LETNI FESTIWAL POD MURALEM

ARTYŚCI SIEDLCOM

s. 4-5

lipiec-sierpień
2017
Nr 7-8(40)

I

U

L

E

T

Y

N

I

N

F

O

R

M

A

C

J

I

K

U

L

T

U

R

A

L

N

E

R E P E R T U A R

s. 14 - 25

B

2017/2018

SPEKTAKLE KONKURSOWE

SPEKTAKLE KONKURSOWE

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

s. 5

W NUMERZE

 s. 6-7

 s. 8-9

Gość Sceny 24 Małgorzata Trzaskalik - Wyrwa

rozmowa z Ernestem Bryllem

Więcej promocji
muzyki organowej
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SONDA

NIEZAPOMNIANE WYDARZENIE KULTURALNE

Na dzień dobry
Czasem wiatr zdmuchnie
smutek przelotny,
Ciepłym tchnieniem
znów dłonie ogrzeje,
I przegoni wszystkie
kłopoty,
Więc dziękuję wiatrowi,
że wieje.
Czasem deszcz
o szyby zadzwoni
Mokra trawa
kroplami lśni
Łzami łatwiej
tęsknotę zasłonić,
Więc dziękuję
deszczowi za łzy.
Czasem słońce
w gonitwie do lata
Znowu ogród
barwami roznieci
Pozapala iskry
na kwiatach,
Więc dziękuję słońcu,
że świeci.
No, a czasem
się do mnie uśmiechniesz
Znikną smutki
szaro – niebieskie
Stoisz w progu
i słońce masz w oczach,
Więc dziękuję Ci za to,
że jesteś...

TOMASZ NOWAK

URSZULA GAWINKOWSKA

TADEUSZ GOC

artysta malarz, wykładowca akademicki

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”

UPH w Siedlcach

Z pewnością do takich wydarzeń,
w których miałem przyjemność
uczestniczyć w mijających
miesiącach, należał wernisaż
wystawy malarstwa Stanisława
Baja „Czarna rzeka” w Galerii
Białej w Warszawie. Nie mniejsze
emocje towarzyszyły mi
podczas spotkania z dziełami
jednego z twórców i teoretyków
awangardy w Polsce Henryka
Stażewskiego, prezentowanymi
w Zielonej Bramie w Gdańsku.
Intrygującą i przejmującą
prezentację obrazów graficznych
i rysunków Haliny Cholewki można
było kontemplować w Galerii
Dom Gdański w Węgrowie.
Z przyjemnością odwołuję się
również do twórczości Haliny
Budziszewskiej, której obrazy
mogliśmy podziwiać w Muzeum
Ziemiaństwa w Dąbrowie. To
była prawdziwie sentymentalna
i wyciszająca podróż.

Kiedy tylko mam czas, staram
się korzystać z oferty CKiS,
bo wiele propozycji Sceny
Teatralnej to wydarzenia
wielkiego formatu, którego nie
powstydziłyby się europejskie
sceny i sale koncertowej. Z wielką
przyjemnością powracam
wspomnieniami do Koncertu
Trzech Tenorów, podczas którego
wystąpili najwybitniejsi tenorzy
młodego pokolenia. To był
niezapomniany wieczór, okraszony
szlagierami operetkowymi „O sole mio” czy „Wielka sława to
żart” - które wspólnie z artystami
śpiewała cała sala. Z ostatnich
wydarzeń chciałabym wyróżnić
znakomity występ Doroty Lulki,
która przyjechała do Siedlec
z programem „Edith Piaf po
polsku”. Dzięki tej charyzmatycznej
artystce z Wybrzeża miałam
możliwość przeniesienia się
w czasie i dotknięcia tajemnicy
wielkiej Edith.

Takich wydarzeń, które zapamięta
się na długo, było bardzo wiele
i to zarówno w Siedlcach, jak i w całej
Polsce. Szczególnie zapamiętam
dzień premiery spektaklu „Antygona”,
przygotowanego przez aktorów Teatru
Es, który miałem okazję obejrzeć na
siedleckiej Scenie Teatralnej. Mimo
że widziałem wiele adaptacji tragedii
Sofoklesa, ta szczególnie zapadła mi
w pamięć. Na pewno niezapomnianym
wydarzeniem był koncert Vadima
Brodskiego. Ten światowej klasy
skrzypek zauroczył publiczność
znakomitą grą na skrzypcach, ale też
swoją osobą. Dobrze, że już w sierpniu
wystąpi na Scenie Teatralnej po
raz drugi. Z premier warszawskich
teatrów chciałbym wyróżnić balet
„Poskromienie złośnicy” według
Szekspira , którą przygotował Teatr
Wielki - przepiękne widowisko
w choreografii Johna Cranko oraz
„Tango” Mrożka w Teatrze Narodowym,
w znakomitej reżyserii Jerzego
Jarockiego.

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

Czesław Miłosz

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2

4-5 Letni Festiwal pod Muralem

Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40

6-7 Gość Sceny 24

PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7

		 Małgorzata Trzaskalik - Wyrwa
8-9 Przewodnik Turystyczny
		 prezentuje Sławomir Kordaczuk
10 Plener malarski

Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
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

		 „Zatrzymać czas”

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

12-13 Rozmowa miesiąca -

Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20

		 z Ernestem Bryllem

Sieć sklepów TOPAZ
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14

14-25 VI Ogólnopolski

Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5

		 Festiwal Teatrów

Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26

		Sztuka plus Komercja
26-27 Bazar Kulturalny

Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
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

Claude Monet „Kobieta z parasolką” 1886 r.
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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WYDARZENIA ARTYSTYCZNE

LETNI FESTIWAL POD
14 lipca (piątek)
Godz. 20:30

Recital Bogusława Nowickiego
Na koncert składają się utwory z satyryczną narracją, nawiązujące do tradycyjnych, polskich biesiad i spotkań poetyckich, gdzie piosenki uzupełnione
anegdotami, śpiewane są razem z publicznością. Wiele piosenek Bogusława
Nowickiego to znane przeboje, przywoływane i śpiewane często przy okazji
koleżeńskich spotkań z gitarą. W koncercie usłyszymy piosenki z trzech płyt
autora, oraz najnowsze, przygotowywane właśnie do rejestracji studyjnej.
Piosenki Bogusława Nowickiego mówią o człowieku, jego marzeniach
i tęsknotach. Liryka miesza się tam z autoironią i humorem, wzruszenie
z rozbawieniem. Jeśli są przeboje w gatunku piosenek z tekstem to on
napisał ich wiele: „Gawędziarze”, „Uśmiechnięte dziewczyny”, „Poszukiwania”, do dziś śpiewane są przez „wędrownych gitarzystów”.
To były tzw. „łagodne” piosenki tego autora. Znalazły się na jego
pierwszej płycie zatytułowanej „Ballady”, która należy już właściwie do
historii. Dziś trzon recitalu stanowią utwory znane i spopularyzowane
przez radio i telewizję.
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MURALEM

(dla tych co nie wyjechali)

11 sierpnia (piątek)

25 sierpnia (piątek)

Piosenki Ernesta Brylla

Brodski Beatles Show

Godz. 20:30

„Wieczernik”, „Rzecz listopadowa”, „Na szkle malowane”, „Kolęda nocka” to
niektóre z licznych utworów scenicznych Ernesta Brylla. Jest również autorem 40 tomików poezji. Dramaturg, dziennikarz, krytyk literacki, autor musicali, tłumacz a przede wszystkim – wybitny poeta. W dzisiejszych czasach jeden z niewielu twórców wydawanych w dużych ilościach egzemplarzy. Ernest
Bryll był także dyplomatą, (wraz z małżonką), organizowali pierwszą po wojnie ambasadę RP w Irlandii. Jest człowiekiem ogromnej wiedzy i autorytetem
w ocenach zjawisk społecznych i politycznych. Jest odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Wielkim przeżyciem było dla mnie poznanie Ernesta Brylla podczas koncertów w polskich kościołach w latach 80-tych. Po zmianie ustroju wielokrotnie
spotkaliśmy się w Siedlcach podczas autorskich spotkań na zaproszenie
poety Eugeniusza Kasjanowicza. Wtedy narodził się pomysł zorganizowania
„Wieczorów Ernesta Brylla z piosenkami”. Muzykę napisałem ja, panu Ernestowi bardzo się podobała i tak oto gościliśmy w wielu miejscach w Polsce,
gdzie jeszcze poezja ma odbiorców.
Te właśnie piosenki zaprezentujemy podczas LETNIEGO FESTIWALU POD
MURALEM w naszym mieście. Ernest Bryll zaprezentuje wiersze ze swoich
wielu tomików. Jest wybornym gawędziarzem i chętnie rozmawia z publicznością. Wykorzystajmy te rzadką możliwość obcowania z tak wybitną osobowością. To będzie fascynujący wieczór.
Waldemar Koperkiewicz

|5

Godz. 20:30

Największe przeboje królów big beatu - Beatlesów - w genialnych aranżacjach na skrzypce i orkiestrę autorstwa Maestro Vadima Brodskiego. W koncercie usłyszymy znane na całym świecie przeboje jak: „Yesterday”, „Can’t
buy me love”, „Yellow submarine”, „Michelle” i wiele innych.
Vadim Brodski jest artystą o ukraińskim pochodzeniu. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 6 lat i już 5 lat później wystąpił jako solista z Orkiestrą
Symfoniczną Kijowskiej Filharmonii, wykonując koncert Dymitra Kabalewskiego pod dyrekcja kompozytora. W swojej karierze odniósł wiele sukcesów.
Zdobył pierwsze nagrody na wszystkich międzynarodowych konkursach
skrzypcowych, w których uczestniczył.
Występował z wieloma znakomitymi orkiestrami z całego świata. Były to
m.in.: Filharmonia Moskiewska, Filharmonia Narodowa w Warszawie, London Philharmonic Orchestra, Jerusalem Symphony, a także Suisse Romande
Orchestra w Genewie. Jako jeden z nielicznych na świecie grał na instrumencie legendarnego włoskiego skrzypka Nicolo Paganiniego. Vadim Brodski
jest uważany za wirtuoza wszech czasów. Jego twórczości nie da się łatwo
zaszufladkować. W wykonywanym repertuarze sięga zarówno do muzyki
poważnej jak i rozrywkowej. Po nagrodzonym owacjami na stojąco marcowym koncercie w Siedlcach Vadim Brodski powraca by zaprezentować się na
scenie Letniego Festiwalu pod Muralem w porywającym programie „Brodski
Beatles Show” z towarzyszeniem Orkiestry Teatru Es.
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GOŚĆ SCENY
ROZMOWA Z

Małgorzatą Trzaskalik-Wyrwą,
muzykiem pedagogiem, organistką,
pomysłodawczynią płyty
„Organy Joachima Wagnera w Siedlcach 3”,
nagrodzonej tegorocznym Fryderykiem

