZI SIEDLCOM
godz. 20:30
miejsce: plac CKiS pod Muralem
Występują:
ORKIESTRA TEATRU ES:
Andrzej Maleńczuk, Marek Matwiejczyk,
Krzysztof Chromiński, Robert Protasewicz
AKTORZY TEATRU ES:
Gabriela Kardacz, Dorota Kaczorek,
Natalia Wysocka, Dorota Ratuska,
Irena Ochnio, Marcin Sójka, Łukasz Bojaczuk,
Dominik Bobryk, Kamil Jóźwik
Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce wraz Fundacją
Kultury „ES- Trada” organizuje koncert „Piosenka
łączy pokolenia – Młodzi Siedlcom” wpisujący się
w obchody 470 –lecia Miasta Siedlce. Wydarzenie
zainauguruje cykl koncertów pt. „Letni Festiwal
pod Muralem”. Wykonawcami koncertu będą
aktorzy Teatru ES, zaproszeni goście oraz
Orkiestra Teatru ES. Soliści zaprezentują utwory z
kręgu muzyki rozrywkowej polskiej i zagranicznej.
W ten sposób młodzi artyści, związani z Siedlcami,
będą mogli zaprezentować swoje talenty
mieszkańcom miasta w nowej nieznanej dotąd
odsłonie. Koncert odbędzie się 30 czerwca 2017r.
o godz. 20:30 na placu (pod Muralem) przy
Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce. W razie złej
pogody koncert odbędzie się na Scenie Teatralnej
Miasta Siedlce.
Koncert współfinansowany jest ze środków
Miasta Siedlce.

godz. 16:00
miejsce: MOK w Gnieźnie

14 CZERWCA (środa)
SPEKTAKL

Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
w rolach głównych: Margarita Kanevskaia,
Sebastian Piotrowicz, Natalia Jóźwiak,
Jakub Piotrowicz
Teatr Tańca Caro

UPIÓR RODU
CANTERVILLE'ÓW
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakl w języku angielskim na podstawie
opowiadania Oscara Wilde'a przygotowany przez
grupę teatralną uczniów Publicznego Gimnazjum
nr 1 w Siedlcach.

21 CZERWCA (środa)
SPEKTAKL

JAK NIE OSZALEĆ
Z FACETEM
godz. 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Robert Brutter
Reżyseria: Maciej Wojtyszko
Obsada: Dorota Chotecka, Anna Iberszer,
Beata Olga Kowalska, Dorota Nowakowska,
Piotr Pręgowski

30 CZERWCA (piątek)
KONCERT

PIOSENKA ŁĄCZY POKOLENIA
– MŁODZI SIEDLCOM
godz. 20:30
miejsce: Scena pod Muralem
Występują:
ORKIESTRA TEATRU ES:
Andrzej Maleńczuk, Marek Matwiejczyk,
Krzysztof Chromiński, Robert Protasewicz
AKTORZY TEATRU ES:
Gabriela Kardacz, Dorota Kaczorek,
Natalia Wysocka, Dorota Ratuska,
Irena Ochnio, Marcin Sójka, Łukasz Bojaczuk,
Dominik Bobryk, Kamil Jóźwik

CZERWIEC 2017
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Łowcy Talentów

czyli

XVIII Wakacyjna

Akademia Talentów
27 – 29
czerwca
28 – 30
czerwca

OTWARTE ZAJĘCIA TEATRALNO-WOKALNE

prowadzone przez Roberta Protasewicza

godz. 12:00 – 14:00
miejsce: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

OTWARTE ZAJĘCIA WOKALNE

z emisji głosu prowadzone przez Justynę Kowynię - Rymanowską

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

OTWARTE ZAJĘCIA TEATRALNE

4–7
lipca

prowadzone przez Urszulę Gotowicką

7, 9, 11
14, 16, 18
sierpnia

prowadzone przez Ireneusza Parzyszka

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

OTWARTE WARSZTATY PLASTYCZNE

godz. 10:00 – 12:00
miejsce: Spółdzielczy Klub Kultury „Trójka” w Siedlcach, ul. Kurpiowska 3

OTWARTE ZAJĘCIA Z TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO

28 – 30
sierpnia

prowadzone przez instruktorów CARO DANCE

28 – 31
sierpnia

prowadzone przez Macieja Czapskiego

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

OTWARTE ZAJĘCIA TEATRALNE

godz. 14:00 – 16:00
miejsce: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

SEKCJA PLASTYCZNA
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GOŚĆ SCENY 24
ROZMOWA z

Anną Iberszer, aktorką,
tancerką i choreografką

Straciłam głowę
dla tańca i teatru

fot. C. Kowalski

 Pochodzi Pani z Lublina, a Pani korzenie sięgają słonecznej Italii. Proszę wyjaśnić naszym Czytelnikom, skąd w Pani tyle
południowego temperamentu i witalności?
Moja babcia ze strony mamy była temperamentną Włoszką, ale rodzina ze strony
taty również jest obdarzona sporą dawką
wigoru. Siostra taty ma prawie 80 lat, studiuje na Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
trenuje sztuki walki. Ja jestem w sumie
jedną ze spokojniejszych osób w rodzinie
(śmiech).
 Z pewnością ten temperament objawił
się w Pani licznych talentach, z których
muzyka była chyba najpierwsza. Skończyła
Pani Państwową Szkołę Muzyczną w klasie organów i fortepianu, a wkrótce potem
Wydział Reżyserii Dźwięku na Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie – czy życie dało Pani szansę w pełni
wykorzystać ten talent?
Tak, jak najbardziej. Po studiach jeszcze przez 6 lat pracowałam przy udźwię-

kowieniu filmów. Muzyka towarzyszy mi
w pracy w zasadzie nieustannie. Taniec jest

Muzyka towarzyszy
mi w pracy w zasadzie
nieustannie. Taniec jest
z nią ściśle związany,
we flamenco tancerz
praktycznie współtworzy
kształt muzyczny całego
koncertu, nadaje rytm,
decyduje o przebiegu
formalnym utworów.
z nią ściśle związany, we flamenco tancerz
praktycznie współtworzy kształt muzycz-

ny całego koncertu, nadaje rytm, decyduje o przebiegu formalnym utworów. Także
układając choreografię dostosowuję się ściśle do muzyki. W teatrze poczucie rytmu
i słuch muzyczny są podstawą w operowaniu wierszem, ale i w prowadzeniu dialogu
w takich gatunkach, jak farsa czy komedia.
Do tego dochodzi śpiew, który w aktorstwie
bywa bardzo przydatny. Będąc reżyserem
dźwięku mogę pomagać przy nagłaśnianiu
naszych koncertów. Niezależnie od tego,
czym się w danej chwili zajmuję, zawsze
w głębi duszy czuję się muzykiem. Muzyka mnie ukształtowała, towarzyszyła mi we
wszystkich etapach życia, wylałam dużo
potu i łez grając, ćwicząc, koncertując. I ponad wszystko, po prostu ją kocham.
 Czy miłość do tańca też zaszczepili
w Pani włoscy przodkowie?
Raczej nie, w rodzinie nikt nie tańczył
zawodowo. "Odkryłam" to moje tańczenie bardzo późno, będąc już na studiach,
ale od razu poczułam, że to mój język, że
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bania się widzowi, dlatego jest tak czysty wspólnego z aktorstwem czy filmem, byłam
wtedy tłumaczem i łącznikiem w kontaki oryginalny.
 Co pchnęło zatem Panią ku aktorstwu?
Jeśli chodzi o plany związane z flamen- tach z działaczami kubańskiej opozycji. Po
To była długa droga.
co, to koncertuje- kilku latach od tamtej wyprawy, dostałam
Jak prawie każda mała
my razem z naszym od Maćka maila z pytaniem, czy nie miaładziewczynka marzyłam
zespołem Corazón bym ochoty zagrać w „Ranczu” - wymyślił
o tym, żeby zostać tancer- Flamenco pomogło
Flamenco w całej dla mnie postać włoskiej policjantki, która
ką, modelką albo aktorką,
Polsce. W Warszawie trafia do Wilkowyj i tam już zostaje. Oczyale raczej nie myślałam mi odkryć zupełnie
w lipcu i sierpniu bę- wiście, że miałam ochotę – i tak trafiłam do
o tym realnie. W 2000
dzie można zobaczyć serialu.
inną stronę mojej
roku, kiedy byłam już po
spektakl „Flamenco
studiach i hobbystycznie natury, wyjść poza
namiętnie” w reży-  Jest Pani stworzona do tej roli – połutańczyłam tango, poproserii Krystyny Jandy, dniowa uroda, biegły włoski (oprócz włoszono mnie o ułożenie ramy narzucone przez
w repertuarze letniej skiego włada Pani jeszcze czterema języchoreografii do spektaklu
sceny Teatru Polo- kami), nieposkromiona energia… Mam
wrażenie, że Pani wcielenia filmowe i tew reżyserii Kazimierza środkowoeuropejską
nia.
atralne to dwa różne bieguny…
Kutza w Teatrze Naroobyczajowość.
 Z jakimi reżyAleż nie, mam na koncie rolę meksydowym w Warszawie.
serami Pani pracuje kańskiej pokojówki w spektaklu „Boska!”
Ówczesny dyrektor Jerzy
i jak ta współpraca w Teatrze Polonia czy rolę Cyganki w spekGrzegorzewski zaprosił
taklu „Zorro” w Teatrze Komedia w Warmnie do obsady spektaklu "Giacomo Joyce". ubogaca Pani artystyczną duszę?
Pierwsze kroki stawiałam przy Jerzym szawie. Jednak każda rola, która leży nieco
No i tak się zaczęło, zakochałam się w teatrze na zabój. Potem była szkoła aktorska Grzegorzewskim, on pokazał mi, jak pla- dalej od mojej południowej aparycji, bardzo
i szereg wspaniałych zdarzeń, które spra- styczny i abstrakcyjny może być świat na mnie cieszy, jest to zawsze wyzwanie, zmuwiły, że moje marzenie się spełniło i mogę scenie. Często pracuję z Ondrejem Spisa- sza do wnikliwszych poszukiwań. Teraz na
kiem, wspaniałym i niezwykle wrażliwym przykład jestem w próbach do spektaklu
teraz pracować w teatrze.
reżyserem ze Słowacji, który zagląda w naj- „Skok w bok” w Teatrze Capitol, gdzie gram
 Flamenco tańczy Pani od 1998 roku. głębsze zakamarki ludzkiej duszy i robi to pruderyjną, poukładaną damę, o krótko
Pracę magisterską, wieńczącą studia aktor- z wielką klasą i delikatnością. Świetnie też ściętych blond włosach.
skie, też poświęciła Pani flamenco - „Folk- potrafi pokazać pierwotny instynkt i dzilor Andaluzji w Muzycznym Kinie Carlosa kość tkwiącą w ludziach, w pracy zapomina  Jest Pani szczęśliwą żoną i mamą –
Saury”, za którą otrzymała Pani Nagrodę o sobie i jest w pełni skupiony na temacie jak się Pani udaje godzić życie rodzinne
Ministra Kultury i Sztuki. Jaki świat otwie- sztuki, aktorze, postaci. Mam duże szczę- i zawodowe, bez uszczerbku dla każdego
ra się w Pani dzięki flamenco? Co taniec ście do reżyserów, często pracuję z wybitną z nich?
Nie jest to aż takie trudne, mam jedną
wniósł w Pani życie?
i charyzmatyczną Krystyną Jandą, zrobiłam
Flamenco pomogło mi odkryć zupeł- też wiele sztuk z Józefem Opalskim, który zasadę, jeśli muszę wybrać między dobrem
rodziny, a pracą zawonie inną stronę mojej natury, wyjść poza jest skarbnicą wiedzy
dową – wybieram roramy narzucone przez środkowoeuropejską teatralnej, a jednoczedzinę. To bardzo ułaobyczajowość. Lęk przed utratą kontroli śnie przeuroczym czło...każda rola, która
twia eliminację rzeczy
nad emocjami sprawia, że ciężko nam się wiekiem.
mniej ważnych. Mam
do końca wyzwolić, tupnąć, krzyknąć, wyOlbrzymim odkry- leży nieco dalej
wspaniałego
męża,
głupić. Niektórzy sięgają po używki, żeby ciem i przełomem było
o bardzo jasnym syste lęki zabić. Ja znalazłam swoje flamenco. dla mnie spotkanie od mojej południowej
temie wartości. Sam
Jest dla mnie takim wentylem, przez który z Robertem Castle, rejest aktorem i doskomogę bezpiecznie wypuścić mojego we- żyserem Instytutu Lee aparycji, bardzo mnie
nale rozumie specyfikę
wnętrznego „dzikusa”, nie będąc posądzoną Strasberga w Nowym cieszy,
pracy w teatrze. Pomao szaleństwo.
Jorku. To reżyser, któgamy sobie wzajemnie
ry zmusza aktora do jest to zawsze
 „Anna Iberszer na bazie tańców ga- ciężkiej, rzetelnej pracy
godzić sprawy zawodouchos stworzyła nowoczesną choreografię, nad rolą, bazuje na pa- wyzwanie, zmusza
we i rodzinne.
która zachwyca surowym pięknem i wital- mięci zmysłowej jako do wnikliwszych

