PREMIERA TEATRU ES

CUDOWNA TERAPIA

s. 7
Listopad 2017
Nr 11(43)

B

I

U

L

ROZMOWY
TEATRALNE

E

T

Y

N

I

N

F

O

R

M

A

C

J

I

K

U

L

T

U

R

A

L

N

E

J

 s. 10-11

 s. 14-15

 s. 16-17

[z Ireną Santor]

[z Piotrem Skargą]

[z U. Gotowicką, R. Protasewiczem, M. Czapskim]

Śpiewam ludziom
na pocieszenie

Dbam o moje
szczęście

„Cudowna terapia”
oczami twórców
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SONDA

KULTURA NA JESIENNE WIECZORY

AGNIESZKA PASZTOR

11 LISTOPADA

Dzisiaj wielka jest rocznica –
jedenasty listopada!…
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.
Przystrojony portret „Dziadka”,
wzdłuż ram spływa czarna wstęga…
Odszedł od nas Wódz w zaświaty –
ból do głębi serca sięga.
Żył dla Polski, walczył za nią,
na bój krwawy wiódł legiony,
siał i orał dla Ojczyzny –
my zbieramy dzisiaj plony.
Żołnierzyków mamy dzielnych,
bacznie strzegą granic kraju –
od nas tylko dziś zależy,
aby było nam jak w raju.
Więc o przyszłość walczmy społem,
pod sztandarem z Orłem Białym,
tylko pracą i nauką
przysporzymy Polsce chwały!


Ludwik Wiszniewski

ANNA POPIOŁEK

WOJCIECH SŁUPSKI

Novekino Siedlce

siedlczanka

Agencja Artystyczna Openteatr

W listopadzie, gdy na sali
kinowej zgasną światła,
usiądę w fotelu, by zobaczyć
film „Sprawa Chrystusa”
(reż. Jon Gunn). Zostanie on
pokazany przed premierą
w Polsce w ramach
Ogólnopolskiego Festiwalu
Filmów Chrześcijańskich
Arka 2017 - 5 listopada
o godz. 16.00 w NoveKino
Siedlce. Zrealizowany
z rozmachem film oparty jest
na prawdziwej historii Lee
Strobela, dziennikarza i laureata
Nagrody Pulitzera, a także
na jego autobiograficznej,
bestsellerowej książce, będącej
świadectwem nawrócenia oraz
próbą odpowiedzi na pytanie,
czym w istocie jest miłość?
Trudno z długiej listy filmów
dobrych i ważnych wybrać
na listopadowy czas tylko ten
jeden. Dlatego zachęcam, by
poznać program tego festiwalu,
zobaczyć więcej filmów
i pomyśleć o współczesnym
świecie, o sensie życia
i o wartościach chrześcijańskich
z innej perspektywy.

Jesień... choć wielu
z nas kojarzy się z deszczem
i chłodem oraz szybko
zapadającym zmierzchem,
może być piękną i wyjątkową
porą roku, także dlatego, że
dzięki niej mamy dla siebie
długie jesienne wieczory. To
najlepszy czas, by poczytać
dobrą książkę i przenieść się
na chwilę w inny wymiar.
Jestem wielbicielką thrillerów,
z mocno rozbudowanym
wątkiem obyczajowym
i psychologicznym, uwielbiam
to uczucie niepokoju w trakcie
lektury. Miłośnikom tego
gatunku, polecam spotkanie
z Alex Marwood i jej książkę
,,Najmroczniejszy sekret”
Jest to powieść, najogólniej
rzecz ujmując, o dorosłych
i o braku odpowiedzialności za
drugiego człowieka. Więcej nie
zdradzę, ale myślę, że każdy
z nas znajdzie w niej coś dla
siebie. Serdecznie polecam.

Na długie jesienne wieczory,
kiedy aura za oknem raczej
przygnębia niż rozwesela,
mam dla Państwa propozycję
nie do odrzucenia - udział
w 6. Festiwalu Teatrów „Sztuka
plus Komercja”, który od kilku
tygodni gości na siedleckiej
scenie teatralnej. Wydarzenie
to wpisało się już w krajobraz
kulturalny Siedlec, a aktorzy
bardzo chętnie tu przyjeżdżają,
doceniając świetne warunki
sceniczne i oddaną publiczność.
Jesienna chandra z pewnością
minie, kiedy skorzystacie Państwo
z repertuaru tegorocznego
Festiwalu, na którym nie brakuje
pełnych humoru spektakli, które
zapewnią dobrą rozrywkę, ale też
są szansą, by na żywo spotkać
Waszych ulubionych aktorów
z ekranu telewizyjnego. Jesienny
wieczór w siedleckim teatrze
z pewnością nastroi Was, drodzy
Czytelnicy ”Sceny24” i bywalcy
teatru, optymistycznie i pozwoli
spojrzeć na codzienność
z przymrużeniem oka.

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

4-7 Repertuar CKiS na listopad
8 Co za miesiąc?
9 Na ratunek cmentarzom
10-11 Gość Sceny 24 - rozmowa

Punkt Informacji Miasta Siedlce,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74
Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2
Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Klub Rafa, ul. Rynkowa 24

		 z Ireną Santor

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

12-13 Artyści, którzy odeszli

UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2

		 w 2017 roku

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4

14-15		 Rozmowy Teatralne - rozmowa

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

		 z Piotrem Skargą
16-17 Twórcy o nowej premierze

Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14

		 Teatru Es

Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5

18-19 Bazar kulturalny

Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26

22-23 Relacje

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

Wojciech Kossak
„Józef Piłsudski na Kasztance”
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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3-8 LISTOPADA

9 LISTOPADA (czwartek)
SPEKTAKL

SPEKTAKL

7 LISTOPADA (wtorek)

ARCHIPELAG

ROMEO I JULIA

Choreografia, koncepcja: Maciej Kuźmiński
Wykonanie: Anna Mikuła, Zuzanna
Kasprzyk, Monika Witkowska,
Karol Miękina, Grzegorz Łabuda

godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro

Pięcioro tancerzy tworzy pięć scenicznych postaci,
każda ze swoją historią i pragnieniami. Na przemian
w ruchu i zawieszeniu, stają się częścią archipelagu
wspomnień, który stopniowo wyłania się jako obraz
na długo zapadający w pamięć widza.
Tournée spektaklu realizowane we współpracy
z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu
Scena dla tańca 2017.

Fascynująca historia o miłości opowiedziana słowem
z dramatu Szekspira, ubarwiona magicznym językiem
tańca. „Romeo i Julia” to najbardziej znana tragedia
miłosna świata i jedna z najczęściej wystawianych sztuk
Szekspira. Romantyczna historia kochanków z Werony,
których połączyło wielkie i czyste uczucie. Niestety
uczucie młodego pokolenia zestawione jest w kontraście
do waśni niemal politycznej dotyczącej ich rodzin.
Dopiero w finale ostatecznie zwycięża miłość młodych,
która doprowadza do zgody rodów, ale za cenę śmierci
ich dzieci, pełnych ideałów i czystych uczuć.

3 listopada
miejsce: Miejski Dom Kultury w Radomsku
4 listopada
miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie
6 listopada
miejsce: Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ”
w Nowym Sączu

2017/2018

8 listopada
miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie

SPA

CZYLI SALON PONĘTNYCH
ALTERNATYW

.

SPEKTAKL WYŁĄCZNIE DLA WIDZÓW DOROSŁYCH

.

godz. 17:00 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Emilian Kamiński
Reżyseria: Emilian Kamiński
Obsada: Paulina Holtz, Joanna Opozda
/Agata Załęcka, Anna Powierza,
Arkadiusz Janiczek/Rafał Szałajko,
Piotr Ligienza, Jacek Rozenek,
Piotr Skarga/Emilian Kamiński
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…

9 LISTOPADA (czwartek)

CASTING
DO TEATRU ES
godz. 17:00
miejsce: Akademia Sztuk Piękna 7,
ul. Pułaskiego 7

7 LISTOPADA (wtorek)
SPEKTAKL KONKURSOWY

SPA

CZYLI SALON PONĘTNYCH ALTERNATYW
SPEKTAKL WYŁĄCZNIE DLA WIDZÓW DOROSŁYCH

Zapraszamy osoby od 15 roku życia. Na przesłuchanie
należy przygotować piosenkę, fragment tekstu
(wiersz, proza). Szczególnie mile widziani są młodzi,
utalentowani i odważni panowie.