 Pani Małgorzato, jak się zdobywa Fryderyka?
To trudne pytanie. Najpierw
trzeba wyjaśnić, że ja jestem producentem płyty, która zdobyła Fryderyka, a więc jestem jedną z matek
projektu. Sam projekt jest niezwykły, dobrze zrobiony i pewnie dlatego ta nagroda. Muzyka poważna
w obecnych czasach nie jest łatwa
do wypromowania i to tym bardziej
radosna wiadomość dla Siedlec,
dla organów Joachima Wagnera,
dla Marka Toporowskiego, który
na nich gra na płycie i dla naszego
stowarzyszenia Pro Musica Organa.
To świetna wiadomość również dla

prawdę zrobiliśmy to po to, żeby informacja o organach poszła w świat.
Muszę przyznać, że ta płyta spełniła
swoją rolę, bo bardzo wielu ludzi
dowiedziało się o naszych organach
Wagnera i zna ten album, był zresztą w dystrybucji międzynarodowej.
Drugi album nagraliśmy dwa lata
później, a na organach Wagnera gra
mój mąż, Ireneusz Wyrwa. Nagranie tego krążka było inicjatywą św.
pamięci pana Edwarda Księżopolskiego, który po sukcesie pierwszej
płyty jako przedsiębiorca chciał wydać kolejny album. Obie te płyty są
to organowe albumy solowe na znakomitym poziomie, chociaż też były

w każdej dziedzinie życia trzeba mieć pasję, żeby
zajmować się nią dobrze. W przypadku sztuki
rzeczywiście trzeba poświęcić temu całą uwagę i serce.
mnie jako pomysłodawcy i producenta tej płyty. Wszystkie te elementy, oryginalne i wartościowe, zaowocowały wydaniem albumu, który
przyniósł nam Fryderyka.
 Mam wrażenie, że organy Wagnera specjalnie czekały na nagranie właśnie tej płyty. Są przecież
z epoki Jana Sebastiana Bacha.
Tak, chociaż to nie jest pierwszy projekt, który został wykonany
na tych organach i uwieczniony na
płycie. Pierwsza i druga płyta z tego
cyklu to albumy solowe. Pierwszy album nagrany został przez
Wolfganga Zerera, jednego z czołowych organistów europejskich, zaraz
po konserwacji instrumentu. Tak na-

zgłaszane do różnych nagród, nie
uzyskały tak dużego zainteresowania
jak ta trzecia, zespołowa płyta.
 Na czym polega fenomen tego
krążka?
Muzyka organowa wykonywana
jest przez organistę zwykle rękami
i nogami. W związku z tym organy
mają specjalną konstrukcję, z klawiaturą dla nóg. Organy Joachima
Wagnera różnią się tu od innych, bo
nie mają tej klawiatury nożnej, co powoduje, że pewna część utworów na
organy nie może być na nich wykonywana. I tu Marek Toporowski zaproponował, aby zagrać na organach
tylko rękami, a partie nóg powierzyć
innemu instrumentowi basowemu,

fot. Jerzy Cabaj

WIĘCEJ
PROMOCJI
MUZYKI
ORGANOWEJ
czyli wiolonczeli, względnie violi
de gamba, o ile - rzecz jasna - będzie to pasowało barwowo. Zgodnie
z manierą barokową dodatkowo zaangażowaliśmy klawesynistę, który
improwizował partię basso continuo
(czyli uzupełniał harmonicznie całość
utworu). Efekt brzmieniowy okazał
się znakomity! I możliwy do osiągnięcia, szczególnie na tych organach,
dlatego, że są z epoki Jana Sebastiana
Bacha i dlatego, że Joachim Wagner
był organmistrzem budującym dzieła o szczególnym brzmieniu. Dość
powiedzieć, że tworzące dźwięk piszczałki „gadają”, miejscami „śpiewają”
- w zależności od charakteru muzyki. Dwa głosy grane rękami przez
wykonawcę, jedna ręka na jednej
klawiaturze, druga na drugiej, na tle
wiolonczeli współpracującej z klawesynem dało efekt tak oryginalny, że
nie ukrywam, nie mógł być on nie
dostrzeżony przez innych muzyków.
Do tego trzeba dodać, że w przypadku tego typu nagród porównujemy się
z konkurencją, a że ta, być może, nie
miała aż tak oryginalnego pomysłu,
to udało nam się tę nagrodę dostać.
 Nie zgadzam się z tym.
Według mnie konkurencja była
bardzo silna.

To oczywiście żart, bo konkurencja rzeczywiście była mocna. To
były bardzo dobre albumy, nagrane na większy zespół wykonawczy
– na chór, solistów, zespół instrumentalny, a nasz album to miniatura, ale brzmienie, które z tej
miniatury uzyskaliśmy, jest bardzo
interesujące i wyróżnia się na tle
innych projektów.
 Pani Małgorzato, mówimy
dużo o organach Wagnera, ale
mam wrażenie, że jednak niewielu
z nas wie, dlaczego są one takie
wyjątkowe?
W zasadzie są dwa argumenty
na wyjątkowość tego instrumentu:
sam Joachim Wagner był organmistrzem niezwykle kreatywnym. Na
tle ówczesnych znakomitych organmistrzów wybijał się swoją oryginalnością. Np. organy Silbermanna,
innego znakomitego organmistrza
z tej epoki, są powtarzalne i przewidywalne. U Wagnera natomiast
każdy instrument jest zupełnie inny,
budowany jakby na nowo - jednym
słowem nie ma powtarzalności,
a każde organy zaskakują. Drugi
argument jest taki, że Joachim Wagner pracował nad różnymi nowymi
rozwiązaniami w organach i jednym

LIPIEC-SIERPIEŃ 2017

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

z tych rozwiązań była tzw. podwójna
transmisja. W zwykłych organach
(bez transmisji) mamy jeden komplet piszczałek przyporządkowany
do jednej klawiatury, składający się
z kilku rzędów piszczałek, a rząd
piszczałek to jest taka ich ilość wydających jedną barwę, ile mamy klawiszy. Włączając jeden rejestr w organach uruchamiamy właśnie jeden
rząd piszczałek. Kiedy mamy w organach drugą klawiaturę spodziewamy się, że podłączony jest do niej
drugi komplet piszczałek, którego
obecność powoduje powiększenie
gabarytów instrumentu. W naszych
organach mamy jeden komplet piszczałek złożony z sześciu i pół rzędów,
i aż dwie klawiatury. I te klawiatury
podłączone są do piszczałek w taki
sposób, że każdy z tych rzędów można niezależnie włączyć w jednej klawiaturze i w drugiej i dodatkowo
jeszcze oddzielne brzmienie zastosować w górnej części klawiatury, czyli
dyszkancie i w dolnej części, czyli
basie. Mówiąc krótko, przy tak małym instrumencie jak nasz, bo jest
on głęboki tylko na 90 cm, możemy
jednocześnie operować czterema
różnymi brzmieniami. I co najważniejsze - ten system nie zachował
się w żadnym innym instrumencie!
Kiedy w 2004 roku zaczynaliśmy
badania po odnalezieniu „naszego
Wagnera” wszyscy znawcy dzieł tego
organmistrza pisali, że Wagner wynalazł system podwójnej transmisji,
stosował go z powodzeniem, ale nie
zachował się żaden tego przykład,
ponieważ wszystkie instrumenty
zostały utracone podczas drugiej
wojny światowej. Proszę sobie wyobrazić zdziwienie fachowców, kiedy w małej miejscowości pod Siedlcami, a dla Niemców na dalekim
Wschodzie, znalazł się instrument,
który właśnie to rozwiązanie w pełni
oryginalne ma zachowane. I to jest
jedyny taki instrument na świecie!
 Opowiada Pani z pasją o organach, o ich budowie, o renowacji.
Skąd miłość do organów właśnie?
Odpowiem tak: w każdej dziedzinie życia trzeba mieć pasję, żeby
zajmować się nią dobrze. W przypadku sztuki rzeczywiście trzeba
poświęcić temu całą uwagę i serce. Ja
już w dzieciństwie miałam szczęście
spotkać człowieka, który całą swoją
życiową energię poświęcił organom.
Był to profesor Julian Gembalski,
znakomity muzyk, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, skąd
pochodzę. Pan profesor zaraził mnie

pasją i miłością do organów. Od najmłodszych lat miałam okazję jeździć
z nim na wycieczki organowe, tzn.
kiedy on jechał obejrzeć jakiś instrument, by zbadać jego stan, zabierał
mnie ze sobą, miałam więc okazję,
jako nastolatka, brać udział w intrygujących wyprawach. Ciekawość
badacza połączona z pewnymi predyspozycjami rodzinnymi do pracy
naukowej, do poszukiwania w archiwach, i w samych instrumentach,
bo one mówią nam wiele, zrodziły
tę pasję, która jest miłością mojego życia. Potem przyszło liceum
muzyczne w Katowicach, gdzie powstała klasa organów. Byłam pierwszym uczniem w tej szkole w klasie
organów. Myślę więc, że moje pasje
zawdzięczam prof. Gembalskiemu,
moim nauczycielom, moim rodzicom. Organy są też od ponad 20

dochodzą do nas różne dźwięki, ludzie bardzo często są tak tym wszystkim zmęczeni, że nie chcą sami wytwarzać dodatkowych dźwięków.
Ale kiedy zaczną to robić, kiedy
znajdą pewną przyjemność w tworzeniu, kreowaniu muzyki, to raczej
nie chcą przestać i wtedy można
uzyskać naprawdę fantastyczne efekty. W siedleckiej Kurii pracuję jako
dyrektor Diecezjalnego Studium
Muzyki Kościelnej. Jest to nietypowa
szkoła, która nie mieści się w żadnych ramach – ani podstawówki,
ani szkoły średniej czy zawodowej.
To szkoła diecezjalna dla osób dorosłych, które chcą nauczyć się grać
na organach i posługiwać nimi jako
muzycy kościelni. Mamy wiele osób
bardzo zdolnych, które być może
zaczęły grać za późno, by być wirtuozami. Jesteśmy w stanie uczyć ich

bardzo ważny jest kontakt z muzyką na żywo,
czyli organizowanie koncertów organowych,
podczas których młodzież ma możliwość bardzo
bliskiego kontaktu z instrumentem. Może go
obejrzeć i dotknąć, spróbować wydobyć dźwięk
i zastanowić się nad fenomenem instrumentu.
lat naszą rodzinną pasją – z moim
mężem Ireneuszem oboje jesteśmy
organistami.
 Jak Pani sądzi, ile jest jeszcze organów do ocalenia tu, na naszym
terenie?
Dużo. Jeżeli mielibyśmy mówić
w liczbach: mamy 198 instrumentów na terenie Diecezji Siedleckiej,
z których podczas moich siedemnastu lat pracy w Diecezji, również jako
rzeczoznawcy, około trzydziestu było
konserwowanych. Reszta - różnie. Są
takie, które wymagają gruntownej
konserwacji, na których już przestano grać, bo się nie da albo zostały
zdewastowane i nie przywrócone do
sprawności. Jednak ważniejsza niż
przeprowadzanie gruntownej konserwacji jest stała opieka nad organami. To tak jak w samochodzie; co
roku robimy przeglądy, remontujemy. Tak samo dzieje się w organach
- też musimy dokręcić śrubkę, zlikwidować luz czy uszczelnić pewną
część. Lepiej dbać o instrumenty, niż
musieć je zbyt często remontować.
 Czy współczesna młodzież garnie się do gry na organach?
W obecnych czasach, kiedy otaczają nas różne media, kiedy wciąż