Kiedy znajdzie
nością” – recenzował spektakl „Spowiedź narzędziu do szukania
Pani wolną chwilę, jak
Boga” Roman Pawłowski w Gazecie Wy- organicznych, ale nie- poszukiwań.
Pani łapie oddech…
borczej. „… Wolę taniec pastuchów tu- stereotypowych rozMoją
olbrzymią
piących w podłogę od chocholego tańca wiązań na scenie.
pasją są podróże i sporty wodne, obydwoWyspiańskiego i wyrafinowanych figur
Mrożka. Jest w nim bowiem afirmacja ży-  Muszę zapytać o rolę Franceski Adre- je z mężem jesteśmy nurkami. Niestety, od
cia i wolności na przekór wszystkiemu… oni z „Rancza” – w jakich okolicznościach kiedy jestem mamą, nie mam czasu na realiGdzie Bóg, zamiast karać, tańczy z czło- trafiła Pani na plan tego serialu i jak wspo- zowanie tych pasji, więc zadowalam się dobrą książką i prasowaniem, które uwielbiam,
wiekiem". Na deskach jakich teatrów moż- mina Pani przygodę z „Ranczem”?
W latach 2006-2010 pracowałam dla i które bardzo mnie relaksuje.
na zobaczyć Panią w tańcu? Najbliższe plaInstitute of Democracy In Easter Europe
ny związane z flamenco?
To jest właśnie ta wolność i bliskość w Waszyngtonie. Podczas jednej z delega-  Nie mogłaby Pani istnieć bez...
Rodziny.
Boga, o której mówiłam. Folkor, niezależ- cji na Kubę poznałam Macieja StrzemboDziękuję bardzo za rozmowę
nie od regionu, powstaje z potrzeby duszy, sza, producenta i pomysłodawcę serialu
Monika Mikołajczuk
a nie z wydumania czy chęci przypodo- „Ranczo”. Nasza współpraca nie miała nic
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PRZYJECHAŁ
DO SIEDLEC
Z BOMBAJU
Szef kuchni, Mustak Mallik, zaprasza na nowe,
autorskie menu do jedynej, oryginalnej restauracji
indyjskiej - Bollywood Hollywood. Jedzenie
przygotowywane przez naszego nowego Szefa jest
magiczne. Dlaczego? Gdyż ma zdolność przenoszenia w czasie i przestrzeni, poprzez poznanie smaków i kolorów
różnych regionów Indii. Do samego serca Hayderabad (Andra Pradesh) zabierze nas „signature dish” naszego Mistrza,
Gosht Birjani. Wspaniale przyrządzony ryż z jagnięciną
zaspokoi najlepsze, najbardziej wyrafinowane gusta
smakoszy. W tej królewskiej potrawie znajdziemy
prawdziwy ryż Basmati, najwyższej jakości jagnięcinę,
masło klarowane ghee, subtelne czerwienie i żółcie
nadaje wytworny szafran i „złoto Indii” czyli kurkuma.
Potrawy przygotowywane przez Mustaka Mallika
łączą tradycję, w hindi Parampara, wykorzystując
receptury swojej babci, dodaje do tego nutę nowości
i doświadczenie, które zdobył jako szef kuchni
w ekskluzywnych hotelach w Indiach, na Zatoka Perską
czy ostatnio w Europie.
Nasz szef z przyjemnością oczaruje teraz Siedlce!
Zapraszamy na pieczone pstrągi w piecu Tandoor,
Vegetarian Harabhara Kebab z kolendrą, świeżym
szpinakiem, groszkiem oraz desery, jak lody na patyku
Kulfi, które pokochają wszystkie dzieciaki a u dorosłych
wywołają uśmiech na twarzy, przypominając smaki
dzieciństwa.
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Z OBŁOKIEM W DZIOBIE FRUNĄ SOBIE

CZY TY TEŻ ZABRANIASZ
TEGO SWOJEMU DZIECKU
Po jednej z lekcji poprosiłam swojego ucznia (lat
sześć) na rozmowę. Był to chłopiec pełen energii,
dla niego spokojne przesiedzenie 45 minut było
po prostu niewykonalne. Mówię więc do niego:
– Możesz mi powiedzieć, gdzie można głośno
krzyczeć?
Ściągnął na chwilę usta w zamyśleniu, odpłynął
spojrzeniem gdzieś w głąb swojej sześcioletniej
świadomości i odpowiedział poważnie:
– Nigdzie.
I wtedy ja ściągnęłam usta w zamyśleniu i musiałam przyznać mu rację. Nie ma w naszej
przestrzeni miejsc, gdzie dziecko mogłoby sobie
spokojnie pokrzyczeć. I zaczęłam się zastanawiać
– zaspokojenia jakich jeszcze podstawowych
dziecięcych potrzeb odmawiamy naszym dzieciom i w imię czego?
KRZYK
Dzieci od czasu do czasu potrzebują sobie pokrzyczeć. Tymczasem krzyk dziecka w naszej kulturze
zdaje się być czymś absolutnie niedopuszczalnym.
Robimy wszystko, żeby zminimalizować to naturalne dla dzieci, głośne zachowanie. Uciszamy, odwracamy uwagę, w końcu krzyczymy. Uważasz, że
Twoje dziecko jest za głośne? Zastanów się proszę,
czy ma ono gdzie sobie pohałasować? Czy nie jest
tak, że dziecku nie wolno nigdzie krzyczeć? Czy
wszyscy (rodzice, panie w przedszkolu i szkole,
sąsiedzi, ludzie w restauracji itd.) oczekują od niego, że będzie cicho, pomimo tego, że energia aż je
roznosi? Czy to jest aby zdrowa sytuacja dla tego
dziecka i czy istnieje jakakolwiek realna szansa, że
od ciągłego uciszania będzie ono spokojniejsze?
Może być cichsze, jeśli wystarczająco mocno je zastraszymy, ale z wewnętrznym spokojem będzie to
miało niewiele wspólnego.
Dzisiejszy świat nie pozwala na to, żeby krzyczeć
zawsze i wszędzie, ale może warto znaleźć takie
miejsce, w którym dziecko będzie się mogło wykrzyczeć do woli. Być może w ten sposób będzie
mu łatwiej zachować spokój wtedy, kiedy będzie
tego wymagała sytuacja.
BICIE SIĘ
Oczywiście, jeśli bicie się jest sposobem rozwiązywania konfliktów, może być potrzebna interwencja dorosłego, ale obserwując dzieci, często
widzę taką naturalną potrzebę siłowania się,
przepychania, wydurniania. Nie ma w tym nawet
odrobiny agresji, jest sympatia, energia i potrzeba
kontaktu fizycznego. Pewnie, że w takich zabawach może dojść do jakiegoś wypadku, ale zalety
wynikające z takiej formy aktywności, moim zdaniem, są dużo większe. Ot, choćby zaspokojenie
potrzeby kontaktu fizycznego, lepsze poznanie i
panowanie nad własnym ciałem czy budowanie
pewności siebie i sprawności fizycznej.
My, dorośli, często się jednak tych zabaw boimy
i zduszamy je w zarodku. Tak na wszelki wypadek, bo przepychanie źle się nam kojarzy – z
agresją, z przemocą, z bólem. Szczególnie kobiety mają problem widząc taką zabawę, często robią wszystko, żeby tylko ją przerwać dając tym