9 LISTOPADA (czwartek)
WERNISAŻ

RYSUNEK I MALARSTWO

MARIUSZA DRABARKA
godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKIS

2017/2018

godz. 17:00 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Emilian Kamiński
Reżyseria: Emilian Kamiński
Obsada: Paulina Holtz, Joanna Opozda/Agata
Załęcka, Anna Powierza, Arkadiusz Janiczek/
Rafał Szałajko, Piotr Ligienza, Jacek Rozenek,
Piotr Skarga/Emilian Kamiński
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11 LISTOPADA (sobota)
KONCERT

TOBIE ŚPIEWAM
OJCZYZNO
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
w w w.facebook.com/ckis.siedlce

10 LISTOPADA (piątek)
SPEKTAKL

MAŁA
KSIĘŻNICZKA

Wykonanie: Chór Miasta Siedlce, Grupa
Rekonstrukcji Historycznych Narodowych Sił
Zbrojnych „Podlasie”
Prowadzenie: Robert Gryczka
Podczas koncertu wybrzmią znane pieśni
patriotyczne, wojskowe i legionowe. Pieśni,
które każdy Polak znać albo chociaż słyszeć
powinien.

reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
obsada: aktorzy Teatru Es
kierownik produkcji: Anna Harke

godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro
Niezwykłym atutem spektaklu jest nowoczesna forma
musicalowa, piosenki specjalnie skomponowane
do przedstawienia oraz taniec, dzięki któremu
niejednokrotnie autorzy przenoszą bohaterów
i widzów ze złego świata realnego w świat wspomnień,
marzeń i fantazji rodem z Indii.
Konsultacje etnograficzne oraz wypożyczenie
indyjskich mebli do spektaklu Bollywood Hollywood

10 LISTOPADA (piątek)
SPEKTAKL

KOŚCI I PIORUNY

DYGRESJE NA TEMAT JULIUSZA SŁOWACKIEGO
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Tekst, oprawa muzyczna i reżyseria:
Małgorzata Głuchowska
Scenografia: Ewa Machnio
Obsada: Bartek Magdziarz (gościnnie)
Dorota Kaczorek, Maciej Czapski
Juliusz Słowacki, wiele lat po swojej śmierci, wreszcie
odwiedza Siedlce! W Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego, możecie Państwo obejrzeć
spektakl-portret wielkiego poety. Dodajmy, że jest to
portret prawdziwy. „Kości i pioruny” to opis wyboistej
drogi do wielkości. W przypadku Juliusza Słowackiego,
biegła ona przez toksyczne związki, chorobliwe
ambicje, spory polityczne, dalekie podróże i…
całkowite zapomnienie. Jak to się stało, że ten pyskaty
prowokator, bywalec podejrzanych kawiarni, miłośnik
opium i niewydarzony maminsynek, patrzy na nas dziś
z cokołów i pamiątkowych tablic? Tego wszystkiego
dowiecie się Państwo z naszego przedstawienia.
Przygotowaliśmy je tak, aby spodobało się zarówno
Państwu, jak i Juliuszowi.
Wstęp wolny. Bezpłatne zaproszenia od 2 listopada do
odbioru w Punkcie Informacji Kulturalnej CKiS.

12 LISTOPADA (niedziela)

15-16 LISTOPADA

KONCERT Z OKAZJI

NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
godz. 10:50
miejsce: Regionalny Ośrodek Kultury
w Rozbitym Kamieniu
Wójt Gminy Bielany oraz Biblioteka Publiczna
w Bielanach zapraszają na koncert Chóru Miasta
Siedlce z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
W programie zaprezentowane będą znane pieśni
patriotyczne, wojskowe i legionowe.

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

13-14 LISTOPADA
SPEKTAKL

KOŚCI I PIORUNY

DYGRESJE NA TEMAT JULIUSZA SŁOWACKIEGO
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Tekst, oprawa muzyczna i reżyseria:
Małgorzata Głuchowska
Scenografia: Ewa Machnio
Obsada: Bartek Magdziarz (gościnnie)
Dorota Kaczorek, Maciej Czapski
„Kości i pioruny” to przedstawienie o Słowackim,
o którym nie usłyszycie w szkole. A może w Waszej
szkole jednak usłyszycie?
Kto napisał „Balladynę”?
Kto nieliczną miał rodzinę?
Komu ojca zabił piorun?
Kto przechwalał się na forum?
Kto w mrowisko wsadzał kija?
Kto z Chopina się nabijał?
Kto zwymyślał Mickiewicza?
Kto rodakom wady zliczał?
Kto słowackie miał nazwisko?
Kto był wielki – mimo wszystko?
Kto miał (w sumie) dwa pogrzeby?
Kto (dotychczas) w Siedlcach nie był?

reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: aktorzy Teatru Es
kierownik produkcji: Anna Harke
Tragedia antyczna, w której bohaterowie
utworu stają przed skomplikowanymi
wyborami, a żadna podjęta decyzja
nie przyniesie im powodzenia. Utwór
stawia pytanie. Co jest nadrzędne?
Czy jest to Prawo Boskie, życie zgodne
z zasadami religii, czy też Prawo Ludzkie,
postępowanie zgodnie z prawem
ustanowionym przez człowieka, Kreona,
dyktatora, generała, przywódcę grupy
społecznej. Czy w takiej sytuacji może
dojść do kompromisu? Spektakl nie
daje gotowej odpowiedzi, ale skłania do
refleksji nad naszym życiem, zachowaniem,
konfliktem pokoleń, nieposłuszeństwem,
dyktaturą władcy i poddaństwem ludu,
nad bezkompromisowym podejściem do
rzeczywistości. Niejednokrotnie życie stawia
nas w sytuacji trudnego wyboru, który bez
przeanalizowania podjętych decyzji może
okazać się tragiczny w skutkach.

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 
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15-16 LISTOPADA

19 LISTOPADA (niedziela)
SPEKTAKL

reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
wykonanie: aktorzy Teatru ES
kierownik produkcji: Anna Harke

16 LISTOPADA (czwartek)
WYSTAWA

SIEDLCE – MOJE MIASTO

P R E M I E R A !

CUDOWNA
TERAPIA

godz. 18:00
Miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
Otwarcie wystawy fotograficznej
Jarosława Grudzińskiego organizowanej w ramach
stypendium Prezydenta Miasta Siedlce. Na wystawie
zaprezentowane zostaną nowe, niepublikowane
dotąd zdjęcia, jak również prace podsumowujące
ostatnie 10 lat, w trakcie których autor zajmował się
fotografowaniem jego rodzinnego miasta. Będzie to
okazja do innego spojrzenia na Siedlce, jak również
do poznania się i porozmawiania na tematy związane
z fotografiką, miastem i nie tylko.

17 LISTOPADA (piątek)
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
tekst: Daniel Glattauer
przekład: Marek Szalsza
obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
kierownik produkcji: Anna Harke
Kryzys małżeński – mówi to Państwu
coś? Rzucanie talerzami lub ciche
dni, dąsy i rozpaczliwa chęć ucieczki.
W takim stanie ducha poznajemy Joannę
i Valentina – głównych bohaterów sztuki
Daniela Glattauera pt. „Cudowna
terapia”. Czy decydując się na terapię
małżeńską, aczkolwiek bez żadnej wiary
w jej powodzenie, niejako dla świętego
spokoju, doświadczą cudu i uratują swoje
małżeństwo? Świetnie napisana komedia,
grana przez znanych już Państwu z „Kantaty
na cztery skrzydła”, aktorów, niewątpliwie
wprawi Was w znakomity humor.