poprawnego grania, harmonizacji,
akompaniowania. Mamy też osoby,
które realizują z pasją swoją miłość
do muzyki wiedząc, że nigdy zawodowo nie będą grać, ale robią to dla
przyjemności. Na przestrzeni kilkunastu lat obserwuję z jednej strony
spadek zainteresowania kształceniem muzycznym, a z drugiej taką
prawidłowość: jeżeli już zaczną grać,
to nie mogą przestać. Zapraszamy
do nauki w naszym Studium! Chętnych do profesjonalnej nauki, ale
również amatorów, którzy chcieliby
uczyć się muzyki dla przyjemności.
 No dobrze, to jak pomóc
wydobyć talent, który Pani widzi
w młodym człowieku?
Moim zdaniem bardzo ważny
jest kontakt z muzyką na żywo, czyli
organizowanie koncertów organowych, podczas których młodzież ma
możliwość bardzo bliskiego kontaktu z instrumentem. Może go obejrzeć i dotknąć, spróbować wydobyć
dźwięk i zastanowić się nad fenomenem instrumentu. Nierzadko porozmawiać z muzykiem o specyfice
organów. To rodzi ciekawość, a potem – przy sprzyjających okolicznościach – pasję na całe życie. Tego
rodzaju promocji muzyki mamy za
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mało! Lekcje organowe w przedszkolach czy szkołach także zaowocują w przyszłości zainteresowaniem
muzyką. Oczywiście zdarza się też
tak, że młodzież stwierdzi: o nie, to
nie dla mnie. Ale zawsze znajdzie się
ktoś, kto ulegnie czarowi danego instrumentu.
 To może warto taką promocję
robić na co dzień,. np. udostępnić
zabytkową Kaplicę księżnej Aleksandry Ogińskiej, gdzie znajdują
się organy i organizować tam
kameralne koncerty organowe na
żywo?
To jest moje wielkie marzenie!
Chciałabym bardzo, aby ta Kaplica żyła swoim muzycznym życiem.
Jest tam bardzo dobra akustyka do
organizowania małych prezentacji
na trzydzieści–czterdzieści osób, dla
zespołu śpiewaczego, dla jednego
organisty. Jest to niezwykłe miejsce
i moim zdaniem za mało wypromowane i niewykorzystane. Co prawda
o początkach organów, które tam
są, niewiele wiemy, ale jest to bardzo
dobry instrument. Do tego zachował
się w oryginalnym stanie, z oryginalnymi miechami z przełomu XVIII
i XIX wieku, co jest bardzo cenne.
Interesujące też jest to, że po ostatniej
konserwacji murów kaplicy „zapomniano” o nim i nie wrócił na chór,
ale został w nawie głównej i dzięki
temu można nie tylko posłuchać jego
brzmienia, ale także dokładnie go sobie obejrzeć i przy okazji zobaczyć,
w jaki sposób operuje organista.
Nasze stowarzyszenie Pro Musica
Organa od kilku lat realizuje projekt,
który nazywa się „Magia Piszczałek”. Z projektem tym pojawiamy się
w przedszkolach, szkołach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Staramy
się pokazać różne brzmienia i możliwości organów, których na co dzień
nie usłyszymy. Obecnie pracujemy
nad kolejną, jesienną edycją tego
projektu. Dla dzieci wydamy kolorowankę organową, dla młodzieży komiks, a dla dorosłych broszurę opowiadającą o konstrukcji organów. To
wszystko jest po to, by gdzieś w świadomości ludzi został ślad, że organy
są bardzo ciekawym, tajemniczym
i niepowtarzalnym instrumentem,
którym warto się zainteresować
i pójść na koncert organowy.
 Mam nadzieję, że tak się stanie,
że organy znajdą należne im
miejsce w świadomości słuchaczy,
czego Pani życzę.
Dziękuję za rozmowę.


Jarosław Skrobecki
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

WAKACYJNE
ODKRYWANIE
PRZESZŁOŚCI
WAKACJE SĄ DOSKONAŁĄ OKAZJĄ DO ODKRYWANIA SZCZEGÓŁÓW
HISTORII RODZINNYCH MIEJSCOWOŚCI. ZAZWYCZAJ STAJĄ SIĘ
INTERESUJĄCE I CZASEM NAWET SENSACYJNE, GDY Z NICH WYEMIGRUJEMY
I PRZYJEŻDŻAMY LATEM DO RODZINY. WAŻNE DLA KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI
SĄ NAZWY LOKALNE. ŚWIADCZĄ O TRADYCJI MIEJSCA I SKŁANIAJĄ DO
POSZUKIWAŃ ICH ŹRÓDŁA W ARCHIWALIACH.
Wiele lat temu poznałem
miejsce jednego z wybuchów rakiet V-2 w Ogrodnikach, leżących
na południu pow. siemiatyckiego.
Lej zachowany jest na skraju sadzawki zwanej Głęboki Perewod,
w miejscu, które mieszkańcy wsi
zwą Piszczanka lub Na Zamościu.
Ostatnia z wymienionych nazw
jest echem istniejących tu niegdyś kładek położonych na rowie łączącym Głęboki Perewod
ze skrajnie położonymi: Płytkim
Perewodem a Jamą Todorową.
Warto poszukać znaczenia tych
nazw. Nie tylko
są dźwięczne,
ale na pewno
coś znaczą. Nigdzie więcej takich nie spotkamy. Natomiast
powtarzają się
nazwy dróg kierujących turystę
z kilku miejscowości do jednej
położonej centralnie w okolicy. Wśród nazw
różnych
dróg
najczęściej pojawia się Wygon. W Polsce
w
większości
miast i wsi możemy odszukać
drogę o takiej nazwie
we wspomnieniach
mieszkańców
lub
w materiałach archiwalnych. W Siedlcach na przykład
Wygon to obecna ul.
I Brygady Legionów.
Nazwa pochodzi od
wyganiania zwierząt

tą drogą w kierunku wspólnych
pastwisk, wchodzących w skład
serwitutów. W Hołowczycach
Wygon stanowi granicę między
Nową a Starą Wsią. W spisie
miejscowości wieś figuruje pod
trzema nazwami: Nowe Hołowczyce, ponad 11700 pozycji dalej
wykazuje się Stare Hołowczyce,
trzecia część to Hołowczyce Kolonia.
W mniejszym stopniu historyczne uzasadnienie ma inna
droga, Korolówka. Hołowczyce
to dawna wieś królewska, założona przed 1540
rokiem. Z jej powstaniem wiąże
się legenda, że
pewnego
dnia
drogą przez wieś
przejeżdżała królowa Bona ze
swym orszakiem
i w czasie podróży
zasłabła. Wtedy
z pomocą pospieszył jej lekarz
o nazwisku Hołowczyc. Królowa
szybko poczuła się
lepiej i w nagrodę
nadała mu okoliczne ziemie.
Legenda ma
jednak pewne historyczne uzasadnienie. Przez Hołowczyce biegł
szlak na Litwę w czasie, gdy wieś
należała do ziemi mielnickiej. Na
Mapie Kwatermistrzostwa zaznaczono drogę wiodącą z Hołowczyc
przez folwark Zabuże i most na
Bugu do Mielnika. Niewykluczone, że wcześniej nazywała się Królówką, zanim uzyskała konotacje
z językiem państwa zaborczego.
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Może kiedyś królowa Bona faktycznie przejechała tą drogą np.
na sejmik do Mielnika. Ponadto
w literaturze spotyka się informację, że właścicielem Hołowczyc
był medyk królowej Bony Andrzej
Zwalski. Według ustaleń Rafała
Zubkowicza, historyka pochodzącego z Hołowczyc, tę wiadomość
także należy włożyć między legendy. Obok hipotetycznego założyciela wsi, rosyjskiego generała
o nazwisku Hołowacz.
Po powstaniu styczniowym,
w 1867 r. dobra hołowczyckie
otrzymał od rządu Rosji książę
Aleksander Nirod, generał major
armii carskiej, dowódca 2 Dywizji
Kawalerii. Oddał majątek w dzierżawę, a na stałe przebywał w Janowie, gdzie kierował państwową
stadniną koni. W końcu zaborów,
tuż przed I wojną światową właścicielką tego majątku była Zofia
Kirpiczewa mieszkająca w Petersburgu.
Dwór w Hołowczycach znajdował się przed wsią, po lewej
stronie od drogi wiodącej z Sarnak. Do tej pory zachowały się
po tym założeniu resztki zadrzewienia i staw. W tym miejscu
przed I wojną światową rozpoczęto budowę gorzelni, której
nie ukończono i nie rozpoczęto
produkcji. W dworze mieszkali
dzierżawcy lub administratorzy
majątku. Ostatnią osobą dzierżawiącą folwark Hołowczyce był
Mikołaj Grobicki. Autor pamięta
z dzieciństwa, jego brata Kazimierza, mieszkającego po przeciwnej
stronie szosy.
Gorzelnię rozebrano i z części cegieł zamierzano zbudować
szkołę w Hołowczycach. Jednak
członkowie komitetu podjęli inną
decyzję. Kierowali się przeświadczeniem, że dzieci w murowanym
budynku będą chorowały z powodu wilgoci i grzyba. Wieś kupiła
na budowę drewno z Leśnictwa
Zabuże. Budynek wzniesiono
w czynie społecznym z wielkich
sosen w centrum, w miejscu zwanym Zgórek. Mieszkańcy stworzyli kilka zespołów pracujących
jednocześnie przy zalewaniu fundamentów i tarciu sosen na bale.
Wśród traczy był m.in. dziadek
autora, Jan i jego stryjeczny brat,
Kazimierz. Do wybuchu II wojny
światowej zdążono tylko wznieść
budynek i nakryć go strzechą. Wykończono i uruchomiono szkołę
dopiero po zakończeniu działań