samym do zrozumienia, że to coś złego.
Oczywiście warto z dziećmi rozmawiać o tym, że
bicie się nie jest sposobem na rozwiązywanie konfliktów, ale nie przerywajmy każdej przepychanki,
tylko dlatego, że boimy się kontaktu fizycznego.
Dosyć łatwo stwierdzić, czy chodzi o coś poważniejszego, czy tylko o zabawę. Wystarczy przyjrzeć
się twarzom dzieci, jeśli nie ma w nich złości, a tylko skupienie, albo nawet uśmiech, to może warto
pozwolić im bawić się tak, jak tego potrzebują.
PRYWATNOŚĆ
Przypomnij sobie proszę własne dzieciństwo. I
zastanów się, jaką część Twoich zabaw dzieliłeś z
rodzicami. Czy naprawdę Twoi rodzice wiedzieli
o Tobie wszystko? Pewnie nie. I chociaż w gronie
kolegów robiło się czasem dziwne rzeczy, to jednak
przeżyliśmy. Byliśmy w stanie racjonalnie ocenić,
co jest dla nas bezpieczne, a co nie. Nie potrzebowaliśmy rodziców na każdym kroku. Mieliśmy
własne plany, własne zabawy, własne sekrety. I to
było piękne, to było fajne, to było ciekawe. Teraz
nawet sześciolatki na plac zabaw wychodzą z rodzicami. Pilnujemy wszystkiego, upewniamy się,
że nasze dziecko nawet w rozmowie z kolegami nie
powie złego słowa, nie sypnie piaskiem, nie zabierze bez pytania łopatki... Chcemy wszystko słyszeć,
wszystko widzieć, wszystko wiedzieć… Taka totalna inwigilacja, bo przecież dziecko niepilnowane
przez rodzica przez cały czas, to dziecko zostawione same sobie, samo z siebie nie zadba o swoje bezpieczeństwo i będzie się niegrzecznie zachowywać,
albo w ogóle sobie nie poradzi… Czy przypadkiem
w tej pogoni za bezpiecznym i idealnie zachowującym się dzieckiem nie zabieramy tym naszym małym ludziom tej odrobiny prywatności?
I nie chcę tu twierdzić, że powinniśmy się całkowicie przestać interesować tym, co robią nasze dzieci,
ale myślę, że warto im zaufać i od czasu do czasu
pozwolić na własne tajemnice i trochę samodzielności, bo każdy człowiek ma prawo do prywatności – również ten mały. Czasami może lepiej po
prostu się uśmiechnąć, przypominając sobie swoje
sekrety z dzieciństwa i trochę poczekać. W końcu,
jeśli dbasz o dobry kontakt z dzieckiem, niczego
naprawdę ważnego przed Tobą nie zatai, prawda?
A czy to, że Kasia za krzakiem dała buzi Jasiowi, a
Pawełek nauczył Anię nowego wierszyka z wyrazem na literę „d”, to aż taka wielka tragedia?
DZIECI RÓŻNIĄ SIĘ OD DOROSŁYCH
Nie panują jeszcze tak dobrze nad swoimi emocjami, są naturalne, nie potrafią się tak dobrze
dostosować do „cywilizowanego świata.” Ale z
drugiej strony – są całkiem do nas podobne. Potrzebują wyrażać emocje – często bardzo głośno
i dosadnie. Chcą, żeby ich potrzeby były zaspokojone – również potrzeba kontaktu fizycznego.
Chcą mieć trochę prywatności na własne przemyślenia i działania. I zarówno o różnicach, jak
i o podobieństwach warto pamiętać.
Aleksandra Jurkowska - Kreatywna mama dwóch synów
Nauczycielka, która szuka lepszego systemu edukacji.
Czasem fotograf. Prowadzi bloga naszekluski.pl

SLAJDY

Z DZIECIŃSTWA

Przedszkole. Bawię się z dziećmi w teatr. A
teatr to uczucia. Tym razem rozmawiamy o
trudnym uczuciu gniewu, złości. Że każdy
je w sobie ma, że należy je zaakceptować, że
bywa potrzebne, bo pomaga nam np. stawiać
granice innym.
- Co was najbardziej złości, denerwuje?
Ach, ile dzieci mają do powiedzenia! I znienacka to zdanie jednej z dziewczynek, wypowiedziane z trudnością, bo trzeba powstrzymać żal, który drapie w gardło:
- Mnie denerwuje, jak tata mnie bije pasem
w dupę.
- A kogo jeszcze biją rodzice?
Las rąk.
***
Warsztaty teatralne w pewnej szkole. Pomagam ośmiolatce zbudować postać, zadaję pytania pomocnicze:
- Znasz kogoś z bliskiego otoczenia, kto jest
wyjątkowo niemiły, wiecznie niezadowolony,
wiecznie zrzędzi?...
- Tak. Z domu.
(Ach, i jak zagrała!)
***
- Jak mama na mnie się gniewa i krzyczy, to
uciekam do pokoju i ukradkiem, spod poduszki, oglądam na komórce nasze wspólne
zdjęcia. Jak się do mnie uśmiecha.
Życzmy dzieciom bardziej świadomych,
uważnych i empatycznych dorosłych. Życzmy
Dzieciom nas – odmienionych.
Urszula Gotowicka
– aktorka, instruktor teatralny, mama 8-letniej Olgi.
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SZTUKA OGRODNICZA

ŻYWE KURTYNY
ZAROŚNIĘTE PERGOLE I ALTANY, ZIELONE OGRODZENIA I KWITNĄCE ŚCIANY OBECNE SĄ W ARCHITEKTURZE I KRAJOBRAZIE OD ZAWSZE. KOMBINACJA ROŚLIN PNĄCYCH I BUDOWLI PRZYNOSI OBOPÓLNE
KORZYŚCI. MY ZYSKUJEMY CIEŃ, OSŁONĘ OD WIATRU, INTYMNY ZAKĄTEK LUB SPEKTAKL KWIATOWYCH BARW NA NIECIEKAWYM OGRODZENIU, A PNĄCZA NOWE POLA DO EKSPANSJI.
Chociaż próby utrzymania pnącza na konkretnej ścianie budynku
lub kratce wprawiły w zakłopotanie niejednego ogrodnika, tak naprawdę nie jest to bardzo trudne. Sztuczka polega na odpowiednim
doborze rośliny pod kątem sposobu, w jakim wspina się w naturze.
Do utrzymania się przy podporze pnącza używają: wąsów, które
owijają się wokół podpory (np. winorośle), oplatających pędów lub
liści (np. powojniki), cierni (róża lub bugenwilla) albo też pędów i
korzeni czepnych (winobluszcz i bluszcz pospolity).
Każdy rodzaj tych roślin potrzebuje nieco innego stanowiska. Pnącza z wąsami wymagają cienkich podpór, wokół których mogą się
owinąć (o średnicy do 1,5 cm). Dobrze sprawdzi się tu siatka o
oczkach wielkości około 5 cm lub poziomo rozciągnięte linki, które nadają się idealnie również dla roślin o oplatających pędach i
liściach. Ważne, aby stanowiska ciężkich i dużych roślin wyposażone były w solidne podpory, które nie zawalą się, kiedy pnącze
nabierze znacznych rozmiarów. Przykładem może być Wisteria.
Jej rekordowe okazy pokrywają powierzchnię nawet 2000 metrów
kwadratowych.
Nieco bardziej kłopotliwe są rośliny cierniowe, ponieważ nie potra-

fią wspinać się same. W miarę wzrostu ich pędy muszą być systematycznie przyczepiane do podpórek.
Ostatnia grupa roślin, czyli te obdarzone pędami lub korzeniami
czepnymi, w zasadzie nie wymagają żadnych wsporników i same
„przysysają się” do prawie każdej powierzchni. Należy jedynie uważać, aby ich intensywnie rosnące pędy nie uszkadzały budynku.
Pnącza sadzimy minimum 20 cm od podpory i 30-50 cm od wysokich ścian a następnie delikatnie przyczepiamy do podpory i co
kilka dni doczepiamy nowe przyrosty. Robimy do to momentu, w
którym roślina sama zacznie się wspinać, a kiedy rośnie za bardzo,
przycinamy ją sekatorem.
Stare, angielskie, ogrodnicze porzekadło o pnączach głosi: „Najpierw śpią, potem pełzają, a na koniec skaczą”, ponieważ rozpoczęcie
aktywnego wzrostu niektórym gatunkom zajmuje nawet 3 -5 lat. Bez
wątpienia warto poczekać.
Jakub Kowalewski
Centrum Ogrodnicze Ogrody Podlaskie
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DRAMMA-MIA
ZE SREBRNĄ
MASKĄ

fot. Bogusław Skarus

S

ukcesem zakończył się występ Dziecięcego Teatru DRAMMA-MIA podczas finału
XXII Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych SREBRNA MASKA, który odbył się 15 maja na deskach Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce. Młodzi aktorzy zaprezentowali przedstawienie pt. ,,Recepta na zdrowie”
przygotowane pod kierunkiem Marioli Strus.
Wcielili się w bajkowe postacie, które w hu-

morystyczny sposób przypominały widzom,
jak dbać o zdrowie. Jaś i Małgosia przekonywali, że nie można jeść za dużo słodyczy,
Czerwony Kapturek zachęcał do spożywania
owoców i warzyw, a Wilczysław na własnej
skórze doświadczył zgubnych skutków obżarstwa. Baba Jaga przestrzegała przed przesiadywaniem przed telewizorem, natomiast
bajkoludki przypominały, by nie spędzać zbyt

dużo czasu przed komputerem. Dobrych rad
udzielały również krasnoludki, które na skutek nieszczęśliwych wypadków zrozumiały, że
każda zabawa powinna być bezpieczna. Spektakl spotkał się z uznaniem jury i aplauzem
widzów. Został nagrodzony Srebrną Maską I
stopnia i nominowany do XVII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich, który
odbędzie się 10 czerwca w Radomiu.