Z I NN

w Teatrze
www.ckis.siedlce.pl

EDZIE
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Autor: Stefan Szulc
reżyseria: Robert Protasewicz
muzyka: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
wykonanie: aktorzy Teatru ES
kierownik produkcji: Anna Harke
Czy można śmiecić w lesie? Jak segregować
śmieci? Czy las może zamienić się
w wielkie wysypisko? Gdzie znajduje się
centrum wszechświata? Odpowiedzi na
te pytania znajdziecie w bajce Teatru ES
„Duszek Śmieciuszek”. Zabawna opowieść
o przygodach tytułowego Duszka wprowadzi
najmłodszych w zagadnienia ekologii. Powstały
z pozostawionych w lesie śmieci Duszek marzy,
by znaleźć przyjaciół, z którymi mógłby się
bawić. Jednak dzieci źle się czują przebywając
z nim w zaśmieconym lesie. By pomóc swoim
towarzyszom, Duszek musi odnaleźć Króla
Śmietnika i pokonać Czarny Charakter, który
wciąż zaśmieca las. Czy mu się uda? Czy razem
pokonają „śmieciowe moce” i wysprzątają las?
Przekonajcie się sami!
Partnerem spektaklu jest Zakład Utylizacji
Odpadów ZUO

21-22 LISTOPADA
SPEKTAKL

WOLĘ ŻYĆ
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
Obsada: Maciej Czapski, Robert Protasewicz,
Maria Gaciong oraz aktorzy Teatru Es

SPEKTAKL KONKURSOWY

2017/2018

HISZPAŃSKA MUCHA
godz. 17:00 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada: Anna Korcz, Piotr Szwedes,
Sambor Czarnota, Martyna Kliszewska,
Dorota Zięciowska
Reżyseria: Jakub Przebindowski
Jazz, angielski humor, beret z Harrods’a i kulisy
rewiowego teatru. To wszystko w przezabawnej komedii
pomyłek HISZPAŃSKA MUCHA!
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.

A

I

N

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

OD

A

ANTYGONA

DUSZEK
ŚMIECIUSZEK

L

SPEKTAKL

24 LISTOPADA (piątek)

www.ckis.siedlce.pl

R
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Spektakl Teatru Es powstał na motywach
wstrząsającej książki Barbary Rosiek
„Pamiętnik narkomanki”. Spektakl
uświadamia młodym ludziom szkodliwość
zażywania narkotyków oraz jak wiele mogą
stracić, popadając w ten nałóg.
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24 LISTOPADA (piątek)

27-28 LISTOPADA

SPEKTAKL

SPEKTAKL

CUDOWNA TERAPIA

SELFIE Z ALICJĄ
W KRAINIE CZARÓW

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
tekst: Daniel Glattauer
przekład: Marek Szalsza
obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
kierownik produkcji: Anna Harke

godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Koncepcja i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Scenariusz i teksty piosenek: Urszula Gotowicka
Choreografia: Izabela Orzełowska, Paulina Jaksim
Muzyka: Krzysztof Chromiński, Kamil Zawiślak
Obsada: Teatr Tańca Caro

25 LISTOPADA (sobota)

29-30 LISTOPADA

SPEKTAKL

SPEKTAKLE EDUKACYJNE

CUDOWNA TERAPIA

„PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK”
„TEN OBCY”
„TANGO”
„W KRZYWYM ZWIERCIADLE
CZYLI OD KOMEDII
DO GROTESKI”

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
tekst: Daniel Glattauer
przekład: Marek Szalsza
obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
kierownik produkcji: Anna Harke

godz. 8:40, 10:20, 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

26 LISTOPADA (niedziela)

Z I NN

w Teatrze
www.ckis.siedlce.pl

A

OD

30 LISTOPADA (czwartek)

Spektakle organizowane przez Narodowy Teatr Edukacji
działający przy Polskim Stowarzyszeniu Estradowym
POLEST z Wrocławia.

A

R

SPEKTAKL

SELFIE Z ALICJĄ
W KRAINIE CZARÓW
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L

N

IE
godz. 16:00
DZIE
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Koncepcja i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Scenariusz i teksty piosenek: Urszula Gotowicka
Choreografia: Izabela Orzełowska, Paulina Jaksim
Muzyka: Krzysztof Chromiński, Kamil Zawiślak
Obsada: Teatr Tańca Caro
Scenariusz musicalu autorstwa U. Gotowickiej,
chociaż zainspirowany książką L. Carrolla, jest
odrębną historią, którą można byłoby zamknąć
w cytacie z Poety: „Trzeba śnić z otwartymi
oczami, trzeba śnić przy pomocy rąk” (O. Paz).
„Selfie z Alicją w Krainie Czarów” utwierdza
w konieczności szukania siebie, szukania
własnej drogi, „ścieżki serca” znaczonej
szachownicą Jasności i Ciemności, Dobra i Zła.
Spektakl ten to niemała gratka dla miłośników
tańca, piosenki i różnorodności form
teatralnych (lalki, multimedia). Nie prześpij,
przyjdź i... śnij!

30 LISTOPADA (czwartek)

CZTERY PORY ROKU
CZTERY PORY ŻYCIA,
ART IN MOTION

4 PORY ROKU
4 PORY ŻYCIA
ART IN MOTION

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria, projekty kostiumów
i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro, Korea Dance
Organization IDO, Chór Miasta Siedlce,
Muzycy symfoniczni LIVE
Konsultacje metodyki ruchu tańca współczesnego:
Izabela Orzełowska
Przygotowanie chóru:
Justyna Kowynia-Rymanowska

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria, projekty kostiumów
i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro, Korea Dance
Organization IDO, Chór Miasta Siedlce,
Muzycy symfoniczni LIVE
Konsultacje metodyki ruchu tańca
współczesnego: Izabela Orzełowska
Przygotowanie chóru:
Justyna Kowynia-Rymanowska

SPEKTAKL

Spektakl polsko-koreański, w skład którego wchodzą
fragmenty jubileuszowego przedstawienia Teatru
Tańca Caro „4 pory roku, 4 pory życia” oraz spektaklu
Korea Dance Organization IDO „Art in Motion”.
Spektakl „4 pory roku 4 pory życia” nawiązujące do
cykli przemijania życia człowieka i natury. Motywem
przewodnim jest Linia Życia, nieuniknione przemijanie
i doświadczenie życia. Byt człowieka od tysiącleci
związany jest jak w całej naturze z cyklami narodzin,
dorastania, trwania w apogeum aktywności, w pełni
esencji życia oraz przemijania. Spektakl nawiązuje,
do codziennych zdarzeń z życia kobiety. Pojawia się
perspektywa dziecka, żony, matki i staruszki, a także
perspektywa nauczyciela wielu pokoleń dzieci
i młodzieży. Z tego obrazu wysnuta jest koncepcja, że
tylko miłość jest w stanie pokonać śmierć.
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GRUDZIEŃ 2017

3 GRUDNIA (niedziela)

17 GRUDNIA (niedziela)

godz. 16:00

godz. 16:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

DZIADEK DO ORZECHÓW

reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro, Teatr Es,
Chór Miasta Siedlce
Wzruszająca historia przemiany skąpca w człowieka hojnego i dobrego dla
innych, na podstawie znanego opowiadania Karola Dickensa, nawiązującego do
Wigilii Bożego Narodzenia.

Reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro
Znana baśń autorstwa E.T.A. Hoffmanna
z muzyką Piotra Czajkowskiego.
Ta ponadczasowa bajka, familijne przedstawienie, związane z tradycją bożonarodzeniową,
porusza odwieczną tematykę walki dobra ze
złem. Magię widowiska podkreśla przepiękna
muzyka klasyczna, między innymi porywający Walc Kwiatów – jeden z najpiękniejszych walców na świecie, Taniec żołnierzyków – ponadczasowy hit oraz urok
bożonarodzeniowej scenografii, wszystko oprawione wspaniałym wykonaniem
artystów związanych z Teatrem Tańca Caro.

8 GRUDNIA (piątek)

20 GRUDNIA (środa)

godz. 17:00 i 20:00

godz. 18:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

SKOK W BOK
Obsada: Dorota Chotecka, Sławomir Zapała,
Michał Milowicz, Andżelika Piechowiak,
Magda Wróbel, Marta Chodorowska,
Michał Malinowski
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…

16 GRUDNIA (sobota)
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE
VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

PUNKT WIDZENIA
RECITAL IRENY SANTOR
Niekwestionowana Pierwsza Dama Polskiej
Piosenki – Irena Santor. Uwielbiana przez kolejne pokolenia słuchaczy Artystka zaprezentuje na naszej scenie recital PUNKT WIDZENIA.
W programie usłyszymy znane i lubiane przeboje Artystki, piosenki z okrytej
platyną płyty „Kręci mnie ten świat” oraz najnowszej płyty „Punkt widzenia”, która entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów, zdobyła także serce i uznanie
publiczności.