wojennych. Uczyły się w nim także dzieci z sąsiednich wsi Płosków
i Terlików. Dzieci z wymienionych
wsi obecnie dojeżdżają do Sarnak,
bowiem szkoła zaprzestała działalności.
Nauka w czasie okupacji niemieckiej odbywała się starej szkole Na Dołku. Ten budynek do tej
pory istnieje pod nr 60. Ma około 180 lat. Do 1952 r. mieścił się
w nim Urząd Gminy, w latach 70.
XX w. klubo-kawiarnia i następnie
sklep spożywczo-przemysłowy.
Uczniowie starej szkoły fotografowali się przed wojną na tle
wiatraka koźlaka, obecnie oczekującego na remont. Ten młyn
został sprowadzony przez dziadka
obecnego właściciela z okolic Niemirowa za Bugiem w 1905 r. Pracował po wojnie z napędem spalinowym, funkcjonował do 1978 r.
Ciekawostką są wzgórki nazywane Mogiłkami: w Nowych Hołowczycach na polu Budkiewicza
i w Starych za zabudowaniami gospodarczymi Stanisława Mysłowskiego, przy drodze Klepaczówce,
wiodącej do Klepaczewa. Wody
opadowe i pośniegowe wypłukiwały w tych miejscach ludzkie
kości, świadczące o istnieniu dawniej nekropolii. Archeolodzy nie
badali jeszcze obu Mogiłek, które
nadal skrywają swe tajemnice.
Ślady nowszej historii wsi możemy znaleźć na polach w postaci
piecowisk, gdzie wypalano wapno
na budowy z kredy przywożonej
z Mielnika. Lub też w południowym narożniku skrzyżowania
dróg Lublin-Białystok oraz Łosice-Zabuże. Tutaj usytuowana jest
kapliczka i mogiła partyzancka. Na
kapliczce w kształcie betonowego
krzyża na postumencie umieszczono napis: „OD POWIETRZA/
GŁODU OGNIA/I WOJNY/ZACHOWAJ NAS/PANIE/BOŻE/
BŁOGOSŁAW/LUD POLSKI”
i datą „3 MAJA 1920 r.” Obok niej
został pochowany żołnierz Oddziału Partyzanckiego „Zenona”
34 pp AK, Czesław Łukaszuk, ps.
Bomba. Zginął 26 V 1944 r. podczas osłony transportowanego
kolegi, rannego w potyczce tego
samego dnia pod Mierzwicami.
Kolega, Edward Jarmułowicz, ps.
Słuchawka, zmarł podczas przewożenia go na punkt opatrunkowy. Został pochowany w sąsiedniej wsi, Nowych Litewnikach.
Obaj polegli w Akcji V-2.
Kolonie Hołowczyce zostały

zagospodarowane w latach 20. XX
w. Powstały po odzyskaniu przez
państwo dóbr zagrabionych przez
władze zaborcze i rozparcelowaniu folwarku. Grunty nabywano
odpłatnie, wznoszono na nich
budynki gospodarstw, w niektórych przypadkach znacznie oddalonych od siebie. W ten sposób
powstało kilka zespołów kolonii
o nazwach: Za Rzeką, Kozik, Zalesienie i Zakątki.
Warto wspomnieć, że istniała gmina wiejska Hołowczyce,
powołana w 1809 r., w czasach
Księstwa Warszawskiego. Funkcjonowała do 1954 r. A z opowieści mamy pamiętam, że babcia
chodziła po sól do Brześcia. Od-
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powiadając na pytania, skąd jest,
mówiła, że pochodzi z parafii Sarnaki. Bowiem w dwudziestoleciu
międzywojennym wieś była zwana Małą Moskwą i miała opinię,
że jej mieszkańcom powodzi się
najlepiej w okolicy. Co traktowano z pewną zazdrością.
Poza śladami przeszłości polecam turystom grzybobranie
i uroki krajobrazu charakterystycznego dla moren polodowcowych. Wśród różnych motywów,
które podczas każdych odwiedzin
fotografuję, jest malownicze pole
porzeczek sąsiada rodziców i grusze na miedzach pięknie kwitnące
w maju.

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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ZATRZYMAĆ CZAS
ARTYŚCI Z CAŁEJ POLSKI, W TYM
SIEDLCZANIE, WZIĘLI UDZIAŁ W
PLENERZE MALARSKIM „ZATRZYMAĆ
CZAS”, KTÓREGO ORGANIZATOREM
BYŁO DAWNE MUZEUM KOLEJNICTWA –
DZIŚ STACJA MUZEUM W WARSZAWIE.
Temat stary jak świat, ale wciąż
inspirujący artystów. Dla pomysłodawczyni pleneru, Bożeny Żelazowskiej, pełnomocnika Stacji Muzeum,
była to okazja, by poprzez sztukę zachować w pamięci relikty
polskiego kolejnictwa,
gromadzone przez lata
przez Muzeum Kolejnictwa, które niebawem
zmieni swoją siedzibę.
- W świadomości wielu
warszawiaków i nie tylko,
muzeum zostało zlikwidowane, co jest nieprawdą. Przybrało tylko inną
nazwę - Stacja Muzeum.
Każda inicjatywa jest dobra, by propagować ideę ocalenia dla
potomnych naszych zbiorów. Stacja
za rok lub dwa zmieni swoją lokalizację, stąd temat pleneru „Zatrzymać czas” – czyli pokazać poprzez
indywidualny język artysty nasze
niezwykłe eksponaty, utrwalić w pamięci odbiorców magię i czar kolei
oraz uwrażliwić na dziedzictwo
kultury technicznej i jego ochronę –
mówi Bożena Żelazowska.

Artyści zwiedzili Stację Muzeum, a następnie przenieśli się do
filii muzeum w Sochaczewie, gdzie
znajduje się największy w Europie
zbiór kolejek wąskotorowych. –
Uczestnicy pleneru szukali inspiracji
nie tylko w naszych placówkach, ale
także w okolicznych perełkach krajobrazowych i architektonicznych
Sochaczewa, takich jak ruiny Zamku Książąt Mazowieckich oraz Bazylika p.w. Św. Jana Chrzciciela, gdzie
ochrzczony został wybitny kompozytor i pianista Fryderyk Chopin –
dodaje Bożena Żelazowska.

Komisarzem pleneru był siedlecki artysta Antoni Wróblewski.
– Idea pleneru niezwykle ciekawa
i godna utrwalenia w sztuce – podkreśla. – Jestem bardzo zadowolony z efektów pracy plenerowiczów
i sposobu, w jaki potraktowali
temat. Powstały świetne obrazy
i rzeźby, które już niebawem zobaczy szersza publiczność - wyjaśnia
komisarz pleneru. - Różnorodność powstałych na plenerze dzieł
bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła – dodaje Bożena
Żelazowska. – Od baśniowej

wyobraźni w pracach Mikołaja Maleszy po abstrakcyjne obrazy Bartosza Musieja czy futurystyczne rzeźby Daniela Ludwiczuka. To było
przeciekawe doświadczenie. Także
technika malowania ziemią przez
komisarza pleneru, absolutnie niepowtarzalna, dopełniła wrażenia.
Wystawa poplnerowa odbędzie
się w listopadzie na Stacji Muzeum
w Warszawie oraz w Domu Pracy
Twórczej „Reymontówka”.
(m)

fot. materiały prasowe

PLENER MALARSKI INSPIROWANY KOLEJĄ
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Z OBŁOKIEM W DZIOBIE FRUNĄ SOBIE
Pewnego dnia mały chłopiec
Poszedł do szkoły.
Na lekcji rano
Nauczycielka powiedziała:
"Dzisiaj narysujemy obrazek"
"Świetnie" - pomyślał mały chłopiec.
Lubił rysować wszystko:
Lwy i tygrysy,
Kurczaczki i krowy,
Pociągi i łodzie.
Wyjął swoje kredki
I zaczął rysować.
Ale nauczycielka powiedziała:
"Jeszcze nie!"
I poczekała aż wszyscy będą gotowi.
"No, więc" - powiedziała "Będziemy rysować kwiaty."
"Świetnie" - pomyślał chłopiec.
Lubił rysować kwiaty.
Takie piękne, swoimi
Niebieskimi, pomarańczowymi
I różowymi kredkami.
Ale nauczycielka powiedziała:
"Jeszcze nie!"
"Pokażę wam jak rysować."
I narysowała kwiatka
Czerwonego z zieloną łodygą.
"Proszę bardzo" - powiedziała "Teraz możecie rysować."
Chłopiec spojrzał na kwiat nauczycielki.
Potem spojrzał na swój.
Jego podobał mu się bardziej.
Jednak nie powiedział o tym.
Odwrócił kartkę i
Narysował takiego kwiatka
Jakiego chciała nauczycielka.
Czerwonego z zieloną łodygą.
Następnego dnia
Nauczycielka powiedziała:

"Dzisiaj będziemy lepić z gliny."
"Świetnie" - pomyślał chłopiec.
Lubił lepić z gliny.
Potrafił już ulepić
Różne rzeczy:
Węże i bałwany,
Słonie i myszki.
Samochody i ciężarówy.
Zaczął ugniatać swoją
grudkę gliny.
Ale nauczycielka powiedziała:
"Jeszcze nie!"
"Jeszcze nie zaczynajcie!"

I poczekała aż wszyscy
Będą gotowi.
"No, więc" - powiedziała "Będziemy robić talerzyki."
"Świetnie" - pomyślał chłopiec.
Lubił robić talerzyki.
I zaczął lepić talerzyki
O różnych kształtach
I rozmiarach.
Ale nauczycielka powiedziała:
"Jeszcze nie! Pokażę wam jak."
I pokazała wszystkim
Jak ulepić duży i głęboki talerz.
"Proszę bardzo" - powiedziała "Teraz możecie zacząć."

Chłopiec spojrzał na talerz nauczycielki,
Potem na swój.
Jego bardziej mu się podobał.
Jednak nie powiedział o tym.
Zgniótł swoje talerzyki
I zrobił jeden duży i głęboki talerz.
Taki jak nauczycielki.
Bardzo szybko mały chłopiec
Nauczył się czekać
I patrzeć.
Robić rzeczy tak jak nauczycielka.
I bardzo szybko przestał
Robić rzeczy po swojemu.
Zdarzyło się, że rodzina chłopca
Przeprowadziła się.
Do innego domu i miasta.
I mały chłopiec poszedł
Do innej szkoły.
Nauczycielka powiedziała:
"Dzisiaj narysujemy obrazek."
"Świetnie" - pomyślał chłopiec.
I czekał aż nauczycielka powie im
Co mają robić.
Ale nauczycielka nie powiedziała nic,
Chodziła tylko po klasie.
Kiedy podeszła do chłopca, zapytała:
"Nie chcesz rysować obrazka?"
"Chcę" - powiedział chłopiec "Co mam narysować?" - zapytał.
"Narysuj co chcesz" Powiedziała nauczycielka.
"Jak mam rysować?" - zapytał chłopiec.
"Jak chcesz" - odpowiedziała nauczycielka.
"W jakim kolorze chcę?" - zapytał chłopiec.
"W jakim tylko chcesz!" - powiedziała nauczycielka.
I chłopiec zaczął rysować czerwony kwiatek
z zieloną łodygą.