REKLAMA

NOVEKINO SIEDLCE
PoLECA

OCZAMI
KOBIET

Kinoranki
z Misiem

Kinoranki
z Misiem

Teraz i w
Jutro
godzinę
będziemy
śmierci
szczęśliwi

Ponad
wszystko

Zwyczajna
dziewczyna

OZZY

Mały książę
19 czerwca
18 czerwca
5 czerwca
4 czerwca
Godz. 11.30

Godz. 12.00

6 czerwca
godz. 19.00

Godz. 12.00

21 czerwca
GOdz. 19.00

Godz. 11.30

NOVEKINO SIEDLCE

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

14 |

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce

www.facebook.com/ckis.siedlce

ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA z

Mikołajem Roznerskim, aktorem teatralnym i filmowym

Jestem
normalnym
gościem
 To nie pierwsza Pana wizyta w Siedl- 
Podobno do studiowania aktorcach. Jak się Pan u nas czuje?
stwa na wrocławskiej PWST namówił
Jestem w Siedlcach już po raz czwar- Pana kolega…
ty, tym razem ze spektaklem komediowym
Tak, to prawda. Po skończeniu liMarka Rębacza „Atrakcyjny pozna Panią”. ceum obaj nie wiedzieliśmy, co ze sobą
To jest piękne, że Siedlce są blisko Warszawy począć. On bardzo angażował się w życie
(śmiech) i w niecałe półtorej godziny mogę kulturalne szkoły, brał udział w zajęciach
do was dojechać. Nigdy nie mam czasu, by kółka teatralnego, więc dla niego wybór
zwiedzić dokładnie to miasto, ale w kilku uczelni artystycznej był naturalny. A ja po
miejscach byłem. Urzekła mnie siedlecka prostu poszedłem za nim i dostałem się,
katedra, a w jednej z restauracji, której na- a on nie… Dziś zajmuje się zupełnie czymś
zwy nie pamiętam, zjadłem świetny obiad. innym, czego mu szczerze zazdroszczę,
Nie wspomnę o wspaale to temat na inną
niałej siedleckiej purozmowę…
bliczności, która zawsze Z każdym dniem się
w komplecie ogląda na
Jak Pan
sze przedstawienia. Jeśli przekonuję, że coraz
wspomina
miasto może pochwalić
studiów?
bardziej kocham ten kraj. okres
się zabytkową katedrą,
O k r e s
dobrymi restauracjami Czy to są Siedlce, czy
studiów był
i sceną teatralną ze znaf ant ast yc z komitą publicznością, Biłgoraj czy Tomaszów
ny, chyba
to niczego mu nie bra- Lubelski wszędzie
najlepszy
kuje (śmiech).
w moim żyjesteśmy bardzo dobrze ciu, bo tam

Ostatnio bardzo
n au c z y ł e m
często gra Pan właśnie przyjmowani.
się od zera
na takich scenach, jest
wszystkiego, co
Pan takim trochę aktorem w podróży. Jak jest potrzebne do wykonywania zawoPan traktuje te wyjazdowe występy?
du aktora. To była dla mnie zupełna noTak samo poważnie jak na stołecznej wość – od poznawania wielkiej literatury
scenie czy w teatrach większych miast. po mistrzowski warsztat w wykonaniu
Poza tym bardzo lubię jeździć samocho- największych polskich aktorów i pedagodem i dzięki tym zawodowym podróżom gów. Tu spotkałem bardzo wielu ciekawych
mam okazję zwiedzić wiele pięknych miejsc ludzi, którzy otworzyli mi oczy na sztukę.
w Polsce. Z każdym dniem się przekonuję, Łykałem tę wiedzę całymi garściami.
że coraz bardziej kocham ten kraj. Czy są to
Siedlce, czy Biłgoraj, czy Tomaszów Lubel-  W jednym z wywiadów wspominał Pan,
ski wszędzie jesteśmy bardzo dobrze przyj- że Pana droga do spełnienia się w tym zamowani, nawet lepiej niż w Warszawie. wodzie była długa i wyboista. Podczas gdy
Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu ludzi nie Pana koledzy aktorzy pracowali na etatach
ma prostu czasu albo możliwości uczestni- w teatrze, Pan nie mógł znaleźć pracy…
czyć w warszawskich spektaklach, więc my
Opuszczałem mury uczelni naiwnie wieprzyjeżdżamy do nich.
rząc, że otworzą się przede mną drzwi wielu
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teatrów, bo przecież jestem dobry… Wyjechałem do Warszawy z jedną walizką marząc
o wielkiej przygodzie. Tymczasem rzeczywistość nie była taka różowa. Nieraz usłyszałem od dyrektora teatru, że aby mnie zatrudnić, musi kogoś zwolnić. Żeby się utrzymać
imałem się różnych zajęć, m.in. odśnieżałem
ulice, roznosiłem ulotki, pracowałem też
jako kelner w jednej z warszawskich restauracji. Ale nie poddałem się. Wierzyłem, że
jeśli ma mnie spotkać coś fajnego w życiu, to
mnie spotka. Muszę tylko cierpliwie czekać
trochę sobie odpuścić. Nic za wszelką cenę.

płynie z tego serialu nauka – jeśli chcemy,
możemy zmienić swoje postępowanie i zachowanie.
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jętność jest druzgocąca. Dlatego ja w ten
sposób traktuję hejterów. Rozmawiałem niedawno z Jerzym Trelą, który powiedział, że
mi współczuje, bo on by w takich czasach nie
mógł funkcjonować jako aktor, nie odnalazłby się w tej całej medialnej machinie. On mi
współczuje, a ja mu zazdroszczę.


Poza aktorstwem zajmuje Pana wiele innych profesji, m.in. kaskaderstwo. Na
ekranie widać, że bardzo dba Pan o kondycję. Czy traktuje Pan te dodatkowe zajęcia
jako odskocznię od sceny czy też jej dopeł-  Panie Mikołaju, jaki projekt obecnie
nienie?
zaprząta pańską uwagę?
To prawda. Mam wiele pozaaktorskich
Musze przyznać, że trochę się dzieje
zajęć, które mnie trochę dystansują od wy- w moim życiu zawodowym. Jestem po zdjęuczonego zawodu. I sprawia mi to ogromną ciach do nowego serialu, przygotowuję się
frajdę. Nie wiem, czy do końca życia będę żył też do filmu, którego realizacja zaplanowana

Czego Pan się dowiedział o sobie z aktorstwa, więc muszę się jakoś „ubezpie- jest na wakacje. Mam nadzieję, że będzie to
w tym czasie?
czyć” na ten wszelki wypadek. Temu służy bardzo mocne uderzenie… W listopadzie
Przede wszystkim tego, że naprawdę po- także mój własny bizzaczynam współpracę
trafię robić fajne rzeczy, że jestem odważny nes, który rozkręciłem
z Marcinem KrysztaJak w życiu każdego
i zdeterminowany, i że nie boję się zmian.
z kolegą.
łowiczem, ale więcej
szczegółów nie mogę
z nas, przyjaciele
 W którym momencie nastąpił przełom  Spotkał Pan w swozdradzić.
i zaczął Pan żyć z aktorstwa?
im życiu wielu ludzi, sprawdzają się
Trafiłem do Teatru im. Juliusza Osterwy którzy pomogli Panu

W międzyczasie
w Lublinie, gdzie spędziłem sześć lat. Lubel- dokonać właściwego w biedzie. To najlepszy
znajdzie Pan czas na
ski okres był dla mnie bardzo ważny. Grałem wyboru. Od czego, we- tester życzliwości,
odpoczynek?
wielką literaturę u boku najwybitniejszych dług Pana, zależy to,
Ostatnie wakacje
postaci polskiej sceny. Kiedy ówczesny dy- czy pójdziemy w stro- wrażliwości
miałem we wrześniu,
rektor odchodził do Gdyni, chciał mnie za- nę dobra?
ale nie mogę narzekać.
brać ze sobą, ale intuicja podpowiadała mi,
Cały czas spotykam i człowieczeństwa.
Biorę to, co przynosi
bym tego nie robił. I znów znalazłem się takich ludzi, którzy nie są przypadkowi. Któ- mi życie i mój zawód. I muszę wykorzystać
w Warszawie.
rzy pomagają mi i ja im pomagam. Jak w ży- swoją chwilę, bo młodsi aktorzy już drepczą
ciu każdego z nas, przyjaciele sprawdzają się mi po piętach (śmiech). Rozkochać widza to
 Zadebiutował Pan na dużym ekranie w biedzie, to najlepszy tester życzliwości, niełatwe zadanie, dlatego tak dużo pracuję.
w „Supermarkecie”, potem przyszły ko- wrażliwości i człowieczeństwa. Jak wspolejne Pana ważne kinowe wcielenia, ale mniałem wcześniej, polegam na mojej intu-  A w czym rozkochuje Pana sześcioletni
dziś równolegle do kina toczy się Pana icji, także w kontaktach z ludźmi. Jeśli coś syn?
aktorskie życie w teatrze i popularnych mnie podświadomie odwodzi od czegoś lub
We wszystkim (śmiech). Staram się spęserialach. Jak Pan „ogarnia” te trzy prze- kogoś, to słucham się siebie. Ale to przyszło dzać z nim jak najwięcej czasu. Uwielbia,
strzenie?
z wiekiem (śmiech).
kiedy zabieram go do dziadków na wieś,
Normalnie (śmiech). Taki mam zawód
gdzie wspólnie wędkujemy albo chodzimy
i muszę to ogarniać. Nie trzeba dać się zwa-  Czy czegokolwiek Pan żałuje?
na grzyby. Ostatnio zaprosiłem Antosia na
riować. Jestem normalnym gościem, nie
Nie, niczego. Może niektórych decyzji premierę bajki, którą dubbingowałem. On
uważam się za wielkiego artystę. Mam luźne w moim życiu osobistym, ale z drugiej stro- kazał mi powtarzać poszczególne kwestie,
podejście do tego, co robię, bo nie wiem, co ny, gdyby nie one, nie byłbym sobą. Uwa- by przekonać się, czy to naprawdę ja mówię.
mnie jeszcze w życiu czeka. Kiedy pojawia żam, że wszystko jest po coś.
Cierpliwie czekał na końcowe napisy (umie
nowa propozycja zagrania, to gram. Jeśli
wszystko przeczytać), a kiedy zobaczył moje
nie, to nie strzelam sobie w łeb.