RADOŚĆ DZIELENIA
Koncert kolęd w wykonaniu
Orkiestry Wojskowej w Siedlcach,
Solistów oraz Chóru Miasta Siedlce.

29 GRUDNIA (piątek)
godz. 17:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

FINAŁOWY KONCERT
Z OKAZJI JUBILEUSZU
30-LECIA CARO DANCE

LISTOPAD 2017
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NA RATUNEK CMENTARNYM ZABYTKOM

ŚWIĘTO ZMARŁYCH I DZIEŃ ZADUSZNY
W roku 998 Odylon, opat klasztoru benedyktynów w Cluny, wyznaczył dzień 2 listopada jako dzień obowiązkowych modlitw za
wszystkich wiernych zmarłych we własnym
opactwie. W 1311 roku decyzją Stolicy Apostolskiej wprowadzono Dzień Zaduszny do
kalendarza liturgii rzymskiej i upowszechniono w całym Kościele. (źródło: Wikipedia)
Dziś chcę przypomnieć o trwającej już kilkadziesiąt lat zbiórce pieniężnej na renowację nagrobków cmentarnych, mających
znamiona sztuki. Często są to dzieła znakomitych artystów rzeźbiarzy lub co najmniej świetnych rzemieślników. Tradycję

tę zainicjował nieodżałowany krytyk muzyczny Jerzy Waldorff.
Od wielu lat na siedleckich nekropoliach
również prowadzona jest zbiórka na renowację zabytkowych nagrobków. Siedleckie Towarzystwo Samorządowe jest inicjatorem tej
akcji, do której zaprasza również wszystkich
zainteresowanych stanem naszych zabytków
cmentarnych. Sam, w ubiegłym roku, dałem
namówić się pani Prezydent Annie Sochackiej i wspominam to jako miłe i pożyteczne
doświadczenie. Polecam wszystkim, którym
bliska jest pamięć historyczna i pamięć o naszych przodkach.
Waldemar Koperkiewicz

fot. www.sts-siedlce.pl

Dzień Zaduszny
wywodzi się z praktyk
wczesnośredniowiecznych
mnichów. W różnych
klasztorach corocznie
odprawiano nabożeństwa za
dusze zmarłych współbraci.
To, co zapoczątkowano w VII
wieku, rozwinęło się w tradycję
obejmującą również wszystkich
zmarłych chrześcijan.
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GOŚĆ SCENY 24
ROZMOWA Z

Ireną Santor,
piosenkarką śpiewającą
mezzosopranem, pierwszą w Polsce
wokalistką uhonorowaną tytułem
Doktora Honoris Causa

ŚPIEWAM
LUDZIOM

NA POCIESZENIE
 Dzieciństwo nie było dla
Pani łaskawe – wojna, wczesna
śmierć rodziców… Musiała
Pani szybko dorosnąć...
Dojrzewałam w świecie, który był niełatwy dla wszystkich.
Dlatego nie traktowałam tego
jako udręki, bo ona była udziałem całego wojennego pokolenia. Miałam za towarzystwo
innych ludzi, którzy przeżywali
to samo. W każdej rodzinie ktoś
kogoś stracił, w każdym domu
płynęły łzy. Poczucie tej wspólnoty łagodziło traumę wojny
i pozwalało przetrwać najtrudniejsze chwile.

fot. archiwum Artysty

 Jak dojrzewała w Pani miłość do muzyki i marzenie
o śpiewaniu?
Od kiedy pamiętam, zawsze
śpiewałam – w domu, w przedszkolu, w szkole, więc nie wyobrażałam sobie, że kiedyś przestanę (śmiech). Nie miałam
pojęcia, że moje marzenie
wkrótce się spełni i stanę na profesjonalnej scenie jako solistka.
 Dyrektor Opery Poznańskiej, Zdzisław Górzyński,
którego spotkała Pani na swojej drodze jeszcze w czasach
gimnazjalnych, w liście polecającym do dyrektora PZLP iT
Mazowsze Tadeusza Sygietyńskiego z 17 lipca 1951 pisał:
„Drogi Tadeuszu! (...) polecam Twej możnej opiece młode, niezwykle utalentowane

dziewczę - Irenę Wiśniewską
lat 16-cie. Ładny, czysty sopran, nieprzeciętna muzykalność, prawdziwy, szczery
talent, który należy kształcić
i otoczyć bardzo troskliwą
opieką. Jestem głęboko przekonany, że już po roku będzie
ozdobą (nie ozdóbką) Mazowsza (...)”. Jak ten list odmienił
Pani życie?
Zasadniczo, choć treść tego
listu poznałam wiele lat później. Jestem szczerze wdzięczna
dyrektorowi Opery Poznańskiej za taką opinię i wiarę we
mnie. Ten list naprawdę odmienił moje życie. Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”, gdzie
spędziłam osiem lat jako solistka, był bajeczną przygodą, ale
też doskonałą szkołą życia. To
podczas pobytu w „Mazowszu”
skończyłam szkołę muzyczną.
Najpierw uczyłam się miłości do muzyki ludowej, potem
przyszedł czas na muzykę estradową. I to dzięki „Mazowszu”
byłam do tego mojego nowego
etapu w życiu doskonale przygotowana. Otrzymałam najlepszą z możliwych szkołę do życia
w świecie muzyki.
 Lata 60., 70. i 80. to w Pani
zawodowej karierze pasmo
sukcesów – koncert za koncertem, zagraniczne recitale, nagrody i najwyższe odznaczenia
państwowe. Jak udało się Pani
ocalić w tym artystycznym
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i życiowym wirze samą siebie i zachować
spokój ducha?
Odpowiem krótko: mam dystans do tego,
co robię. To pozwala mi zachować odpowiednią perspektywę.
 Piosenki w Pani wykonaniu nucą kolejne pokolenia Polaków – „Embarras”,
„Powrócisz tu”, „Dziś nie ma dzikich
plaż” i setki innych. One się po prostu nie
starzeją. Gdzie tkwi tajemnica ich mocy?
W nich samych, w twórcach, którzy te wielkie dzieła napisali, a ja je tylko przekazuję
publiczności.
 Która z tych piosenek jest Pani ulubioną?
Następna… Ta, którą dopiero zaśpiewam.
Może to brzmi kokieteryjnie, ale wciąż czekam na nowe muzyczne wyzwania. Zawsze
mówię: c.d.n.
 Publiczność Panią kocha. A co jest dla
Pani największym darem od publiczności?
To, że chce ze mną przebywać, być, słuchać
tego, co jej przekazuję w moich piosenkach,
a są w nich moje własne myśli, uczucia,
moje życie i mój świat.
 W maju tego roku Akademia Muzyczna w Łodzi nadała Pani tytuł Doktora Honoris Causa – po raz pierwszy w dziejach
przyznano go artyście estrady. Co Pani
czuła, odbierając z rąk rektora uczelni ten
zaszczytny tytuł?
Przede wszystkim czułam dumę z tego, że
wreszcie muzyka estradowa została doceniona. Nie robię rozróżnienia na muzykę
poważną i niepoważną. Muzyka jest jedna
dla wszystkich: albo dobra, albo zła.
 Jacek Cygan, wygłaszając podczas tej
uroczystości laudację na cześć Pani, powiedział: „Muzyka‚ przepuszczona przez
Irenę Santor, robi się szlachetniejsza”. Jak
Pani sądzi, czy muzyka, w ogóle sztuka,
może odmienić człowieka, zawrócić go
ze złej drogi… lub pocieszyć i przywrócić
sens życia?
Nie jestem pewna, czy aż tak, ale na pewno muzyka ma na nas ogromny wpływ. To,
o czym mówił Jacek, a co jest często pomijane, to siła interpretacji utworu muzycznego.
W gruncie rzeczy to jest najważniejsze. Od
tego zależą emocje publiczności i wrażenia,
z jakimi wróci do domu po koncercie.
 Teksty piosenek pisali dla Pani najwybitniejsi autorzy, a muzykę komponowali najwięksi muzycy – jakich utworów na
pewno by Pani nie zaśpiewała?
Tych, które by mnie nie przekonywały.
 W 1991 roku zrezygnowała Pani z występów estradowych, poświęcając dużo
czasu i uwagi potrzebującym i angażując
się w liczne akcje charytatywne. Czego