~Helen Buckley, The Little Boy


Tłum. Iwona Łukowska ( Edukacja Naturalna Dziecka)

XVIII Wakacyjna Akademia Talentów
7, 9, 11
14, 16, 18
sierpnia

OTWARTE WARSZTATY PLASTYCZNE

prowadzone przez Ireneusza Parzyszka

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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ROZMOWA MIESIĄCA
ROZMOWA Z

Ernestem Bryllem,
poetą, pisarzem,
autorem tekstów
piosenek,
tłumaczem
i dyplomatą

NIE OGLĄDAM SIĘ JUŻ ZA SIEBIE,
BO BYM SIĘ WYWALIŁ
 W przededniu 80. urodzin dwa lata
temu powiedział Pan na antenie Polskiego Radia, że ma Pan przed sobą drugą
młodość. Jak Panu upływa ta druga młodość?
A co miałem powiedzieć w „mowie poprawnej”? Starość przecież jest stanem nieistniejącym. Jesteśmy przedmłodzi, młodzi, pomłodzi, drugomłodzi. Tak piękniej.
 Kto nauczył Pana tej pięknej polszczyzny? Skąd się wzięła?
Polszczyzna. Ja wiem? Może z tego, iż słyszałem wiele jej odmian. Sposobów mówienia. Innych idiomów. Bo żyłem jako
dziecko – to ważny okres, bo wtedy przyswaja się niezbywalne cechy mowy – na
pograniczu paru polszczyzn. Więc pogranicze mazowieckie i Kurpii z Puszczą Białą.
Pogranicze mowy zaścianków szlacheckich
– bo łomżyńskie było blisko. I moja rodzina. Ojciec z Kujaw (czarnych), bo Białe
Kujawy trochę są inne. Matka z twardym
akcentem Polaków wychowanych w We-

stwalii (tam długo pracował mój dziadek
Paweł Soboszyński). Babcia – najważniejsza dla mojej edukacji językowej – mówiła
po polsku gwarą warmińsko-powiślańską.

Poeci, jeśli im się czasem
przydarzy, są jak
instrumenty nastawione
na to, co ludzie czują. Co
cieszy, boli a czego nie umieją
wyrazić, bo nie znajdują
właściwych słów.
A na to wszystko nakładało się przekonanie
o czystości polszczyzny literackiej. Skąd?
A z czasów okupacji, gdzie ważne było dla
wielu rodzin utrzymanie pięknej polszczyzny. Nie, że byli to wysoce edukowani

rodzice czy sąsiedzi, ale to był czas pamiętania wierszy, pieśni. Bardzo powszechnej
„Kultury pamięci”. Może i dlatego, że jako
trochę za młody, a jednak uczeń zespołów
tajnego nauczania (nawiasem mówiąc prowadzonego przez wygnaną do Generalnego Gubernatorstwa z Pomorza panią Wolf)
nosiłem na lekcje co najwyżej kartkę. I wiedziałem, czym jest milczenie.
 Od momentu Pańskiego debiutu poetyckiego minęło prawie 60 lat. Przez ten
czas ukazało się blisko 40 tomów wierszy,
dziesiątki piosenek, sztuk scenicznych,
oratoriów i musicali. Czy te liczby robią
na Panu wrażenie? Czy często ogląda się
Pan za siebie?
Nie oglądam się już za siebie. Przynajmniej
idąc dalej. Bo bym się wywalił. A w czasie postojów? To były inne lata. Inny odbiór. Innego pragnienia innych dyskusji.
Czas niezwykle skomplikowanej relacji
z odbiorcą poezji, a z widzem teatralnym:
czas aluzji. A żeby rozumieć aluzję, trzeba

LIPIEC-SIERPIEŃ 2017

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

mieć bardziej rozległą wiedzę niż dla rozumienia obecnych nieprawd wykładanych
ochoczo „na ławę”.
 „Zwykle jest się mądrzejszym w wierszach niż w życiu” – powiada Pan…
Dlaczego we wierszach byłem chyba mądrzejszy? Bo wiersz źle pomyślany nie daje
się „sklepać na siłę”. Zawsze wychodzi
nieprawda. A tyle razy uwiodłem się jakąś nauką złą. Wierzyłem. Nagadywałem
sobie. Implantowałem do łba. A wiersz…
od razu pokazuje grafomaństwo myślenia,
odczuwania…
 Na spotkaniach autorskich z Czytelnikami często Pan podkreśla, że poeci nie
są od tego, by „pieprzyć” o poezji. A od
czego są poeci?
Poeci, jeśli im się czasem przydarzy, są jak
instrumenty nastawione na to, co ludzie
czują. Co cieszy, boli a czego nie umieją
wyrazić, bo nie znajdują właściwych słów.
I największe w poezji jest, kiedy od poety
(bo tylko wtedy nim bywa) wraca to, co
czuli, dokładnym słowem nazwane. I dlatego kochają ludzie wiersze.
 Przez pewien czas regularnie korespondował Pan z Czytelnikami za pośrednictwem swojej strony internetowej.
Jedna z internautek, dzieląc się wrażeniami z lektury Pańskich wierszy, napisała:
To wspaniale, że są na świecie ludzie, którzy robią z nami takie cuda. Drogi Panie,
na czym polega cud poezji?
I to chyba moja odpowiedź na to, czym jest
cud poezji, zawarta w poprzedniej odpowiedzi.
 W Pana bogatej biografii wybija się
wątek irlandzki. Organizował Pan, wespół z małżonką, pierwszą po wojnie
ambasadę w Dublinie. Jak poeta czuł
się w roli dyplomaty, a dyplomata w roli
poety?
Wątek irlandzki. Zanim mnie zamiotło
w ambasadory, to kilkanaście lat wcześniej
wydaliśmy już książki z poezją irlandzką.
Śpiewano piosenki do tych tłumaczeń,
poza tym przetłumaczyliśmy jeden z najważniejszych eposów irlandzkich oraz trochę z tak zwanej „Literatury wyspy Blasket”. Wielka to próba odrodzenia języka
irlandzkiego – opowieści wyspiarzy z zachodnich krańców Irlandii – jeden z dziwów literatury światowej. A ambasada?
Byłem, jak i żona, fachowcem od kultury,
historii Irlandii. Wtedy jeszcze myślano, że
pierwszą ambasadę w Dublinie powinien
zbudować ktoś z takim dorobkiem. Wielu
nie było – dodawszy fakt, że nie literaturę
irlandzką miałem badać a założyć od zera
placówkę. A założyć znaczyło prowadzić,
z początku w suterynie remontowanego
domu, nawiązywać kontakty polityczne,

reklamować Polskę, namawiać banki do
zakładania swoich agencji u nas (wtedy
bardzo ostrożnie do Polski podchodzono).
Promować za biedne pieniądze wydarzenia
kulturalne.
 Co poczytują Państwo za swój największy sukces w dyplomacji?
Były to lata 1991-1995. Dyplomatycznie
wielkim sukcesem było doprowadzenie do
wizyty Prezydenta Irlandii w naszym kraju.
Odwiedziła nas pani Mary Robinson, miła
i bardzo inteligentna, a z nią dziennikarze,
przedsiębiorcy etc. Rezultaty – inna wiedza
o Polsce, wydarzenie, gdy w przemowie
adresowanej do irlandzkiego parlamentu
Pani Prezydent długo mówiła o kulturze
i gospodarce Polski. Na literackie działania
czasu było mało. To zresztą widać w książce
„Celtycki splot”, gdzie najciekawsza część
jest pióra mojej żony.
 Był Pan również kierownikiem literackim wielu teatrów, w tym Teatru Telewizji oraz szefem kilku zespołów filmowych. Tych aktywności było znacznie
więcej. Powiedział Pan w jednym z wywiadów, że ucieka Pan w pracę przed poezją… Cóż to znaczy?
Tak, uciekam przed czasem wyczekiwania
na wiersz. Ma się zdarzyć, to się zdarza

W „Herbertorium”
uświadamiałem słuchaczom,
jak ważne jest odróżnienie
wypowiedzi Pana Cogito.
Powszechnie odbierana jako
nauczanie Herberta. Pan
Cogito to ktoś, kto stawia
wymogi, określa zasady
wielkiej moralności.
w czasie innego działania. Nie lubię koncepcji poety zajętego swoją misją poetycką.
 „A te skrzydła połamane”, „Peggy
Brown”, „Psalm stojących w kolejce”…
swego czasu nuciła je cała Polska. Co Pan
dziś czuje, słuchając tych „przebojów”?
Co czuję? Jeszcze śpiewają. Może jeszcze
będą śpiewać. Może jakieś wiersze recytować, sztuki może grać. Więc coś tam zdołałem z uczuć paru generacji ubrać we właściwe słowa.
 W 2008 roku wystąpił Pan w siedleckim CKiS jako aktor w oratorium wg
twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertorium” w reżyserii i z muzyką Waldema-
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ra Koperkiewicza. Proszę opowiedzieć naszym Czytelnikom o tym doświadczeniu.
Z Waldkiem Koperkiewiczem parę razy
działaliśmy dla poezji. W „Herbertorium”
uświadamiałem słuchaczom, jak ważne
jest odróżnienie wypowiedzi Pana Cogito. Powszechnie odbierana jako nauczanie
Herberta. Pan Cogito to ktoś, kto stawia
wymogi, określa zasady wielkiej moralności. Jeśli się rozumie, że Herbert tylko stara
się, liczy na to, że uda mu się takim być –
inaczej rozumiemy przesłanie Pana Cogito.
Często bowiem mówią „a co tam opowiada
nam o Gilgameszach Hektorach, jakby on
nim był”. Herbert tylko pisze o tym, jak słuchał w pokorze tego głosu, wymagającego
w imię prawdy czegoś na pozór nieosiągalnego. Ale co jest. I wtedy widzimy skonfliktowany odbiór tego przesłania.
 Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają/ I co chwila nam ziemia pęka pod
stopami – napisał Pan w wierszu z 1985
roku. Czasy się zmieniły, ale te słowa,
mam wrażenie, są wciąż aktualne. Co,
według Pana, przeszkadza nam, Polakom, w budowaniu wspólnoty?
Nie wiem. Ale bardzo przeszkadzało i przeszkadza. Czasem uda mi się wiersz o tym napisać.
 „Poezja Brylla niejedną przeżyła
przygodę. Przygodę z dniem dzisiejszym,
przygodę ze światem, z historią, z Polską,
z własnym sumieniem i z Bogiem”. – pisze Piotr Kuncewicz we wstępie do tomu
„Ernest Bryll. Wiersze” z 1988 roku. Jaka
przygoda spotyka teraz pańską poezję?
Jaka przygoda mnie spotyka? Czas, kiedy
trzeba się rozliczyć z koniecznością przemijania. Ja próbuję pojąć to jak chrześcijanin. Wielkie jest bogactwo literatury
metafizycznej, wiele mądrego, wiele wiary, a każdy szuka po swojemu. Powiem, że
czasem brak mi przyjaciół niewierzących
ale zadających sobie głębokie pytania o cel
życia, o przyczynę istnienia. Jakby ich wymiotło. Za to zatrzęsienie tych, co mają tyle
łatwych tłumaczeń.
 Jest Pan szczęśliwym mężem, ojcem,
dziadkiem i pradziadkiem. Co zawdzięcza Pan swojej rodzinie?
I to wiąże się też widzeniem rodziny. Jakim
udało mi się, nie udało, być wobec rodziny,
dzieci, wnuków, prawnuków. Ale też kim
chciałbym być, ale się nie zdarza. Ile więc
pamięci wartej pamiętania – im zostawię?
 Jak Pan odpoczywa?
Nie umiem wypoczywać z wysiłkiem.
Obowiązkowo. Najlepsze są wagary – kiedy
to w czasie nawału różnych spraw, umykamy na chwilę i w kradzionym czasie jawi się
nam czas zaskakujący.