Wyjątkowo „lubi” Pana bulwarowa imię i nazwisko, krzyknął: To mój tata! To
prasa. To nie jest chyba miłe uczucie, wi- było bardzo wzruszające. Z reguły staram się
 Ogromną popudzieć codziennie swoją nie wciągać go w to, co robię i muszę zrobić
larność przyniosła
twarz w sieci… Jak Pan wszystko, by nie został aktorem. Ale genePanu rola Marcina Nie uważam się za
sobie radzi z ciemną tycznie jest nim skażony…
Chodakowskiego
stroną popularności?
w serialu „M jak Mi- wielkiego artystę.
Przestałem się tym  Bardzo ciepło mówi Pan zawsze o swołość”. Czego mogą Mam luźne podejście
przejmować, bo nie jej mamie. Za co chciałby Pan jej podzięnauczyć się od Marmam na to wpływu. kować w dniu jej święta?
cina młodzi męż- do tego, co robię,
Moi najbliżsi też tego
Za to, że otoczyła mnie bezawarunkową
czyźni?
nie czytają. Jest mi to po miłością, że jest moją ostoją i fundamenMimo że mój bo nie wiem, co mnie
prostu obojętne, choć tem, którego się trzymam. Nauczyła mnie
bohater jest me- jeszcze w życiu czeka.
przyznam, że nigdy nie samodzielnego myślenia i wiary w to, że
gacwaniakiem
spodziewałem się takiej mogę zmienić swoje życie. Jest moją wielką
i megababiarzem, to
popularności. A nie ma fanką, lubi oglądać moje filmowe i teatralne
w pewnych obszarach jest uczciwy i lojal- nic gorszego niż obojętność, nieprawdaż? wcielenia. I nie szczędzi mi słów pochwały,
ny. Kobiety z jednej strony chciałyby mieć To tak jak w przypadku spektaklu teatralne- jeśli na nie zasługuję. Jest ze mnie dumna,
przy sobie takiego mężczyznę, z drugiej go – jeśli widz po jego obejrzeniu nie został tak jak ja z niej.
zaś często wyrzucałyby go za drzwi za jego w żaden sposób poruszony (na tak lub nie),
Dziękuję bardzo za rozmowę
krnąbrność. Ta postać jest zmienna i taka to jest katastrofa dla aktora i reżysera. OboRozmawiała Monika Mikołajczuk
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

PÓŁ TYSIĄCLECIA

GÓREK

MIEJSCOWOŚCI O NAZWIE GÓRKI SĄ W POLSCE
DZIESIĄTKI, ALE GÓRKI W POWIECIE ŁOSICKIM
SĄ WYJĄTKOWE. TO TUTAJ DOKŁADNIE 500 LAT
TEMU ROZPOCZĘTO BUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO DO
DZISIAJ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO. UROCZYSTOŚCI
ROCZNICOWE ZAPLANOWANE NA 4 CZERWCA
2017 R. SĄ WAŻNE I WYJĄTKOWE NIE TYLKO DLA
PARAFII PW. ŚW. WOJCIECHA, ALE I MIEJSCOWOŚCI,
LEŻĄCEJ NA TERENIE GMINY PLATERÓW.
W NICH ZACZYNA SIĘ DROGA WIODĄCA PRZEZ
HOŁOWCZYCE DO ZABUŻA. DO 1954 R.
GÓRKI BYŁY SIEDZIBĄ GMINY.

Historia
wsi sięga czasów
osadnictwa na tych terenach.
Data erekcji parafii rzymskokatolickiej
w Górkach nie jest znana. Miejscowość została wymieniona w aktach konsystorskich archidiakonatu
brzeskiego diecezji łuckiej w 1446 r. wśród 68 parafii łacińskich. Zapewne parafię erygowano przed 1490 r., gdyż w tym roku dziedzice
Hruszniewa, Grzymała Niemira z małżonką nadali dobra kościołowi w Górkach. Wskazuje się również datę erekcji parafii na rok

1471. Prawdopodobnie istniał wtedy tutaj drewniany kościół. Budowę murowanej świątyni rozpoczął w 1517 r. Mikołaj Niemira Hrymalicz, marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego. Budowa kontynuowana przez wojewodę podlaskiego Wojciecha Niemirę, została
ukończona w 4 ćw. XVII w. za sprawą Teresy z Kaszowskich i Jana
Odrowąża z Iwanowic Pieniążka, wojewody sieradzkiego. Świątynię
konsekrowano w 1698 r.
Kościół jest murowany z cegły, jednonawowy, orientowany
(z prezbiterium skierowanym na wschód). Wzniesiony w stylu barokowym, jednak w zrębie murów może być późnogotycki. W fasadzie
nad wejściem umieszczono płyciny w profilowanych obramieniach.
Na niższej z czarnego marmuru jest tablica informująca o budowie
kościoła z 4 ćw. XVII w. i nad nią tarcza z herbem Odrowąż Pieniążków. Ołtarz główny barokowy pochodzi z XVII w. Wzniesiony
z fundacji Teresy i Jana Pieniążków.
W 1858 r. proboszczem parafii został ks. Paweł Perkowski, który z pomocą składek wiernych i wsparciu finansowemu Teodora Szydłowskiego (właściciela majątku
Hruszniew) przystąpił

d o
r e m o n tu świątyni pokrytej
strzechą. W 1861 r. wyremontowano kościół, dobudowano do niego
zakrystię, wzniesiono nową dzwonnicę i wokół
nowy parkan. W tym samym roku ołtarz został gruntownie
odnowiony z funduszy Ignacego Wężyka, dziedzica Wólki Nosowskiej i Józefa Wężyka, właściciela Nosowa. Ciekawostką jest fakt, że
w tymże XIX wieku do kościoła w Górkach należał folwark Płosków
w ówczesnej gminie Hołowczyce.
Po upadku powstania styczniowego władze rosyjskie rozpoczęły
prześladowania unitów. Kościół w Górkach był ostoją katolicyzmu
w powiecie. Następnie po carskim ukazie tolerancyjnym z 1905 r.,
wydawano w nim akty przejścia z wyznania grekokatolickiego na
rzymskokatolickie masowo, dla całych wsi. Do wiary katolickiej powróciło wówczas 5980 mieszkańców okolicy.
W 1905 r. hrabina Kazimiera Broel-Plater gościła w swym mająt-
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ku Hruszniew bpa Franciszka Jaczewskiego podczas jego wizytacji
kościoła parafialnego w Górkach. W 1906 r. pomogła zorganizować
przy parafii struktury Polskiej Macierzy Szkolnej. Rok później została jej przewodniczącą. Ofiarowała swój plac pod budowę szkoły.
Do kościoła ofiarowała kryształowy żyrandol.
Latem 1915 r., na początku I wojny światowej kościół uległ
uszkodzeniom podczas ostrzału przez artylerię niemiecką. Ślady
tego wydarzenia w postaci trzech pocisków, tkwią w ścianie
frontowej świątyni. Dopiero w 1919 r. naprawiono
zniszczenia spowodowane tym ostrzałem.
Jedną z ważnych postaci dla
dziejów miejscowości był
Feliks Pocheć,
w la-

t ach
1929-1937
kierownik Publicznej
Szkoły powszechnej w Czuchowie. Z jego inicjatywy wzniesiono w Górkach nowy budynek szkoły, w którym pierwsze lekcje
odbyły się w 1937 r. W tym samym roku przeniósł się do Górek,
gdzie pracował do aresztowania przez Gestapo 27 III 1943 r. Działał
w konspiracji pod ps. Księżyc. Organizował struktury Tajnej Armii
Polskiej, która następnie weszła w skład ZWZ. Później był komendantem Armii Krajowej w Górkach. Przesłuchiwany i torturowany
przez Niemców w Siedlcach, nikogo nie wydał ze swych towarzyszy.
Został rozstrzelany 10 IV 1943 r. w lesie golickim koło Siedlec.
Kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej w Górkach od
1 IX 1931 do 6 IX 1944 r. był Feliks Szponar. Znany również jako
jeden z twórców Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w pow. siedleckim. Został delegatem Tajnej Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury
w Siedlcach na gm. Górki. Organizował tajne nauczanie w Górkach
na poziomie szkoły powszechnej i gimnazjum. W tej wsi założył
szkołę rolniczą, by uchronić młodzież także z sąsiednich miejscowości przed wywiezieniem na roboty do Rzeszy.
Lekcje kompletów odbywały się w domach prywatnych, bowiem
budynek szkoły zajęły wojska niemieckie. Natomiast na dachu kościoła
urządzili stanowisko obserwacyjne, na które wchodzili przez wnętrze
świątyni nawet podczas trwających mszy św. Był to jedyny tego typu
obiekt militarny w powiecie łosickim w czasie II wojny światowej.
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Kościół parafialny jest niewątpliwie głównym zabytkiem
we wsi. W jego wnętrzu zasługują na uwagę obok
zabytkowego wyposażenia także tablice nagrobne: klasycystyczna
z pocz. XIX w. Kazimierza

Kus z l a
oraz gen. Teodora Szydłowskiego z białego
i szarego marmuru, z panopliami
i herbem Lubicz. Bohater powstania listopadowego i budowniczy pałacu w Patrykozach uważany jest
przez mieszkańców wsi za powód do dumy. Osoby pamiętające
czasy przedwojenne wspominały, że w krypcie kościoła była metalowa trumna z jego szczątkami. Na cmentarzu przykościelnym jest nagrobek zm. w 1853 r. Adama Nagórkiewicza, oficera wojsk polskich.
Wnęki parkanu wokół świątyni zostały zamienione na kapliczki.
W jednej z nich umieszczono pomnik św. Jana Pawła II. Przed świątynią, po prawej stronie stoi zabytkowa, murowana na przeł. XVII/
XVIII w. dzwonnica. Na północny wschód od świątyni usytuowana
jest drewniana plebania z ok. 1850 r.
Na ścianie budynku naprzeciw kościoła zwraca uwagę, przypominające dobranocki, malowidło promujące działalność kulturalną
Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych „Organistówka”. A na południe
rozciąga się piękny widok, poprzez dolinę rzeczki na sąsiednią wieś
Hruszniew. Po przeciwnej stronie szosy wiodącej do Zabuża stoi,
kilka lat temu odbudowany pomnik, poświęcony poległym w wojnie
polsko-bolszewickiej 1920 r. Jest ulubionym miejscem młodzieży
spotykającej się na stopniach podstawy pomnika i obok na boisku
sportowym.
Przy tej samej drodze rośnie zabytkowa aleja lip. Obok niej
znajduje się cmentarz parafialny, na którym pochowany jest m.in.
wspomniany wcześniej Ignacy Wężyk (1783-1875), oficer wojsk polskich i prezes Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Na
wprost wejścia jest neogotycka kaplica z 1889 r. pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP. Została wzniesiona jako grobowa przez ostatnich
właścicieli dóbr Hruszniew, rodzinę Broel-Plater.
Sławomir Kordaczuk (fotografie autora)
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MOJA PRZYGODA Z TEATREM ES

Gabriela Kardacz

absolwentka I LO im. B. Prusa w Siedlcach, studentka II roku Wydziału Psychologii UMCS w Lublinie

fot. archiwum prywatne

Rozpoczęcie współpracy z Teatrem Es było momentem przełomowym w moim życiu. Od tego czasu, a była to 3 klasa
gimnazjum, właściwie wszystko się zmieniło: plany na przyszłość, miejsce zamieszkania, szkoła, priorytety, towarzystwo. Jestem bardzo wdzięczna losowi, że skierował mnie na tę drogę, że mogłam poznać tak wspaniałych ludzi cudownych artystów, a przede wszystkim przyjaciół na całe życie. Nieoceniony jest wkład Miasta Siedlce oraz Centrum
Kultury i Sztuki i jego dyrektora Pana Waldemara Koperkiewicza w mój rozwój artystyczny. Dzięki ich działalności
miałam okazję wziąć udział w wielu koncertach, spektaklach i wydarzeniach kulturalnych, które miały miejsce w najróżniejszych miejscach w Polsce i świecie, jak na przykład tournee po Niemczech i Francji, wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Rio de Janeiro. Miałam
również zaszczyt otrzymać stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego, dzięki któremu zrealizowałam własny koncert.
Dzięki licznym warsztatom, próbom, projektom, zajęciom z genialnymi instruktorami zyskałam wiele umiejętności i to, że znajduję się w tym miejscu,
w którym jestem obecnie, jest w dużej mierze ich zasługą. Nie wiem, jak dalej potoczy się moje życie, ale wiem na pewno, że zawsze będę z miłą chęcią
powracać do Siedlec i nigdy nie zapomnę tych wspaniałych lat!