dowiedziała się Pani o sobie, pomagając
innym?
Od dzieciństwa wiedziałam o sobie to, co
wiem dzisiaj. Żyjemy w określonej wspólnocie i pomaganie sobie wzajemnie jest
naturalną rzeczą, nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Sama w życiu doświadczyłam
wiele dobrego i teraz tym dobrem dzielę się
z innymi.
 Jest też Pani gorącą orędowniczką badań profilaktycznych wśród kobiet. Sama
Pani przeszła leczenie onkologiczne – co
było wówczas dla Pani największym źródłem siły i nadziei?
Pomogła mi wiara w to, że medycyna sobie
ze mną poradzi. Że jest na tyle rozwinięta, by opanować najstraszniejsze choroby.
Wszystkim, którzy znajdą się w podobnej
sytuacji, chciałam dziś powiedzieć: nie bójcie się i zaufajcie lekarzom.
 „Dopiero teraz wiem, jak smakuje świat. Naprawdę! Za swoje szczęście
uważam sam fakt, że się urodziłam. Że
mogłam rozwijać się, brać udział w tylu
wydarzeniach. Nie znaczy, że więcej rozumiem. Wiem tylko: samo to, że się żyje,
to już wyróżnienie” – powiedziała Pani
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w dniu swoich 80. urodzin. Jaka jest Pani
recepta na szczęśliwe życie?
Myślę, że każdy sam musi sobie taką receptę
wypracować, bo każdy z nas ma inną drogę
do szczęścia. Powtórzę zatem: dla mnie najważniejsze jest to, że w ogóle istnieję na tej
ziemi i mam szansę cieszyć się życiem.
 Kiedy Pani nie pracuje…
Jeżeli mam na to czas, umiem być leniwa...
 16 grudnia, tuż przed Bożym Narodzeniem, na siedleckiej Scenie Teatralnej
spotka się Pani z siedlecką publicznością
– usłyszymy koncert „Punkt widzenia”, na
który składają się utwory z najnowszego
albumu o tym samym tytule. Jakie jest
Pani osobiste przesłanie na ten piękny
czas?
Bardzo cieszę się na to spotkanie i będę
szczęśliwa, jeśli podczas mojego koncertu
poczujecie Państwo ulgę w sercu. Odpowiem
na to pytanie słowami piosenki, którą Julian
Tuwim napisał dla Hanki Ordonówny:
„Ja śpiewam piosenki
Brzmią czułe dźwięki
Ludziom na pocieszenie”.


Dziękuję bardzo za rozmowę



Monika Mikołajczuk
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ARTYŚCI, KTÓRZY ODESZLI W 2017 ROKU

POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI
Listopad to czas szczególny, czas refleksji nad przeszłością, czas wspominania i przywoływania wspólnych chwil spędzonych z tymi, którzy
już są po tamtej stronie. Każdy ma swojego idola, artystę, z którym się identyfikuje, kogoś niepowtarzalnego w świecie sztuki, muzyki, teatru,
kabaretu itd. Wielu z nas rok 2017 zabrał kogoś bardzo bliskiego, wyjątkowego, kogoś, na kogo nie mogliśmy się napatrzeć na scenie, nasłuchać
na estradzie lub po prostu kogo podziwialiśmy za sposób bycia i niezwykłą osobowość. Jest w tym listopadowym smutku pewna pociecha:
artysta nie umiera nigdy, bo jego dzieła wciąż żyją, inspirując kolejne pokolenia. Znakomita większość prezentowanych postaci doskonale
obrazowała swym twórczym życiem słowa Michela Quoista: „Jeśli pragniesz żyć, nie zatrzymuj swojego życia dla siebie - ono musi głaskać
inne brzegi i nawadniać inne ziemie”.

Poeta wyjątkowy, bo Wojciech Młynarski...

15 marca zmarł poeta, satyryk,
reżyser, wykonawca, autor ponad 2000 piosenek, Wojciech
Młynarski, który obok Jeremiego Przybory, Agnieszki Osieckiej czy Jana Wołka pozostał
jednym z najważniejszych twórców piosenki autorskiej.
Jak zdefiniować wielkość i wyjątkowość twórcy? Czy to w ogóle
możliwe? Oczywiście próbować
trzeba, ale chyba najpełniej geniusz artysty weryfikuje czas.
Dziś można się zastanawiać nad
interpretacją utworu oraz zacho-

dzić w głowę, co też autor chciał
„przez to” powiedzieć. Można
również twierdzić, że to nie ta
epoka, nie ten czas, ale pokornie trzeba uznać, że 50 lat pracy
twórczej Wojciecha Młynarskiego odcisnęło ogromne piętno w
naszych sercach i umysłach.
Piosenki Młynarskiego pokazywały drogę, uczyły, jak żyć. Kluczem do ich sukcesu był nierzadko prosty, zasłyszany na ulicy
język, który autor często przemycał w swoich tekstach. Artysta był
doskonałym obserwatorem życia,
co sprawiało, że jego piosenki docierały do każdego, bez względu
na status społeczny czy materialny. Przewrotnie budowane frazy
niosące szczere, klarowne prze-

słanie, które utwierdzał swoją
osobowością, to potężna składowa fenomenu Młynarskiego.
Wojciech Młynarski współpracował z kabaretami: „Dudek”,
„Owca” i „Dreszczowiec”, a także z telewizyjną redakcją rozrywki. W latach 70. powstały
większe formy, zwłaszcza libretta operowe i musicalowe. Realizował także programy autorskie
poświęcone wybitnym artystom
i twórcom, m.in.: Brelowi, Hemarowi, Ordonównie oraz Wysockiemu. Uznawany jest za
twórcę nowej formy artystycznej
- tzw. felietonów śpiewanych.
Dziedzictwo Wojciecha Młynarskiego jest olbrzymie, teksty
jego autorstwa śpiewali najwięk-

si polscy artyści: Edyta Geppert
„Och, życie kocham Cię nad życie”, Michał Bajor „Moja miłość
największa”, Ewa Bem „Moje
serce to jest muzyk”, a także Maryla Rodowicz, Skaldowie, Kalina Jędrusik i wielu innych.
Młynarski był najlepszym interpretatorem swoich własnych
utworów, często porównywanym przez to do belgijskiego
barda Jacques’a Brel’a. Artysta wypracował nową jakość
w komunikowaniu się z odbiorcą, pokazał zależność, w której
tekst utworu może wyraźnie
zagłuszyć ulotność melodii. Dobrze by było, gdybyśmy potrafili
nie zatracić tego dziedzictwa.
 Łukasz Marciniak

Zacznij od Bacha… Zbigniew Wodecki
Koniec maja 2017 roku zaskoczył wszystkich fanów Zbigniewa Wodeckiego smutną
nowiną. Odszedł wielki, ponadczasowy artysta, tytan pracy, człowiek pełen naturalnego
dystansu, który towarzyszył mu
tak w życiu, jak i na estradzie.
Śmiało można stwierdzić, że
tacy artyści, jak Wodecki, niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki łączą całe
pokolenia. Któż z nas nie kojarzy melodyjnej „Pszczółki Mai”
z chwilami beztroskiego dzieciństwa i wraca do niej, kiedy
na świat przychodzą nasze własne dzieci.