Dziękuję bardzo za rozmowę


Rozmawiała Monika Mikołajczuk
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VI Ogólnopolski Festiwal Teatrów „Sztuka plus Komercja” | REPERTUAR

2017/2018

12 października, godz. 17:00 i 20:00
MARC FAYET

LUDZIE
INTELIGENTNI
Reżyseria
Olaf Lubaszenko
Obsada
Magdalena Boczarska,
Izabela Kuna,
Magdalena Stużyńska /

Monika Dryl,
Szymon Bobrowski,
Rafał Królikowski,
Bartłomiej Topa /
Olaf Lubaszenko

Produkcja
Tito Productions
Katarzyna Fukacz
i Damian Słonina

PRZEBOJOWA
KOMEDIA
W GWIAZDORSKIEJ
OBSADZIE
Nie ma nudnych związków. Są tylko
mało kreatywni partnerzy. Na szczęście
bohaterowie sztuki Fayeta to ludzie
inteligentni, dlatego, kiedy ich związek
wkracza w nieciekawą fazę dojrzałej
harmonii, potrafią znaleźć sposób na
wyjście z impasu. Relacja Davida
i Chloe przestaje przypominać “obraz
w kalejdoskopie”. Po 15 latach wspólnego życia zapada decyzja o rozstaniu.
Jego decyzja. Co na to Chloe? Zgadza
się. David jest zaskoczony i podejrzliwy… Jego przyjaciele Alexandre,
Thomas oraz ich partnerki Gina i Marina mnożą teorie i domysły. Może ona
go zdradza? Sugerują kumple. Może
oni wszyscy zdradzają? Zastanawiają
się przyjaciółki. Wnioski, do których dochodzą inteligentni ludzie oddalają ich
coraz bardziej od sedna. Czyli od tego,
co czują naprawdę. Trzy pary rywalizują
w konkurencji pt. “kto najlepiej wszystko wytłumaczy?”. To niebezpieczna
gra, która doprowadza do absurdalnych
sytuacji, szeregu komicznych nieporozumień i manipulacji.
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21 października
godz. 16:00 i 19:00

SPEKTAKL KONKURSOWY
SIMON WILLIAMS

TO HISTORIA,
KTÓRA BAWI,
ŚMIESZY
I NIGDY SIĘ
NIE STARZEJE

W Wielkiej Brytanii, Australii i całej
Europie tekst Simona Williamsa „Nikt
nie jest doskonały” został uznany za
klasykę komedii romantycznej.
Nikt i nic w życiu Leona nie jest doskonałe, żona odeszła, dorastająca córka
Dee Dee zaczęła palić papierosy, a do
tego jego ojciec Gus, rubaszny i niesforny pomimo wieku, drażni go swoją
ekscentryczną naturą i towarzyskimi
ekscesami. Leon jest introwertykiem,
nudnym statystykiem, ale posiada
talent…. niestety, też niedoskonały,
bo to talent do pisania romantycznych
powieści. To iście niemęskie zajęcie
ukrywa pod kobiecym pseudonimem
Marty Banbury i bez nadziei na sukces
wysyła swoje teksty do kobiecych
wydawnictw.
Nikt nie przewidział, że pewnego dnia
życie Leona zmieni jeden telefon z wydawnictwa „MJW”- powieść Marty
Banbury została nagrodzona w konkursie najlepiej napisanych powieści dla
kobiet, za którą autorka może otrzymać
ogromną nagrodę… Sic! Cokolwiek by
o Marcie Banbury nie mówić, to Marta
kobietą nie jest… Szansa uzyskania nagrody może lec w gruzach, chyba że…
wyjścia nie ma… Leon musi przebrać
się za kobietę!

NIKT NIE JEST
DOSKONAŁY
Reżyseria
Piotr Dąbrowski

Obsada
Marta Chodorowska /
Magdalena Waligórska,
Wojciech Błach /
Jacek Rozenek,
Michalina Sosna /
Marta Chodorowska,
Zdzisław Wardejn /
Wojciech Duriasz

Produkcja
Agencja Artystyczna 44
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7 listopada

godz. 17:00 i 20:00
SPEKTAKL KONKURSOWY
EMILIAN KAMIŃSKI

SPA, CZYLI

SALON PONĘTNYCH
ALTERNATYW
Reżyseria
Emilian Kamiński

Obsada
Paulina Holtz,
Joanna Opozda /
Agata Załęcka,
Anna Powierza,
Arkadiusz Janiczek /
Rafał Szałajko,
Piotr Ligienza,
Jacek Rozenek,
Piotr Skarga /

BRAWUROWA GRA
AKTORSKA, KLIMAT
ZAKOPIAŃSKIEGO
HOTELU I PRZEZABAWNE DIALOGI

Emilian Kamiński
Produkcja
Teatr Kamienica

Nie każdy kierownik hotelu ma
okazję gościć tajemniczego prezesa,
czyli Szefa wszystkich Szefów, od
którego zależy być albo nie być hotelu, którym kieruje. Taka szansa trafia
się Hubertowi, kierownikowi hotelu
w Zakopanem, który od miesięcy
przygotowuje się na tę jakże ważną
wizytę.
Splot niefortunnych zdarzeń i góralska gwara sprawiają, że najwyższy
rangą dostojnik trafia do pokoju,
w którym nic nie wygląda tak, jak
powinno. Mimo że widok z okna jest
na Giewont, uwagę prezesa przykuwa coś zupełnie innego…
Nie wszystko jednak jest stracone,
ponieważ prezes pożyteczne połączył
z przyjemnym i zaprosił do hotelu
kochankę, nie mając pojęcia o tym,
że żony też czasem robią niespodzianki…
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17 listopada

godz. 17:00 i 20:00
SPEKTAKL KONKURSOWY
JAMES LEE ASTOR
SZALONE
LATA 30’,
JAZZ,
KULISY
REWIOWEGO
TEATRU

LONDYN lata 30- te XX wieku,
reżyser teatralny Arthur Spender
przygotowuje oszałamiającą rewię,
w której ma wystąpić Nora Wallins
- gwiazda londyńskich teatrów muzycznych, prywatnie długoletnia partnerka reżysera. Brak funduszy skłania
go do znajomości z tajemniczym
przedsiębiorcą- Harrym Jo - który
zgadza się na pomoc, jednak pod
pewnymi warunkami. Powoduje to lawinę przezabawnych i zaskakujących
zwrotów akcji, z Hiszpańską Muchą
w tle. Spektakl jest grany w Polsce,
także na festiwalach, ostatnio gorąco
przyjęty przez publiczność podczas
Festiwalu Komedii w Katowicach w
lutym 2017, doceniany za wysmakowany humor, kostiumy i grę aktorską,
jak również interakcje z widownią, co
z pewnością wyróżnia go i podnosi
jego wartość. Publiczność doskonale
się bawi a piękne kostiumy Tomasza
Ossolińskiego, jednego z czołowych
polskich projektantów, nie tylko
oddają charakter lat 30- tych XX w.
ale również wnoszą powiew elegancji
i sceniczny urok. Dodatkową atrakcję
stanowią również wyświetlane podczas przedstawienia filmy.

HISZPAŃSKA
MUCHA
Reżyseria
Jakub Przebindowski

Obsada
Piotr Szwedes,
Martyna Kliszewska,
Dorota Zięciowska,
Anna Korcz,
Sambor Czarnota

Produkcja
AB Production
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25 listopada
godz. 19:00

SPEKTAKL KONKURSOWY
JOSEPH KESSELRING

ARSZENIK

I STARE KORONKI
Reżyseria
Marek Mokrowiecki
scenografia:
Krzysztof Małachowski

Obsada
Hanna Zientara,
Grażyna Zielińska,
Szymon Cempura,
Marek Walczak,
Mariusz Pogonowski,
Henryk Jóźwiak,
Sylwia Krawiec,
Piotr Bała,
Henryk Błażejczyk,

Janusz Sadowski (gościnnie),
Łukasz Mąka,
Szymon Kołodziejczyk,
Bogumił Karbowski,
Jacek Mąka,
Produkcja
Teatr Dramatyczny
w Płocku

CHWILE GROZY
I SZALONE
ZWROTY AKCJI,
PRZEBÓJ SCEN
BRODWAYOWSKICH

Jeśli chcecie przeżyć chwile grozy
i szalone zwroty akcji, by za chwilę
śmiać się do rozpuku – koniecznie
odwiedźcie siostry Brewster. W pobliżu cmentarza, w małym domku na
Brooklynie, mieszkają dwie szacowne
starsze panie. Abby i Marta są siostrami. Miłe, serdeczne i pomocne
w każdej sytuacji. Wraz z nimi mieszka
ich siostrzeniec Teddy, który skądinąd
uważa się za Napoleona. Pewnego
dnia, a ściślej mówiąc pewnej nocy,
w tym „zwyczajnym” domu zjawiają
się nieproszeni goście…
Zapraszamy na broadwayowski przebój o dwóch szacownych starszych
paniach, które pomagają ulżyć w cierpieniu starszym panom. W jaki sposób?
Nie, nie możemy zdradzić fabuły, bo
to przecież kryminał. Jak na porządny
kryminał przystało - trup będzie. I to
niejeden… Ponadto – arszenik - jak
u Agathy Christie - i stare koronki!
W rolach sióstr wystąpi rewelacyjny
duet z „Pierwszej młodości” – Grażyna Zielińska i Hanna Zientara (znane
z tego, że porwały samolot?) oraz
wszyscy nasi aktorzy, z towarzyszeniem tytułowej Złośnicy z komedii
Szekspira. Dla polskich teatrów
przetłumaczyli ją mistrzowie humoru:
Antoni Marianowicz, Janusz Minkiewicz i Andrzej Kanarek.
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2 grudnia

godz. 17:00 i 19:00
SPEKTAKL KONKURSOWY
YASMINA REZA

SZTUKA

GWARANCJA
DOSKONAŁEJ
ROZRYWKI

Spektakl bezbłędnie rozpracowuje mechanizmy rządzące ludzkimi emocjami.
Trzech facetów przyjaźni się od lat, ale
w ich relacji można dostrzec skrywane
urazy oraz rywalizację. Marc jest inżynierem, zajadłym tradycjonalistą, Serge
- wziętym dermatologiem i koneserem
sztuki współczesnej, Yvan – uważany
za nieudacznika, całe życie w handlu
tekstyliami, od niedawna w hurtowni materiałów piśmienniczych. Na
dodatek w przededniu ślubu, o którym
można stwierdzić, ze smutkiem acz
zdecydowanie, iż jest jedynie małżeństwem z rozsądku. Żeby nie powiedzieć
histerycznego przymusu… I w takich
oto okolicznościach Serge kupuje dzieło
sztuki, za niebagatelną kwotę dwustu tysięcy franków. Marcowi ultranowoczesny obraz przereklamowanego artysty
nie przypada niestety do gustu. Nie chce
dopatrywać się subtelności i kunsztu
w tym, jego zdaniem, zupełnie białym
płótnie. W momencie, w którym dosadnie wypowie swoją szczerą acz skrajnie
niepochlebną opinię, wieloletnia przyjaźń zawiśnie na włosku. De gustibus
non est disputandum, gust dyskusji nie
podlega, jednak w tym przypadku padają nie tylko mocne słowa, ale też równie
silne ciosy… Napięcie rośnie, komedia
skrzy się dowcipem choć, jak to u Rezy,
momentami przeplecionym refleksją.