Dorota Kaczorek

absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, wokalistka zespołu "The Cold"

fot. archiwum prywatne

Swoją przygodę z Teatrem Es rozpoczęłam prawie 4 lata temu. Nie zapomnę tej ekscytacji, kiedy przyszłam na przesłuchanie oraz ogromnej radości, kiedy zostałam przyjęta. Już wtedy czułam, że czeka mnie wielka przygoda. Nie spodziewałam się jednak, że aż taka. Miałam przyjemność grać dla najmłodszych widzów, co było nie lada wyzwaniem, ponieważ wbrew pozorom są najbardziej wymagającą publicznością. Nigdy też nie zapomnę koncertu "Tylko muzyka", gdzie
na jednej scenie mogłam się spotkać z profesjonalnymi muzykami. Godziny poświęcone na przygotowywanie się do
spektaklu czy do koncertu to ogromna frajda, zwłaszcza jeśli widzi się potem uśmiech na twarzach odbiorców. To moim
zdaniem najlepszy wyznacznik tego, ile serca się włożyło w swoją pracę. Siedlce i Teatr Es dały mi nie tylko możliwość
rozwinięcia swoich talentów wokalno-aktorskich, ale przede wszystkim poznania niezwykłych ludzi. Możliwość przebywania z nimi i występowania na
jednej scenie to czysta przyjemność i niezwykła zabawa. Ogromnie się cieszę, że jestem teraz tutaj i nie mogę się doczekać kolejnych wyzwań, nowych ról.

Łukasz Bojaczuk
fot. archiwum prywatne

uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
Według mnie, Siedlce są miastem rozwoju i przyjaźni. To właśnie tu poznałem wspaniałych ludzi, z którymi
spędzam wolne chwile. Dzięki zajęciom i występom w Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego zrozumiałem, że sztuka nie jest czymś błahym. To ogromna odpowiedzialność! Nareszcie robię to, co kocham,
w atmosferze przyjaźni i profesjonalizmu. Z wielką radością biorę udział w próbach, warsztatach teatralnych,
lekcjach wokalnych m.in. z Agnieszką Wilczyńską i Damianem Suchożebrskim. Spełniam się wokalnie i aktorsko. Mam możliwość pracować w studiu nagraniowym, na prawdziwej scenie, z profesjonalnymi muzykami
i aktorami.

Dorota Ratuska

Miałam 1,5 roku, kiedy zaczęłam swoją przygodę ze sztuką. Do 6 roku życia rozwijałam się na tle teatralnym i tanecznym. Później, mając 12 lat, zaczęłam jeździć do Siedlec oraz okolic na różne konkursy muzyczne, co trwa do dzisiaj.
Od niedawna należę do Teatru Es, który łączy śpiew i grę aktorską, co nie ukrywam, bardzo mi odpowiada, ponieważ
nie muszę wybierać między śpiewem a teatrem, albo godzić czasowo obie rzeczy. W teatrze poznałam wspaniałych
ludzi, z którymi wspólnie dzielimy się swoimi doświadczeniami, wspieramy się i pomagamy sobie nawzajem! Samo
miasto mocno wpłynęło na rozwój moich zainteresowań. Na pewno, jeśli pójdę dalej w kierunku artystycznym, będę
wspominać Siedlce jako miasto, od którego wszystko się zaczęło i Teatr Es, jako ten, który mnie do tego przygotował.

fot. archiwum prywatne

uczennica Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach
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Dominik Bobryk

student wydziału aktorskiego Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie

fot. archiwum prywatne

Przeprowadzka do Siedlec, dla mnie, młodego chłopaka, była dużym wydarzeniem. Wyprowadzka
z domu, start w samodzielne życie... Ta sytuacja otworzyła także wiele drzwi. Bardzo chciałem uczyć
się w Siedlcach, przede wszystkim ze względu na teatr, który znałem, na scenie którego występowałem,
przy okazji konkursów itp. Dołączenie do grupy Teatru Es, działającej przy CKiS, bardzo mnie rozwinęło. Miałem okazję współpracować ze znanymi aktorami. Występować na kilku wspaniałych scenach teatralnych w Polsce. Doprawdy niezapomniane przeżycie. Teatr siedlecki dał mi naprawdę wiele
możliwości rozwoju. Organizował warsztaty, na których mieliśmy zajęcia emisji głosu ze znakomitymi wokalistami, jak i zajęcia
aktorskie z równie wspaniałymi aktorami. Kształtował mnie na wielu płaszczyznach artystycznych. Trzy lata spędzone w Siedlcach
i w siedleckim teatrze to, jak do tej pory, najcieplej wspominany okres w moim życiu. Jednak trzeba było pójść krok dalej. Teraz
jestem studentem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Nowa, ciężka, ale rozwijająca droga. Sądzę, że
Teatr Es miał bardzo duży wpływ na to, gdzie się teraz znajduję.

Izabela Modrzewska

studentka II roku Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, wokalistka zespołu „Ostatni gasi światło”

fot. Robert Grablewski

Pamiętam, jak przyszłam na casting do Teatru Es, który odbywał się na scenie w CKIS. Gdy nadeszła moja
kolej, pomyślałam, że nie wejdę po tych małych schodach na scenę, aby zaprezentować siebie. Jednak światła reflektorów sprawiły, że nie widziałam nikogo na widowni, więc stres i emocje trochę opadły. Tak to się
wszystko zaczęło. Gra w Teatrze Es była dla mnie wspaniałą przygodą, dzięki której nabrałam ogromnego
doświadczenia scenicznego. Miałam możliwość współpracy z różnymi reżyserami, jak chociażby z Waldemarem Koperkiewiczem, Andrzejem Głowackim oraz Robertem Protasewiczem. Poznałam ludzi, z którymi mogłam się rozwijać i wspólnie tworzyć coś większego - wspólnego. Teatr Es dał mi szansę rozwoju, z której mam nadzieję, owocnie
skorzystałam i za którą jestem bardzo wdzięczna.

Kamil Jóźwik
fot. archiwum prywatne

absolwent I LO im. B. Prusa w Siedlcach, student Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie
obecnie student Ekonomii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Moja przygoda teatralna zaczęła się w pierwszej klasie liceum, ale już w szkole podstawowej wiedziałem, iż
chcę uczyć się w siedleckim liceum po to, aby mieć możliwość uczęszczania na zajęcia w Centrum Kultury
i Sztuki. W październiku 2009 roku podczas naboru do Teatru Es udało mi się przekonać do siebie komisję,
której przewodniczył Pan Waldemar Koperkiewicz i od tegoż 2009 roku rozpoczęła się moja działalność
w Teatrze Es. Marzenia o byciu aktorem zaczynały powoli się spełniać. Dostałem szansę zagrania m.in.
w takich przedstawieniach Teatru Es, jak: „Umiłowany kraj” reż. Andrzej Głowacki, „Przezroczystość”
reż. Milena Madziar, „Giganci Piosenki” reż. Waldemar Koperkiewicz, „Śpiewnik Papieski” reż. Waldemar Koperkiewicz, „Psalmy” reż.
Waldemar Koperkiewicz. Dużym wyróżnieniem była dla mnie rola Cypriana w spektaklu Studia Teatralnego im. Jacka Woszczerowicza
„Iwona Księżniczka Burgunda” w reż. Macieja Czapskiego. Cieszę się, że moja przygoda z Teatrem Es trwa nadal, w 2016 roku dostałem
szansę zagrania Strażnika w najnowszym spektaklu pt. „Antygona” w reż. Roberta Protasewicza. Jest mi niezmiernie miło, że kierownictwo Teatru Es, tj. Robert Protasewicz reżyser i kierownik Teatru Es oraz Anna Harke – kierownik produkcji, nie zapominają o ludziach
związanych z Centrum Kultury i Sztuki. Mam nadzieję, że moja współpraca z Teatrem ES będzie trwać jak najdłużej, w mieście, które
dostarcza dużo pozytywnej energii. Obserwacja ciągle zmieniających się Siedlec to wielka przyjemność.
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Wiosennie

Mamy już wiosnę w pełnym rozkwicie i cieszymy się z tego. Ale jeszcze kilka tygodni temu, tak
gdzieś do połowy maja, nie było to takie oczywiste;
było zimno, deszczowo i przygnębiająco. Wydawało się, że upragnione i wyczekiwane przez wszystkich ciepło w tym roku nie nadejdzie. Na szczęście
jest i cieszmy się nim, bo zauważyłem taką oto
prawidłowość w naszym kraju: lato trwa 4 miesiące
a reszta to… zima i chłody! Rosjanie pewnie powiedzieliby, że zima trwa tylko 8 miesięcy a reszta
roku to lato i lato i lato! No tak, ale dlaczego o tym
piszę? Otóż w repertuarze kin również widać już
lato po długim okresie zimowych filmów. Nie żebym się martwił, chociaż w kinie jest odwrotnie niż
w przyrodzie; okres zimowy to uczta artystyczna,
a lato to… kino lżejsze gatunkowo.
Ale przecież nawet pośród filmów lekkich,
znajdziemy takie, które zobaczyć warto! Są one często dopełnieniem dobrego wiosennego i lekkiego
naszego nastroju. Bo po co się „katować” ciężkim

i przerażającymi historiami, skoro dookoła nas, na
co dzień dość mamy przykrych i przerażających
informacji? Ciągle słyszymy przecież o zamachach
terrorystycznych, o przemocy wśród młodzieży
o bezmyślności ludzkiej prowadzącej do tragedii;
wiosną chcemy słyszeć tylko dobre wiadomości.
I tu kino wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom przygotowując zwykle na czas wiosenny
propozycje filmów lżejszych nieco gatunkowo
takich, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom
widza, dając nam rozrywkę i przenosząc nas do
innej, lepszej rzeczywistości nie pozostawiając nas
jednak zupełnie obojętnymi.
Namawiam więc Was do obejrzenia takich
właśnie nieco lżejszych, co nie znaczy bezwartościowych, filmów. I jeszcze jedna ważna moim
zdaniem informacja – tym razem opowiadam
tylko o filmach europejskich z małym dodatkiem
japońskiej techniki. Warto bowiem promować rodzimą było nie było, kulturę tym bardziej, że lepiej
przystaje do naszej rzeczywistości i na dodatek
ma wiele do przekazania! Na początek film pt.
„Jutro będziemy szczęśliwi” w reż. Hugo Cellin’a z Omarem Sy w roli głównej. I choć jest już on
na ekranach naszych kin od kilkunastu dni, a podsumować go można jednym takim oto zdaniem
zdaniem: „Prowadzący beztroskie życie mężczyzna
musi niespodziewanie zaopiekować się córką, o istnieniu której nie wiedział”, warto zwrócić na niego
uwagę; warto poświęcić mu wolny czas.