Jak wielki wpływ na odbiorcę i cały rynek fonograficzny
miał i nadal ma słynny utwór
„Zacznij od Bacha?” - kompozycja Zbigniewa Wodeckiego
powstała w 1978 roku i mogłoby się wydawać, że przez
te niespełna 40 lat zdążyła się
mocno zestarzeć, otóż nic bardziej mylnego. Po dziś dzień
jest to mocna pozycja koncertowa, wykorzystywana przez
wielu wokalistów i instrumentalistów w przeróżnych aranżacjach. Zbigniew Wodecki
wielokrotnie podkreślał, że
tworząc ten utwór został dotknięty palcem Bożym - usiadł
do pianina i skomponował
tekst, który odmienił jego życie. Chyba rzeczywiście musi
być w tym utworze coś ma-

gicznego nie tylko dla twórcy,
ale przede wszystkim dla odbiorcy, który wciąż odkrywa
go na nowo. Tekst „Zacznij
od Bacha” jest świadectwem
skromności autora, pochylającego się nad twórczością wielkiego niemieckiego kompozytora Johanna Sebastiana Bacha.
Wynika z niego jasny, niczym
nie zmącony przekaz, że każdy
poszukuje swojej drogi
do autorytetów,
a kierunkowskazem na tej krętej ścieżce życia
stają się dziś takie osobowości,
jak
Zbigniew
Wodecki. Niesposób spuentować tych dygre-

sji inaczej niż słowami artysty,
które najlepiej obrazują jego
autoironiczny stosunek do życia i muzyki: „Jeśli chcesz zrobić karierę, zawsze warto podeprzeć się znanym nazwiskiem”.

Łukasz Marciniak
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WITOLD PYRKOSZ
ur. 24 grudnia 1926 w Krasnymstawie, zm. 22 kwietnia 2017 r.
w Warszawie – polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Starsi widzowie pamiętają go jako Franciszka
Wichurę w serialu „Czterej pancerni
i pies”, warszawiaka z „Samych swoich”, a także z kreacji Duńczyka, specjalisty od alarmów w filmach „Vabank” i „Vabank II, czyli riposta”. Od
2000 roku występował w „M jak miłość”. Witold Pyrkosz zagrał też wiele ról teatralnych, w tym Cześnika
w „Zemście” i Łatki w „Dożywociu”
Aleksnadra Fredry, George’a w „Myszach i ludziach” Johna Steinbecka.
Ponadto aktor był współtwórcą i reżyserem kabaretu „Dreptak”.

DANUTA SZAFLARSKA
ur. 6 lutego 1915 w Kosarzyskach,
zm. 19 lutego 2017 w Warszawie –
polska aktorka filmowa i teatralna,
znana z ponad 100 ról filmowych
i ponad 80 ról teatralnych. Występowała w Teatrze Telewizji, słuchowiskach Teatru Polskiego Radia,
serialach telewizyjnych, a także
podkładała głos do filmów zagranicznych. Karierę aktorską, rozpoczętą we wrześniu 1939, zakończyła
w listopadzie 2016, w wieku 101 lat.
Była najdłużej pracującą i żyjącą
polską aktorką. Zagrała w filmach
takich, jak: „Zakazane piosenki
„(1946), „Skarb” (1948), „Pożegnanie z Marią” (1991), „Diabły, diabły”
(1991) oraz „Pora umierać” (2007).

KRYSTYNA SIENKIEWICZ
ur. 14 lutego 1935 w Ostrowi Mazowieckiej, zm. 12 lutego 2017 w Warszawie – polska aktorka teatralna,
filmowa i telewizyjna, wykonawczyni piosenki poetyckiej, pisarka. Występowała w teatrach warszawskich
m.in.: Ateneum im. Stefana Jaracza,
Rozmaitości, Syrena, Scena Prezentacje, Na Woli, Rampa na Targówku
oraz Teatrze Polskim w Poznaniu.
W latach 1958–1966 pojawiała się
w programie Kabaret Starszych
Panów. Była jedną z gwiazd programów kabaretowych Olgi Lipińskiej.
Wielokrotnie gościła też na deskach
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce,
m.in. we współprodukcji CKiS,
spektaklu „Harold i Matylda”.

ANNA SZAŁAPAK
ur. 22 września 1952 w Krakowie, zm. 14 października 2017
tamże – polska etnograf, etnolog, doktor nauk humanistycznych (2012), piosenkarka, wykonawczyni poezji śpiewanej.
Była artystką kabaretu „Piwnica pod Baranami”, pieśniarką i wykonawczynią utworów
polskich poetów i kompozytorów: Agnieszki Osieckiej, Ewy
Lipskiej, Czesława Miłosza,
Zygmunta Koniecznego, Andrzeja Zaryckiego, Zbigniewa
Preisnera, Jana Kantego Pawluśkiewicza. Przez Agnieszkę
Osiecką nazwana „Białym Aniołem Piwnicy pod Baranami”.

WANDA CHOTOMSKA
ur. 26 października 1929 w Warszawie, zm. 2 sierpnia 2017 tamże – polska pisarka, autorka
wierszy i opowiadań dla dzieci
i młodzieży, pomysłodawczyni cyklu programów telewizyjnych dla dzieci „Jacek i Agatka”
(1962–1973). Autorka ponad
200 książek dla dzieci i młodzieży, audycji radiowych i telewizyjnych, scenariuszy
do filmów krótkometrażowych
i sztuk teatralnych.

MAGDALENA ABAKANOWICZ
ur. 20 czerwca 1930 w Falentach, zm. 20 kwietnia 2017
w Warszawie – polska rzeźbiarka, nauczycielka akademicka
Uniwersytetu
Artystycznego
w Poznaniu, profesorka wizytująca na University of California.
Specjalizowała się w tworzeniu
dużych, figuralnych kompozycji przestrzennych w oparciu
o tkaninę, z wykorzystaniem
również innych materiałów, jak kamień,
drewno i brąz
– zwanych od
jej nazwiska
abakanami.
Jej
nazwisko
znajduje się we
wszystkich
leksykonach
sztuki współczesnej.

ANDRZEJ BLUMENFELD
ur. 12 sierpnia 1951 w Zabrzu,
zm. 14 sierpnia 2017 w Warszawie – polski aktor filmowy,
teatralny, telewizyjny i dubbingowy. Pracował m.in. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym
im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, w Teatrze Wybrzeże
w Gdańsku, w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, w Teatrze Narodowym w Warszawie.
Zagrał w ponad 40 filmach.
m.in. „Obywatel Piszczyk”,
„Prymas. Trzy lata z tysiąca”,
„Carte Blanche”, „Pianista”.
Szerszej publiczności znany jest
także z seriali: „Na Wspólnej”,
„M jak miłość”, „Pensjonat pod
Różą”, „Na dobre i na złe”, „Ojciec Mateusz”, „Prawo Agaty”
czy „Druga szansa”.

WIESŁAW MICHNIKOWSKI
ur. 3 czerwca 1922 w Warszawie,
zm. 29 września 2017 tamże –
polski aktor teatralny i filmowy,
artysta kabaretowy. Poza teatrem
popularność przyniosły mu występy estradowe, filmowe i telewizyjne. Był jedną z gwiazd telewizyjnego Kabaretu Starszych
Panów, kabaretu „Dudek” oraz
radiowego „Podwieczorku przy
mikrofonie”. Do najbardziej znanych ról filmowych Michnikowskiego zalicza się postać Jej Ekscelencji w „Seksmisji” Juliusza
Machulskiego. Aktor występował także m.in. w filmach „Rififi
po sześćdziesiątce”, „Gangsterzy i filantropi”, „Otello z M-2”,
„Hallo Szpicbródka”, oraz serialu
„Czterej pancerni i pies”. W polskiej wersji językowej serialu
animowanego „Smerfy” użyczył
głosu postaci Papy Smerfa.
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z

Piotrem Skargą, aktorem teatralnym i filmowym

fot. Teatr Gudejko

DBAM O MOJE
SZCZĘŚCIE

 Jest Pan z „tych” Skargów?
Raczej nie z „tych” Skargów, jeśli ma Pani na
myśli szesnastowiecznego kaznodzieję Piotra
Skargę. W naszej rodzinie to nazwisko pojawiło się dopiero w XIX wieku. Do wybuchu II
wojny światowej familia, z której się wywodzę,
mieszkała na Kresach. Po wojnie podzieliła los
tysięcy ziemian...