Reżyseria
Marcin Sławiński

Obsada
Bartosz Opania,
Andrzej Nejman,
Michał Lewandowski

Produkcja
Małgorzata Nejman
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8 grudnia

godz. 17:00 i 20:00
SPEKTAKL KONKURSOWY
DONALD CHURCHILL i PETER YELDHAM

SKOK
W BOK
Reżyseria
Andrzej Rozhin

Obsada
Dorota Chotecka,
Sławomir Zapała,
Michał Milowicz,

Andżelika Piechowiak,
Michalina Sosna /
Magda Wróbel /
Kajra Kajrowicz
Marta Chodorowska /
Delfina Wilkońska /
Kajra Kajrowicz
Michał Malinowski

HIT NA
LONDYŃSKIM
WEST ENDZIE

Produkcja
Teatr Capitol

Dwie pary z długoletnim stażem planują kolejne wspólne wakacje. Ta sama
willa, te same atrakcje, no i oczywiście
niestety partner także ten sam. Aby
więc tym razem urlop nie był nudny,
mężowie postanawiają urozmaicić
sobie letni wypoczynek i namówić
żony do spędzenia wakacji oddzielnie.
Tylko jakich argumentów powinni
użyć, by ich chytry plan się ziścił? Ich
obawy są jednak przedwczesne. Szybko okazuje się, że pań wcale nie trzeba
do tego pomysłu przekonywać… Jak
zamierzają ten urlop spędzić mężowie?
A w jaki sposób będą wypoczywać ich
małżonki? I na koniec – najważniejsze
pytanie! Dlaczego wybór miejsca docelowego ma aż tak ogromne znaczenie?
Komedia „Skok w bok”, autorstwa
Donalda Churchilla i Petera Yeldhama,
wystawiana była z dużym powodzeniem na londyńskim West Endzie.
Ogromną popularnością cieszyła się
także we Francji, w Niemczech oraz
w RPA. Teraz pora na Polskę!
W sztuce wystąpią między innymi: Dorota Chotecka, Paulina Holtz, Monika
Krzywkowska, Marta Chodorowska,
Michał Milowicz, Sławomir Zapała,
Jacek Kopczyński, Adam Fidusiewicz
czy Michał Malinowski.
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12 stycznia

godz. 17:00 i 20:00
SPEKTAKL KONKURSOWY
FLORIAN ZELLER
NIESAMOWITE
I PRZENIKLIWE,
A PRZY TYM,
O ZGROZO,
ZABAWNE STUDIUM, WŁAŚNIE...
KŁAMSTWA

Florian Zeller, francuski dramaturg zdążył już przyzwyczaić swoich widzów
do ostrej jazdy i bolesnego telemarku,
porusza się z gracją baletnicy i precyzją
chirurga w meandrach i zakamarkach
ludzkich umysłów. Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie pary
kochanków, a ich nadal tylko czworo,
jak to jest możliwe? Autor wie sporo
o związkach damsko-męskich. Ktoś
mógłby powiedzieć, a kto nie wie? On
jednak umiejętnie i prowokacyjnie przełożył to na słowa... Słowa, które tną. Jak
brzytwa. A tonący?... No właśnie.
Metaforycznie udało się tu połączyć
Bergmanowskie „Sceny z życia małżeńskiego” z kilkoma komediami Woody
Allena. Oczywiście sztuka nie jest jedynie słowną ekwilibrystyką, ale zawiera
racjonalny, ale i filozoficzny podtekst.
Reżyser spektaklu, Wojciech Malajkat,
powiedział : „Długo pracowaliśmy nad
obsadą, ta sztuka wymaga nieprzypadkowych i wyśmienitych aktorów,
którzy potrafią wydobyć niuanse zawarte w tekście, z wdziękiem rozbawić
publiczność i sprawić, że, paradoksalnie,
kłamstwo ich czegoś nauczy”.
Ostrzeżenie!
Cokolwiek zobaczycie i usłyszycie, nie
próbujcie robić tego w domu!

KŁAMSTWO
Reżyseria
Wojciech Malajkat

Obsada
Izabela Kuna,
Milena Suszyńska /
Magdalena Różczka,
Piotr Szwedes,
Mikołaj Roznerski

Produkcja
Piotr Szwedes
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26 stycznia
godz. 19:00

SPEKTAKL KONKURSOWY
DANUTA I LECH KUJAWIŃSKI, DARIUSZ TARASZKIEWICZ

ZBIERAJ GARŚCIAMI TO, CO
MASZ DZIŚ, BO NIE
WIESZ, CO CZEKA
ZA DRZWIAMI Z NAPISEM JUTRO!

BODO
Reżyseria
Dariusz Taraszkiewicz
Choreografia
Agnieszka Brańska

Obsada
Dariusz Kordek,
Agnieszka Darkowska /
Natasza Leśniak,
Małgorzata Kampa /
Klaudia Bryzek,
Kamil Kuroczko /
Mirosław Woźniak,
Dariusz Taraszkiewicz,
Piotr Gąsowski - gościnnie

Produkcja
Dom Kultury w Rawiczu /
Fundacja SKENE Pro Art

Wyjątkowy musical i nietuzinkowe
spojrzenie na życiorys największej
gwiazdy kina i teatru okresu międzywojennego. Kariera Bodo to
kalejdoskop spektakularnych sukcesów pomieszanych z dojmującymi
niepowodzeniami, zwłaszcza na
gruncie życia prywatnego. Spektakl
ujęty w nietypową formę. Z jednej
strony przenosi nas na estradę lat 20tych i 30-tych, pełnej piór, cekinów
i zalotnych spojrzeń pań o wątpliwej
reputacji, a z drugiej mamy wrażenie,
że oglądamy film z tamtych czasów
z całą paletą charakterystycznych
gestów, słów i układów choreograficznych. Do tego swoistego uroku dodają
projekcje stylizowane na nieme kino
czy archiwalne nagrania scen z życia
Eugeniusza Bodo. W to wszystko
wpleciona opowieść człowieka nie do
końca spełnionego, niejasnego i trudnego do jednoznacznego określenia.
Uwikłanego w czasy wojny i niejasną
śmierć; będącego przez całe życie pod
ogromnym wpływem matki, uzależnionego od sceny, oklasków i wątpliwej
miłości tłumu.
Muzyka znana ale zaaranżowana
na nowo. Piosenki zaśpiewa jeden
z najlepszych polskich aktorów musicalowych Dariusz Kordek. Wszystkie
utwory to niezapomniane „międzywojenne` szlagiery, które widzowie
doskonale znają i mogą śpiewać wraz
z Eugeniuszem Bodo.
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2 lutego

godz. 17:00 i 20:00
SPEKTAKL KONKURSOWY
NORM FOSTER

PROSZĘ ZAPIĄĆ
PASY I OTWORZYĆ
UMYSŁY, PONIEWAŻ DOZNACIE
NA SOBIE SIŁY
„METODY DZIKICH”

PRZYGODA
Z OGRODNIKIEM
Scenariusz:
Norm Foster (Kanada)

Przygoda z ogrodnikiem to czarna
komedia z zaskakującą puentą wybitnego kanadyjskiego autora - Norma
Fostera. Znany jest on polskiemu
widzowi z takich hitów scenicznych
jak: Premiera, Ostra Jazda, Old Love,
Randka w Ciemno na dwie pary, Długi ŁYKend czy Między łózkami .Para
aktorów - Państwo Dzicy, po latach
pracy w teatrze, porzucają ambicje
i mizerne życie aktorów teatru objazdowego. Zostają ekspertami od samodoskonalenia osobowości i jeżdżą po
świecie z szkoleniami motywacyjnymi. Kiedy są na szczycie kariery ich
małżeństwo powoli się rozpada. Jaki
udział ma w tym ogrodnik Państwa
Dzikich… Czy z pomocą stanowczej agentki uda im się pozostać na
szczycie, a jednocześnie odnaleźć
prawdziwych siebie i odnowić wzajemną miłość? Wyrafinowany humor,
chwile refleksji i wyśmienita obsada:
Anna Mucha, Anna Korcz/Edyta
Herbuś, Katarzyna Ankudowicz,
Artur Krajewski, Bogdan Kalus,
oraz Michał Sitarski to wszystko
powinno Was przyciągnąć bardziej
niż wykłady jakiegokolwiek guru od
motywacji…

Reżyseria i tłumaczenie:
Mirosław Połatyński
Kostiumy:
Aneta Suskiewicz
Scenografia:
Witold Stefaniak

Obsada:
Anna Mucha,
Anna Korcz /
Edyta Herbuś,
Katarzyna Ankudowicz,
Artur Krajewski,
Bogdan Kalus,
Michał Sitarski

Produkcja
Teatr IMKA
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13 lutego

godz. 17:00 i 20:00
SPEKTAKL KONKURSOWY
MARCIN SZCZYGIELSKI

KOCHANIE
NA KREDYT
Reżyseria
Olaf Lubaszenko

Obsada
Agnieszka Sienkiewicz,
Filip Bobek,
Małgorzata Pieczyńska,
Katarzyna Maciąg,
Agnieszka Kaczorowska,
Stefano Terrazzino,
Przemysław Sadowski,
Piotr Zelt,
Tomasz Bednarek

Produkcja
Teatr MY

KOMEDIA
Z ELEMENTAMI
FARSY

Żyjemy w świecie najróżniejszych „holizmów” – uzależnienia stają się naszą
naturą, a dostępnych używek przybywa
z dnia na dzień. Uzależniamy się już
nie tylko do chemicznych substancji,
ale od czynności i uczuć na skalę
niespotykaną do tej pory w historii
cywilizacji. Internet, zakupy, telewizja,
seks, przyjemności, higiena, jedzenie,
popularność – przedawkowane wpędzają nas w kłopoty nie mniejsze, niż
nadmiar alkoholu. Anna to dziewczyna
sukcesu – w pogoni za życiowym
powodzeniem wpada w spiralę uzależnień, a uzależnić potrafi się w równym
stopniu od kochania, jak i od kupowania. Chłopak wymyka jednak jej
się z rąk, na progu mieszkania staje
komornik z obstawą, w dodatku niezbyt lubiana do tej pory macocha nagle
odkrywa w sobie pokłady instynktu
macierzyńskiego, które obsesyjnie
manifestuje. Osaczona dziewczyna
próbuje zapanować na rozsypującymi
się elementami układanki, jednak uzależnienia wciąż biorą górę…
„Kochanie na kredyt” to komedia z elementami farsy – wypukłe zwierciadło,
którego zniekształcenie komicznie
wyolbrzymia szczegóły rzeczywistości.
Każde powiększenie ma jednak to do
siebie, że daje widzowi szansę dostrzeżenia pozornie nieistotnych detali...
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W Y DA R Z E N I A T OWA R Z YSZ ĄC E
6 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 19:00