Reżyseria: Hugo Gélin
Obsada: Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston

Co prawda natychmiast konstatujemy, iż
fabuła tego komediodramatu nie jest nowatorska
i odkrywcza, jednak film, oprócz tego, że nas bawi,
to na pewno również wzruszy i z pewnością zaangażuje emocjonalnie. Pamiętamy przecież niezapomnianych „Nietykalnych” - tu klimat całości jest
bardzo podobny, gagi nie schodzą poniżej dobrego,
czyli przyzwoitego poziomu, a grający główną rolę
Omar Sy jest absolutnie bezbłędny. Mnie osobiście
poraża, pozytywnie rzecz jasna, jego naturalność
bycia na ekranie, absolutna bezpretensjonalność
i ogromne wyczucie kamery oraz atmosfery filmu;
ani przez moment nie mam wrażenia, że gdzieś
przesadził, przeszarżował! To rzadka umiejętność
odnajdować się tak naturalnie na planie filmowym.

DO OBEJRZENIA
KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Portret
Adama Naruszewicza
Adam Naruszewicz (1733-1796) był jezuitą,
biskupem, a także poetą, historykiem, pisarzem
oraz senatorem i bliskim współpracownikiem
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wykształcony w Lyonie, był wykładowcą i rektorem
Akademii Wileńskiej, a także Collegium Nobilium w Warszawie. Od 1788 roku był ordynariuszem diecezji smoleńskiej, a od 1790 roku do
śmierci diecezji łuckiej. Zmarł w Janowie Podlaskim i został pochowany w tamtejszej kolegiacie.
Bp Naruszewicz był także zwolennikiem Konstytucji 3 Maja. Jest nazywany ojcem polskiego
klasycyzmu. Pisał wiersze, satyry, dzieła historyczne, tłumaczył Tacyta i Horacego. W 1783
roku został odznaczony Orderem Orła Białego.
Jego portret z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach został namalowany najprawdopodobniej
w 1791 roku. Naruszewicz został przedstawiony
na ciemnym tle, w popiersiu, lekko zwrócony
w lewą stronę, z twarzą skierowaną na widza.
Charakteryzuje go owalna twarz z lekko wydatnym nosem, fryzura modna w tamtym czasie na
francuską modę. Biskup został przedstawiony
w stroju duchownego, w barwie jasnego fioletu.

Na szyi na niebieskiej szarfie
wisi Order Orła Białego oraz
krzyż pektoralny, na lewej piersi została umieszczona gwiazda
Orderu Orła Białego.
Autorem tego portretu jest
Marcello Bacciarelli (17311818), włoski malarz epoki
baroku i klasycyzmu, od 1756
roku działający w Polsce. Był
nadwornym malarzem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Malował sceny historyczne
oraz przede wszystkim portrety. Jest autorem wielu przedstawień króla oraz jego nadwornych współpracowników. Jest
uważany za wybitnego przedstawiciela malarstwa klasycystycznego w Polsce.
Na odwrocie tego obrazu znajdują się
informacje zapisane przez ks. prałata Józefa
Pruszkowskiego z dn. 15 lipca 1919 roku. Zapisał, że portret ten znajdował się w kolekcji
Seminarium w Janowie Podlaskim, z której

go wykupił w 1868 roku. Po odnowieniu miał
go u siebie i w dniu powstania zapisu podarował go biskupowi Henrykowi Przeździeckiemu. Po śmierci biskupa Jana Mazura, w 2009
roku obraz został przekazany do Muzeum
Diecezjalnego.
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DO POCZYTANIAPartneruje mu Gloria Colston, debiutantka, czego
absolutnie nie widać. Ta młoda osóbka znakomicie
odnajduje się w konwencji narzuconej przez twórców i co ważne - niczym nie ustępuje na ekranie
doświadczonym zawodowcom, będąc równorzędną ekranową partnerką. Mimo dość lekkiego
podejścia do ogranego tematu, jest to tak naprawdę
poruszający i mądry film o miłości rodzicielskiej
i odpowiedzialności.
Drugim dziełem, do obejrzenia którego
chcę Was zachęcić, jest animowany „Czerwony
Żółw”. I myliłby się ten, kto sądzi, że jest to obraz
dla dzieci lub co najwyżej kino familijne. Film
powstał w legendarnym japońskim Studio Ghibli
i przedstawia urzekającą baśń dla dorosłych. No
właśnie, czy aby na pewno baśń? A może jest to,
jak napisał jeden z widzów po obejrzeniu tego
filmu, sen, a może alegoria? Wybór, rzecz jasna,
należy do Was, bo warto zobaczyć to dzieło.
Film został nagrodzony w Cannes, nominowany
do Oscara, zwyciężył w projekcie „Scope 100”
organizowanym przez Gutek Film, w którym to
widzowie, a nie dystrybutorzy kinowi wybierają,
jaki film należy pokazać szerszej publiczności, czyli
po prostu wprowadzić do kin. To piękny manifest
życia w symbiozie z naturą, pogodzenia się z jej
siłami i akceptacji tego, co jest nam dane. Ta prosta
historii i skromna fabuła poraża swoim pięknem,
dotykaniem wielu uniwersalnych treści i ludzkich
dylematów. I mimo, że z ekranu nie pada ani jedno

sekcja plastyczna

WYSTAWA 2017
Z wielką przyjemnością pragnę
zainteresować Państwa wystawą
dziecięcej grupy Sekcji Plastycznej Centrum Kultury i Sztuki im.
A. Meżeryckiego Scena Teatralna
Miasta Siedlce. Od października
do końca maja dzieci i młodzież
pracują pod moim kierunkiem
w Spółdzielczym Klubie Kultury
„TRÓJKA”. Obserwuję ich poczynania, uczę poprawności plastycznej i podziwiam, jak rozwijają swój
talent. Wiele z tych osób ma szansę
nie tylko amatorsko zajmować się
plastyką. Cieszę się widząc, jak
poważnie traktują spotkania i ćwiczenia. Polecam serdecznie odwiedzenie wystawy i ocenę rocznego
dorobku młodych artystów.
Pod koniec czerwca spotkanie z
pracami starszej grupy - Studium
rysunku warsztatowego. Tradycją
stało się już, że każdego roku prezentujemy dorobek i osiągnięcia
rocznych spotkań.
Zapraszam. Ireneusz Parzyszek

WYSTAWA
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Prus.
Śledztwo biograficzne
Monika Piątkowska

Reżyseria: Michael Dudok de Witi

słowo, zapewniam, że nikt z oglądających nie
będzie czuł braku słów i na pewno nie będzie się
nudził, będzie wręcz zachwycony! Jestem również
pewien, że ten narysowany prostą kreską i zilustrowany piękną i sugestywną muzyką film, pozwoli
nam na 80 min. przenieść się na malutką, zagubioną gdzieś na Oceanie wyspę naszych marzeń!
Jak zapewne zorientowaliście się już Państwo,
wiosenne kino lekkie wcale nie oznacza repertuaru bezmyślnego i służącego li tylko zabawie
i uzupełniania wolnego czasu. Mamy szansę nie
tylko oderwać się od przygnębiającej i smutnej
rzeczywistości, ale dowiadujemy się, jak możemy
ją zmienić; pozwoli nam dostrzec w samych sobie
emocje, o które nigdy byśmy siebie nie posądzali.
Wybierajmy więc rozrywkę filmową mądrze,
a przy okazji być może odkryjemy siebie na nowo?

Ma trzy oblicza: Aleksander Głowacki, Jan w Oleju, Bolesław Prus. Rozproszone ślady jego biografii
odnaleźć można nie tylko w archiwach i źródłach
z epoki, ale przede wszystkim przemycone w jego
twórczości. To z niej dowiedzieć się można o nim
rzeczy najważniejszych, jakby grał z czytelnikiem
w kotka i myszkę. Monika Piątkowska, łącząc
temperament detektywa z wnikliwością psychologa, przeprowadza drobiazgowe śledztwo i tworzy pełnowymiarowy portret pisarza genialnego
i nie docenianego przez współczesnych, prześladowanego przez liczne manie, otoczonego kobietami i owładniętego szaleńczą zazdrością o sławę
Sienkiewicza. Prus, którego dzięki niej poznajemy, nie jest spiżową figurą na postumencie, lecz
prowadzącym podwójne życie, targanym namiętnościami człowiekiem z krwi i kości.
Monika Piątkowska – dziennikarka, pisarka. Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim
dziennikarstwo i politologię, pracowała w dziale
reportażu „Gazety Wyborczej”. Autorka "Życia
przestępczego w przedwojennej Polsce", powieści "Krakowska żałoba", zbioru opowiadań "Nikczemne historie".
Wydawnictwo Znak, 2017
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Miś Tymoteusz dla dzieci

M

iś Tymoteusz w wykonaniu artystów
Teatru Lalki i Aktora w Łomży, 21
maja gościł na deskach Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce. Postać Misia Tymoteusza
wymyślił przed laty wielki przyjaciel dzieci,
lalkarz, poeta, dramaturg i reżyser w jednej osobie - Jan Wilkowski. Jak mało kto
potrafił z niczego wyczarować magiczną
przestrzeń teatru, którą uzupełniał pełnymi
fantazji postaciami, z miejsca zyskującymi
sympatię najmłodszych.