NA SCENIE, PODOBNIE

 Dzieje pańskiej rodziny mogłyby posłużyć za niejeden scenariusz filmowy. Z czego
jest Pan najbardziej dumny, kiedy myśli
o swoich przodkach?
Najbardziej jestem dumny z moich dwóch
uroczych ciotek, sióstr ojca: Hanny Skarżanki, wielkiej aktorki i śpiewaczki oraz Barbary
Skargi – wybitnej profesor filozofii. Hania
w czasie okupacji niemieckiej pracowała jako
kelnerka w kasynie żołnierskim, zbierając informacje dla polskiego wywiadu wojskowego.
Należała do Kedywu Okręgu Wileńskiego
AK. Z kolei Basia była łączniczką AK. W 1944
roku została aresztowana przez Rosjan i skazana na 10 lat łagrów w głębi Syberii. Powró-

EKSPLOZJĘ RADOŚCI. JA

JAK W ŻYCIU, GRAMY
RÓŻNE ROLE. JEST
MIEJSCE NA ŁZY I NA
WYRAŹNIE ROZDZIELAM
ŻYCIE ZAWODOWE
OD PRYWATNEGO
I NIE ZASTANAWIAM SIĘ
SPECJALNIE NAD TYM,
JAK JESTEM OCENIANY.

ciła do Polski dopiero w 1955 roku i dokończyła studia filozoficzne na Uniwersytecie
Warszawskim, rozpoczęte jeszcze w Wilnie.
Dama Legii Honorowej Orła Białego. Wielki
człowiek, o którym z pewnością mogłoby powstać niejedno epickie dzieło filmowe.
 W Pana rodzinie było wielu aktorów.
Czy to wierność tradycji zadecydowała o tym,
że poszedł Pan w ich ślady?
Nie. To nie był przemyślany wybór, a raczej
impuls. Po maturze miałem zupełnie inne
plany - chciałem zostać zawodowym sportowcem, więc zdawałam na AWF, ale się nie
dostałem. Ponieważ moja siostra cioteczna
studiowała wówczas w szkole teatralnej, pomyślałem, że może spróbuję pójść w tym kierunku. I tak zostałem aktorem.
 W jakim nastroju opuszczał Pan mury
szkoły teatralnej?
Jak każdy młody człowiek – z ogromnymi
nadziejami i marzeniami o sławie. Może nawet otrę się o Oscara, myślałem (śmiech). Ale
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życie dość szybko zweryfikowało moje wielkie
aspiracje i – szczerze mówiąc - dziś nie mogę
narzekać.
 Po studiach, przez 13 lat, grał Pan w Teatrze Dramatycznym, ale to dopiero udział
w serialu „W labiryncie” w końcówce lat 80.
uczynił z Pana gwiazdę i przyniósł wymarzoną sławę. Rola docenta Duraja nieźle
namieszała w Pana życiu…

PRZEZ CAŁE
ŻYCIE SZUKAMY
MIŁOŚCI, SPOKOJU,
SPEŁNIENIA,
CZYLI SZCZĘŚCIA –
JEDNYM SIĘ TO UDAJE,
INNYM NIE.
MNIE SIĘ UDAŁO.
Tak, rzeczywiście. To była wspaniała przygoda.
Ale aby zagrać w tym serialu, musiałem trochę
zmienić moje warunki sceniczne. Do momentu zaangażowania mnie w tej produkcji byłem
bardzo chudym i wiotkim facetem. Przy wzroście 185 cm ważyłem 56 kilogramów. Dopiero
kiedy rzuciłem palenie i trochę się zaokrągliłem, moja kariera nabrała rozpędu (śmiech).
Serial pokazywał już zupełnie innego człowieka. Wciąż wracam do niego z ogromnym sentymentem. Atmosfera na planie była wspaniała. A moja rola, mówiąc nieskromnie, podbiła
serca widzów. Co tydzień przed telewizorami
zasiadało 16 milionów ludzi!
 Wydawało się, że po serialowym sukcesie
wrota do filmu i teatru będą stały przed
Panem otworem, ale tak się nie stało. Jak Pan
myśli, z perspektywy czasu, dlaczego?
Musimy pamiętać o tym, że serial „W labiryncie” był wówczas jedynym tasiemcowym
serialem, dziś nazwalibyśmy go telenowelą,
który miał ponad 60-procentową oglądalność.
O zaszufladkowanie było więc bardzo łatwo.
Kiedy po zakończeniu emisji zacząłem szukać
pracy w kolejnych produkcjach, bardzo często
słyszałem od reżyserów, że widz musi „odpocząć” od docenta Duraja, że muszę trochę poczekać na nową rolę.
 I czekał Pan aż 12 lat. Jak Pan wówczas
zarabiał na życie?
No cóż. Musiałem sobie radzić. I choć grałem
wtedy dużo przedstawień dla dzieci w Teatrze Komedia i jeździłem z nimi po Polsce,
to w międzyczasie nauczyłem się paru fajnych rzeczy, zdobyłem nowe doświadczenia,
a przede wszystkim zrozumiałem, że aktor-

stwo to jest sinusoida – raz jest się na wozie,
raz pod wozem. Że pojawiają się mody na
określonych aktorów, którym ulegają widzowie, wciąż chłonni nowych wrażeń. Pracowałem fizycznie w Norwegii i w Niemczech,
sprzedawałem odkurzacze, byłem kelnerem
w pizzerii, ukończyłem kilka kursów, m.in. na
ubezpieczyciela, ale żadnego ubezpieczenia
nie sprzedałem (śmiech), prowadziłem również z żoną sklep z artykułami papierniczymi.
 Po tej przerwie zobaczyliśmy Pana w serialu „Pensjonat pod Różą” a zaraz potem
w „Bulionerach”.
Jak udało mi się wygrać casting do serialu
„Pensjonat pod Różą”, bardzo się ucieszyłem.
Podobnie było z „Bulionerami”, kiedy po
przeczytaniu scenariusza byłem zachwycony
a perypetie Piotra Nowika tak mnie wciągnęły, że nie wyobrażałem sobie tej produkcji
beze mnie (śmiech).
 Do twarzy Panu z komedią, chociaż
w dramatycznym repertuarze też się Pan
dobrze czuje. A w życiu codziennym woli Pan
być bohaterem czy prześmiewcą?
Rzeczywiście zdecydowanie bliżej mi do komedii niż do dramatu. To paradoks, bo tuż
po skończeniu szkoły teatralnej marzyła mi
się rola herosa, co przy moich warunkach fizycznych odpadało. Wydawało mi się, że wystarczy sprawnie machać szablą albo strzelać
z kolta, żeby zostać bohaterem z krwi i kości.
A to nie na tym polega. Na scenie, podobnie
jak w życiu, gramy różne role. Jest miejsce na
łzy i na eksplozję radości. Ja wyraźnie rozdzielam życie zawodowe od prywatnego i nie zastanawiam się specjalnie nad tym, jak jestem
oceniany.
 Powiedział Pan w jednym z wywiadów,
że dojrzał do szczęścia. Co to znaczy?
Miałem w swoim życiu wzloty i upadki, szczególnie te ostatnie wiele mnie nauczyły. Dzięki
nim potrafię docenić to, co mam. Przez całe
życie szukamy miłości, spokoju, spełnienia,
czyli szczęścia – jednym się to udaje, innym
nie. Mnie się udało. Myślę, że jestem ogólnie
dobrym człowiekiem i coś mi się od życia należy. Dojrzałość do szczęścia polega na tym, że
potrafi się je hołubić i z całych sił walczyć o to,
by nie umknęło.
 Ma Pan duży dystans do siebie i tego, co
robi. To bezcenna cecha. Jak Pan to osiągnął?
Ten mój dystans łączy się też z dużą tolerancją,
jaką mam zarówno dla innych, jak i dla siebie.
W trudnych momentach przywołuję słowa
mojej ukochanej babci, która zwykła mawiać:
„Duże kłopoty bierz za małe, a małe za żadne”
i ja trzymam się tej maksymy. Nie przejmuję
się drobiazgami, staram się, bym ja i moi najbliżsi mieli fajne życie. Mam świadomość tego,
że mało wiem, że dużo jest rzeczy, które chciałem zrobić a nie zrobiłem. Gdybym nie miał
do siebie dystansu, to codziennie patrzyłbym
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w lustro i uwielbiał swoje odbicie (śmiech).
 Wkrótce zobaczymy Pana na siedleckiej Scenie Teatralnej w spektaklu Teatru
Kamienica „SPA, czyli Salon Ponętnych
Alternatyw”. Jak Pan wspomina współpracę
z reżyserem Emilianem Kamińskim?
To jest moja trzecia premiera z Emilianem Kamińskim, do którego mam ogromny szacunek.
To tytan pracy, który robi bardzo uczciwy teatr. Pracuje się z nim strasznie ciężko, bo jest
wymagający i nie ma poczucia czasu, ale ja
ubóstwiam taki rytm. Emilian jest bardzo konkretnym reżyserem - praca z nim jest szalenie
twórcza. Jest prawdziwym człowiekiem teatru.
Kocha tę swoją „Kamienicę” jak żonę (śmiech).
 A publiczność? Jak energia ze strony
widowni buduje Pana rolę?
Publiczność jest najważniejsza, a widz to kolejna postać sztuki. Reakcje ze strony widowni
bardzo mi pomagają. Jeśli w odpowiedzi na
moją sceniczną rolę słyszę huragan śmiechu,
to dla mnie miód na serce. Takie reakcje publiczności uskrzydlają, chociaż zdarza się, że
widzowie wcale nie reagują, bo bardziej są
zainteresowani na przykład tym, co będą robić po wyjściu z teatru. Ale są to na szczęście
rzadkie sytuacje. W naszym środowisku o takich widzach złośliwie mówimy, że „są Węgrzy
na widowni”, bo niczego nie kumają (śmiech).
 Co Pana zajmuje poza sceną?
Moją wielką miłością jest tenis i jazda na
nartach. Wspólnie z ukochaną bardzo często
organizujemy też wycieczki rowerowe, uwielbiamy również żeglować. Oboje uwielbiamy
zbierać grzyby. Mam to szczęście, że moja życiowa partnerka podziela moje pasje, dzięki
temu spędzamy razem dużo czasu.