20 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 19:30

PREMIEROWY KONCERT

MĘŻCZYZNA Z KIJOWYM PESELEM

MICHAŁ BAJOR

PIOTR BAŁTROCZYK

16 GRUDNIA, GODZ. 19:00

4 LUTEGO, GODZ. 19:00

ARTYSTKA PIWNICY POD BARANAMI

W NAJNOWSZYM PROGRAMIE

ANNA SZAŁAPAK - RECITAL

KABARET HRABI
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Letni tekst
wypoczynkowy

Zupełnie niespodziewanie dla mnie zaczęły
się wakacje. Nie wiem, jak Wy, moi drodzy, ale
ja zawsze jestem zaskoczony nadejściem lata.
Po miesiącach intensywnej pracy, planowania
każdego dnia oddzielnie i niezwykle szczegółowo,
zaczyna się czas rozluźnienia, bo lenistwa raczej
nie!
I co robić podczas tego niezaplanowanego
i być może niespodziewanego luzu? Odpowiedź
jest jedna – wypoczywać! Jaki to będzie wypoczynek, niech każdy decyduje sam. Spodziewacie się
zapewne, że będę namawiał wszystkich na spędzanie urlopu w kinie i coś w tym jest, ale jeśli urlop
z filmem zdecydowanie nie cały. We wszystkim, co
robimy, zalecany jest umiar! Każda przesada, każde zbyt rygorystyczne i dosłowne podchodzenie
do czegokolwiek, nie jest dobre. Trzeba zachować
odpowiednie proporcje. Urlop to przecież wyjazdy,

często za granicę, to rower, spacery, dawno odkładane prace domowe, to poświęcenie większości
czasu rodzinie. Można, a nawet trzeba pójść do
kina czy teatru, uczestniczyć w koncercie, bo
obcowanie na co dzień ze sztuką nie pozwoli nam
zdziczeć. Zapytacie, skąd to „zdziczeć”? No cóż,
odpowiedź znajdziemy wokół nas; wystarczy dobrze się rozejrzeć, poczytać czy posłuchać. Ale nie
o upadku obyczajów jest ta rubryka, ale o sztuce
filmowej. Co oglądać więc w wakacje? Odpowiedź
jednoznaczna jest trudna, choć pewnie padną tu
konkretne tytuły. Na początek jednak namawiam
wszystkich do zrobienia sobie – każdy osobno –
swoistego remanentu, np. nieobejrzanych filmów.
Proponuję wybrać takie pozycje, które chcieliście
zobaczyć, ale brak czasu czy słabsze samopoczucie
nie pozwoliły zrealizować tych zamiarów. Nie
należy rzecz jasna przesadzać z ilością oglądanych
pozycji, ale na pewno w naszym klimacie znajdzie
się kilka wieczorów czy nawet dni deszczowych
albo ponurych, podczas których nic, tylko herbata
i filmy. Namawiam do wypożyczania lub kupowania filmów z legalnych źródeł. Ktoś przecież
napracował się, nawymyślał, wydał dużo pieniędzy
i zwyczajnie chce z tego mieć profity – nie dawajmy zarabiać piratom. To jak, remanent zrobiony? Jeśli tak, zaczynamy gromadzenie filmoteki
i czekamy na odpowiednią chwilę – brzydki
dzień lub gorszy nastrój - i do dzieła, siadamy
i oglądamy! No dobrze, filmoteka jest, filmy nieco

starsze zgromadzone i z mozołem oglądane, ale
co nowego w filmografii, na co wybrać się do
kina? Jak zwykle w okresie letnim dystrybutorzy
filmowi dopasowują się do naszego nastroju oraz
pory roku i serwują nam filmu lżejsze, takie przy
których odpoczywa się dobrze i lekko. Co zatem

zobaczyć? Można na przykład wybrać się do kina
i zobaczyć najnowsze dzieło Francois Ozon’a zatytułowane „Frantz”. I choć mówi się, że Ozon
w filmie próbował z różnym zresztą skutkiem
wszystkiego i nie jest w stanie widza zaskoczyć, tu
po raz kolejny okazuje się, że jednak znowu mu

DO OBEJRZENIA
KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Pokutująca
Maria Magdalena
Rozpoczął się czas wakacji, który ma
przede wszystkim służyć na odpoczynek i relaks (kto oczywiście wakacje będzie miał). Jednak na przekór temu, przyjrzymy się obrazowi
o zupełnie innej tematyce. W Muzeum Diecezjalnyym w Siedlcach znajduje się malowidło
„Święta Maria Magdalena” z 2 poł. XVII wieku. Autorką tego dzieła jest włoska malarka
Elizabetta Sirani (1638-1655). Urodziła się
i działała w Bolonii, tam założyła szkołę malarską dla kobiet. Jej nauczycielem był ojciec, Giovanni Andrea Sirani, ze szkoły Guido Reni. Już
w wieku 18 lat samodzielnie prowadziła warsztat i szkołę, w której uczyły się tylko kobiety.
Była członkinią Akademii Świętego Łukasza
w Rzymie. Zmarła mając zaledwie 27 lat, pozostawiła po sobie prawie dwieście malowideł,
przeważnie o tematyce religijnej, mitologicznej i alegorycznej. Malowała także portrety.
Obraz z Muzeum przedstawia świętą Marię Magdalenę w pozycji półleżącej wśród
skał. Głowa jest oparta na prawej ręce, natomiast lewa spoczywa na czaszce. Wzrok
ma skierowany w stronę nieba. Ubrana jest

w białą luźną suknię i niebieski płaszcz
swobodnie okrywający nogi. Charakterystyczne dla przedstawień Marii
Magdaleny są długie jasnobrązowe
włosy, luźno opadające na ciało. Obok
niej stoi drewniany krzyż, a towarzyszą jej dwa putta w górnej prawej części obrazu patrząc od strony widza.
W tle zarysowuje się góra z drzewami,
a nad nią pochmurne niebo.
Przedstawianie pokutującej Marii
Magdaleny w okresie baroku służyło
pokazywaniu aktu kobiecego. Często
przedstawiana była z ręką na nagiej
piersi. W naszym obrazie malarka bardziej zwróciła uwagę na temat pokuty
dawnej grzesznicy. Krzyż i czaszka, na której
trzyma rękę, są tego jasnym zobrazowaniem.
Także wzrok skierowany ku górze jest przedstawieniem żalu i jednocześnie kontemplacji
niebiańskiej rzeczywistości, uobecnionej przez
putta anielskie. Ta problematyka jest dodatkowo podkreślona scenerią wydarzenia. Maria
Magdalena znajduje się w miejscu odosobnie-

nia wśród skał, a atmosfera tajemniczości jest
zaakcentowana przez zachmurzone niebo.
Pomimo tematyki Elżbieta Sirani przedstawiła Marię Magdalenę jako urodziwą młodą
kobietę. Lekkość i piękno tego przedstawienia
niech zachęci wszystkich podróżników do poszukiwania piękna i harmonii nie tylko w przyrodzie, ale również w odwiedzanych muzeach.
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się udało, znowu uwodzi nas swoją sztuką, która
przecież jest li tylko fikcją. „W pierwszych scenach
zostajemy wprowadzeni w klimat niemieckiego
miasteczka z lat dwudziestych. Pięknie wystylizowane, czarno-białe kadry ukazują młodą
Annę, która porządkuje grób zabitego w I wojnie
światowej narzeczonego. Ku zaskoczeniu dziewczyny, miejsce spoczynku Frantza odwiedza także
tajemniczy mężczyzna. Przybyły z Francji Adrien
przedstawia się jako przyjaciel zmarłego i zaczyna
odgrywać coraz większą rolę w życiu Anny oraz jej
najbliższych…” – tyle opis dystrybutora. Film ten
na każdy kroku pokazuje swoją staroświeckość i to
nie tylko stylizowanymi kadrami, ale
również licznymi, choć ledwo zauważalnymi, nawiązaniami do dawnych
mistrzów kina. Całość znakomicie się
ogląda i z niecierpliwością śledzi losy
bohaterów, choć na dobrą sprawę trudno jest jednoznacznie sklasyfikować to
dzieło; czy to melodramat, kryminał
czy tylko sprawnie opowiedziana
wymyślona historia? Jest to zadanie dla
Państwa.
Ale wakacje to przecież także
młodzież starsza i młodsza do rozsądnego zagospodarowania. Nie tylko
komputerem przecież człowiek żyje, bo
o grach podwórkowych dawno już zapomnieliśmy! Spośród kilkunastu wakacyjnych propozycji
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dla dzieci i młodzieży ja wybrałem jedną, chociaż
wybór i tak należy do Państwa. Jeśli jednak mogę
coś zasugerować subiektywnie zupełnie, to proponuję film fabularny produkcji norweskiej „Kacper
i Emma jadą w góry”. Wiem, wiem kinematografia
norweska jest nieco dla nas egzotyczna, ale warto
zwrócić na nią uwagę. Wracamy do filmu; bohaterowie wybierają się na wakacje w góry, bo jest
to idealne miejsce na letni wypoczynek. Przecież
tam nie tylko piękne widoki i świeże powietrze,
to również wymarzone miejsce do przeżycia interesujących przygód, do codziennego odkrywania
tajemnic. Mam wrażenie, że jest to film nie tylko
rozrywkowy, ale również
edukacyjny. Być może
młodzież dowie się jak
należy zachowywać się
na wakacjach, co pozwoli
ustrzec się niektórych
chociaż niebezpieczeństw,
a być może i czegoś
poważniejszego? Do tego
film ten, to zabawa na
przyzwoitym poziomie.
Moi drodzy, a więc na
wakacje, na urlopy nad
może i w góry, byle
z głową. Pamiętajcie: czas
wolny to także okazja do nadrobienia wszelakich
zaległości! Do zobaczenia jesienią!
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DO POCZYTANIA-

Matki
wielkich
Polaków

BARBARA WACHOWICZ

(Wydawnictwo: Muza)

Książka prezentuje sylwetki matek wybitnych Polaków od XVII do XX wieku.
Są to: Teofila z Daniłłowiczów Sobieska matka Jana III Sobieskiego, Tekla z Ratomskich
Kościuszkowa - matka Tadeusza Kościuszki,
Barbara z Majewskich Mickiewiczowa - matka Adama Mickiewicza, Salomea z Januszewskich Słowacka - matka Juliusza Słowackiego,
matka Fryderyka Chopina, Stefania z Cieciszowskich Sienkiewiczowa - matka Henryka
Sienkiewicza, Józefa Kasprowiczowa - matka
Jana Kasprowicza, Józefa Żeromska - matka Stefana Żeromskiego, Maria Kossakowa
- matka Lilki Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
Stefania z Zieleńczyków Baczyńska - matka
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Portrety
bohaterek, Autorka kreśli w oparciu o autentyczne dokumenty, korespondencję, literaturę, wspomnienia, wskazuje rangę dziedzictwa
matek w charakterze, psychice czy twórczości
genialnych synów. 
(Z opisu wydawcy)
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www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl
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JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR

30 |

REKLAMA

LIPIEC-SIERPIEŃ 2017

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

| 31

M E C E N A S I K U LT U R Y

PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PARTNERZY CKiS
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CENTRUM
MUZYCZNE

INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI
Kontakt:

BALKON

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

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

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

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
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