Jubileuszowe 4 pory roku, 4 pory życia

W

niedzielę, 14 maja, na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce odbyła się premiera spektaklu Teatru Tańca Caro "4 pory roku,
4 pory życia" w ramach obchodów roku jubileuszowego 30-lecia zespołu. Iwona Maria Orzełowska, reżyser i choreograf przedstawienia, do
udziału w sztuce zaprosiła Kameralistów Orkiestry Symfonicznej Miasta Siedlce, Chór Miasta
Siedlce, który nie tylko śpiewał, ale również tańczył. Podczas przedstawienia artyści wykonali: A.
Vivaldi - Cztery Pory Roku (wszystkie części),
G.B. Pergolesi - Stabat Mater ("Stabat Mater", "O
quam tristis"), J. Maklakiewicz - Kołysanka, W.

go, Iwona Maria Orzełowska otrzymała medal
Zasłużony Dla Kultury Polskiej, przyznany przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające się i godne uznania zaangażowanie w upowszechnianie kultury polskiej
na arenie międzynarodowej oraz podejmowanie
inicjatyw pedagogicznych i społecznych na rzecz
lokalnej społeczności oraz dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji jubileuszu 30-lecia działalności Formacji Tańca Caro
Dance jako wyraz uznania za całokształt działalności artystycznej na rzecz upowszechniania i
rozwoju tańca. Artyści Teatru Tańca Caro otrzymali też nagrodę jubileuszową w wysokości 3500
zł od władz samorządu Miasta Siedlce.

fot. Janusz Mazurek

A. Mozart - Requiem ("Hostias", "Lacrymosa"), J.
Rutter - The Lord bless you and keep you. Solową wirtuozowską partię skrzypiec dzieła Antonio
Vivaldiego "Cztery Pory Roku" wykonał jeden z
najlepszych polskich skrzypków prof. Włodzimierz Promiński. Chór przygotowała Justyna
Kowynia - Rymanowska, kierownictwo muzyczne spektaklu Mariusz Orzełowski, który również
poprowadził cały wieczór. Konsultacje metodyki
ruchu tańca współczesnego - Izabela Orzełowska, konsultacje metodyki ruchu aktorsko-operowego - Grzegorz Puchalski. Po spektaklu, z rąk
Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskie-

fot. Maria Mazurkiewicz

Przedstawienie to jedna z najpiękniejszych i
wzruszających historii dla dzieci, mówiąca o
przyjaźni, odpowiedzialności, o poszukiwaniu ciepła i zrozumienia. Tytułowy bohater
to przeuroczy łobuziak o wrażliwym usposobieniu, ale też i zwyczajny chłopiec, który
poszukuje swojego świata wartości, ale nade
wszystko chce poznać świat i być kochanym.
Scenografię do spektaklu zaprojektował Przemysław Karwowski, a autorem muzyki jest
Bogdan Szczepański.

O miłości i śmierci - wystawa Stanisława Baja w Galerii Teatralnej
„MÓWI SIĘ, ŻE GDZIE CZŁOWIEK SIĘ URODZIŁ, ZIEMIA JEGO KOŁYSKĄ. I ŚMIERĆ JAKBY SIĘ Z POWROTEM
DO NIEJ TYLKO POŁOŻYŁA. I BUJA CIĘ, BUJA, AŻ STAJESZ SIĘ ZNÓW NIE NARODZONY, NIE POCZĘTY”
(WIESŁAW MYŚLIWSKI, KAMIEŃ NA KAMIENIU)

fot. Jarosław Kurzawa

„Z

aklinając przemijanie” to poruszający dialog Artysty z Matką, która
odchodzi. Bezgłośny i bardzo samotny.
Każdego dnia, udręczona chorobą i starością, jest bliżej śmierci, a przecież tak
niedawno z uśmiechem szeroko otwierała
ramiona, by powitać swoje dzieci na progu rodzinnego domu w Dołhobrodach…
Ona mu pierwsza pokazała księżyc. Wzięła za rękę i zaprowadziła nad Jej ukochaną rzekę. Pobłogosławiła znakiem krzyża,
kiedy wyruszył w świat w poszukiwaniu
sensu swojej sztuki, poczętej dzięki Niej.
Tu, nad Bugiem. Zawsze była przy Nim.
Patrzyła na Jego obrazy, jaśniejące uroczy-

stym blaskiem we wnętrzach znamienitych
galerii i dzieliła Jego szczęście cichą łzą…
A potem wracała nad Bug i znów czekała w progu, aż się pojawi i zapyta: „Jak się
Mama dzisiaj czuje? Co słychać w naszej
wsi”? Portrety Matki, powstałe w ostatnich
chwilach Jej dobrego i spełnionego życia,
to pełna cierpliwej miłości kronika pożegnania, którą każdy z nas nosi w sobie. Jest
w nich wielka pokora wobec życia i śmierci, ale też przyzwolenie na los takim, jakim
on jest. Matka Stanisława Baja to matka
wszystkich matek, dlatego przeglądając się
w Jej gasnących oczach, prócz ukłucia
bólu w sercu, spróbujmy dojrzeć w nich
niebo. Dzięki wielkiej sztuce Jej syna
Stanisława Baja mamy szansę dotknąć
tej Tajemnicy. Ukołysać w sobie myśl
o przemijaniu… I pogodzić się ze śmiercią.
Monika Mikołajczuk
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Stolica tańca w Siedlcach

W

dniach 26 -28 maja na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
odbywały się Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization Modern, Ballet/Pointe, będące zarazem eliminacjami do Mistrzostw
Europy i Świata. Przez trzy dni na siedleckiej scenie wystąpiło ponad 1300
tancerzy z całej Polski. Wśród najlepszych znaleźli się tancerze Formacji Tanecznej Caro Dance po raz kolejny potwierdzając, że nasze miasto to kuźnia tanecznych talentów. Tancerze Caro Dance pracujący pod okiem Iwony
Marii Orzełowskiej stawali aż 43 razy na podium, zdobywając 21 złotych,
19 srebrnych i 3 brązowe medale. Organizatorami tegorocznych Mistrzostw
IDO byli: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna
Miasta Siedlce – pełniące także rolę gospodarza, Stowarzyszenie Taneczne
Caro Dance, Polska Federacja Tańca, Polski Związek Tańca Freestyle, sekretariat Narodowy IDO w Polsce. Patronat honorowy nad imprezą objął
Prezydent Miasta Siedlce - Wojciech Kudelski.
Wyniki Caro Dance KM IDO Siedlce 2017
I MIEJSCE - MISTRZOSTWO POLSKI
Maya Chini – Solo Balet Dzieci do lat 7
Maya Chini – Solo Modern Dzieci do lat 7
Marcelina Ratyńska - Solo Modern Dzieci do lat 11
Nina Jarkowska – Solo Balet Dzieci do lat 11
Krzysztof Wróblewski -Solo Balet Dzieci do lat 11
Michał Woiński – Solo Modern Juniorzy 12-15 lat
Michał Woiński – Solo Balet Juniorzy 12-15 lat
Amelia Kowalska, Maya Chini – Duet Balet Dzieci do lat 7
Maja Bondarczuk, Antonina Anusiewicz – Duet Modern Dzieci do lat 7
Nina Jarkowska, Natalia Łukasiewicz – Duet Balet Dzieci do lat 11
Nina Jarkowska, Marcelina Ratyńska – Duet Modern Dzieci do lat 11
Wiktoria Ratyńska, Mieszko Chomka – Duet Modern Dorośli 16 +
Małe Grupy Balet do lat 7 – Mini Mini Caro Dance
Małe Grupy Modern do lat 7 – Mini Mini Caro Dance
Małe Grupy Balet do lat 11 – Klasa 7a
Małe Grupy Modern – Juniorzy starsi 12-15 lat
Formacja Balet do lat 11 – Klasa 7a
Formacja Modern do lat 11 – Klasa 7a
Formacja Modern do lat 7 – Mini Mini Caro Dance
Formacja Modern Dorośli 16 + - Caro Dance Company
Formacja Balet Dorośli 16 + - Caro Dance Company

III MIEJSCE - II WICEMISTRZOSTWO POLSKI
Michał Wójcik – Solo Balet Dzieci do lat 11
Katarzyna Borkowska – Solo Modern Juniorzy 12-15 lat
Wiktoria Ratyńska – Solo Modern Dorośli 16 +

fot. Janusz Mazurek

II MIEJSCE – WICEMISTRZOSTWO POLSKI
Wiktor Nowak – Solo Modern Dzieci do lat 7
Antonina Anusiewicz – Solo Balet Dzieci do lat 7
Amelia Nowak - Solo Balet Dzieci do lat 7
Maja Bondarczuk – Solo Balet Dzieci do lat 7
Natalia Łukasiewicz – Solo Balet Dzieci do lat 11
Michał Sidlecki – Solo Balet Dzieci do lat 11
Krzysztof Wróblewski – Solo Modern Dzieci do lat 11
Krystian Lipiński – Solo Modern Juniorzy 12-15 lat
Maciej Kwiatkowski – Solo Balet Juniorzy 12-15 lat
Szymon Hawryszko – Solo Modern Dorośli 16+
Antonina Anusiewicz, Maja Bondarczuk – Duet Balet Dzieci do lat 7
Zuzanna Strzelec, Marika Wysocka – Duet Modern Dzieci do lat 7
Marcelina Ratyńska, Krzysztof Wróblewski – Duet Balet Dzieci do lat 11
Mała Grupa Modern do lat 11 – Mini Caro Dance
Mała Grupa Balet Juniorzy starsi 12-15 lat
Mała Grupa Balet Dorośli 16 +
Mała Grupa Modern Dorośli 16+
Formacja Balet do lat 7 – Mini Mini Caro Dance
Formacja Balet Juniorzy Starsi 12-15 lat
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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

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
Współpraca: Monika Mikołajczuk, Oficyna Dziennikarsko-Wydawnicza
Monalisa
fot. Maria Mazurkiewicz, Janusz Mazurek
Opracowanie graficzne Marek Błaszczyk
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.

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

wrzesień-grudzień 2017

JESIEŃ Z FESTIWALEM
SZCZEGÓŁOWY REPERTUAR WKRÓTCE

HONOROWY
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PREZYDENT
MIASTA SIEDLCE

ORGANIZATOR
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