DOJRZAŁOŚĆ DO
SZCZĘŚCIA POLEGA NA
TYM, ŻE POTRAFI SIĘ JE
HOŁUBIĆ I Z CAŁYCH SIŁ
WALCZYĆ O TO, BY NIE
UMKNĘŁO.
 Panie Piotrze, w co Pan wierzy?
Wierzę w przeznaczenie. Jestem ateistą,
ale rozumiem tych, którzy wierzą w Boga
i w chrześcijański model życia, bo on nakazuje bycie dobrym człowiekiem. Wierzę, że
u kresu istnienia nie czeka nas pustka, że ta
nasza energia, przez chrześcijan zwana duszą,
przechodzi do innego wymiaru lub zamieszkuje w innym człowieku. Wierzę, że mnie też
spotka nagroda po śmierci.


Dziękuję bardzo za rozmowę



Monika Mikołajczuk
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PREMIERA MIESIĄCA

„CUDOWNA TERAPIA” OCZAMI TWÓRCÓW
Zaproszenie do zabawy w podchody
Szukając repertuaru spośród sztuk kameralnych nie mogłam zignorować tzw. emploi,
które predysponuje mnie, Maćka Czapskiego i Roberta Protasewicza do grania
określonego rodzaju sztuk. Z drugiej strony
chciałam, żebyśmy podjęli inne wyzwania
aktorskie niż w „Kantacie na cztery skrzydła” R. Bruttera. Tak jest zawsze ciekawiej
- i dla nas, i dla widza. „Cudowna terapia”
Daniela Glattauer’a ujęła nas wyrazistymi
postaciami, które prześcigają się w ciętych
ripostach oraz aktualnością poruszanego
problemu, z którym każdy w mniejszym lub
większym stopniu musiał się zmierzyć albo
zmierzy się w przyszłości. Kryzys małżeński, kryzys w relacji damsko-męskiej - to doświadczenie nie posiada narodowości, klasy
społecznej, wieku. I w tym m.in. upatruję

Przeganiamy się z pomysłami
Egzemplarz scenariusza „Cudownej terapii”
trafił do moich rąk za sprawą Uli Gotowickiej,

siłę tej sztuki. Kiedy trzaskają talerze albo
trwają niekończące się „ciche dni” trudno
o dystans i empatię, o umiejętność spojrzenia na sprawy z tej drugiej, nie swojej perspektywy. Czy nasz spektakl, oprócz dawki
śmiechu, zafunduje widzom jakiś seans
przemyśleń? Czy zobaczą siebie w krzywych
zwierciadłach Joanny i Walentego? Bardzo
bym chciała. Wciąż nie mogę się wyleczyć
z misyjnego postrzegania roli teatru.
Daniel Glattauer pisze bardzo wdzięcznie, pisze tak, jak gdyby sam był terapeutą wielu par i dzięki temu zyskał lekkość
i dystans w nakreślaniu tego „osobliwego
zjawiska przyrody”. Nie stroni od humoru.
Jednakże to tylko zarys, wskazanie kierunku, zaproszenie do wspólnej zabawy
w podchody. Ja, aktorka, przyjęłam je z radością, a teraz rozemocjonowana gonię od
strzałki do strzałki w poszukiwaniu pełnoktóra przed okresem wakacyjnym notorycznie
zasypywała mnie scenariuszami przeróżnych
sztuk w założeniu przeznaczonych na trzech
aktorów. Od razu mi się spodobał i czułem, że
to jest właśnie to - że ta sztuka niejako do nas
pasuje. Lubimy się pośmiać i rozśmieszać widownię, ale też lubimy, kiedy oprócz warstwy
komediowej, w sztuce chodzi o coś więcej,
o przesłanie i taki właśnie jest ten spektakl.
Nie jest łatwo pogodzić funkcje aktora
i reżysera. Ciężko jest poprowadzić aktorów,
znajdując się obok nich na scenie, nie widząc tego, co może zaobserwować odbiorca.
Jednak z Ulą i Maćkiem bardzo dobrze się
współpracuje. Przeganiamy się z pomysłami,
jest to swojego rodzaju burza mózgów, można powiedzieć „praca zbiorowa”, nad którą
czuwa fachowe spojrzenie dyrektora Waldemara Koperkiewicza.
Niełatwo jest wejść w buty terapeuty, choć

krwistej postaci Joanny. Zadyszka, lekka
panika w tym niepewnym cwale, pot. Ale
i radość! Niech nie ustaje.


Ula Gotowicka

podczas studiów otarłem się o psychologię,
ale nie o terapię par. Na szczęście na razie nie
było to konieczne. Dużo rozmawiamy o naszych postaciach, co je charakteryzuje, jak zachowałyby się w takiej czy innej sytuacji. Nie
zapominajmy jednak, że sztuka jest komedią,
a więc i nasze postacie są chwilami odrealnione, zabawne, groteskowe. Choć myślę, że
niejeden widz znajdzie na scenie w wielu sytuacjach swoje lustrzane odbicie.
Nie możemy doczekać się już konfrontacji
z odbiorcą, dlatego serdecznie zapraszamy
wszystkich, a w szczególności pary. Wiem, że
spektakl premierowy jest już prawie wyprzedany, ale zapraszamy na pokaz popremierowy
już kolejnego dnia. Sądzę, że warto przyjść do
teatru na „Terapię”, na pewno wyjdą Państwo
ze spektaklu z nowymi doświadczeniami
i wskazówkami na życie :)


Robert Protasewicz
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Obłaskawić emocje, które dzielą
 Dlaczego warto obejrzeć „Cudowną terapię”?
Dla trójki niekwestionowanych osobowości scenicznych (hahaha!). „Wejdź, a poznasz siebie”... hasło siedleckiej sceny sprzed lat. To wciąż aktualne.
„Musi pan wiedzieć, panie... eee magistrze, że to
nie najlepsza faza naszego związku” – mówi „mój”
bohater. Żeby nabrać dystansu do siebie, do swych
problemów. Żeby przejrzeć się w zwierciadle sceny.
Trochę ono pokrzywione, więc dostarcza nie tylko
refleksji, ale i uciechy. Człowiek popełnia błędy... i na
błędach się uczy. Na cudzych... taniej. Bohaterowie
sztuki pogubili się, a teraz szukają równowagi między złymi i dobrymi wspomnieniami, podejmują
wysiłek w celu obłaskawienia emocji, które rozsadzają ich związek. Nie chodzi o to, żeby je wyciszać,
tylko sprawić, by doszły do głosu te pozytywne, scalające. Ludzie podejmują takie wysiłki, ratują związki. Z różnym skutkiem. Przykład małżeństwa Dorek ma ich wesprzeć, utwierdzić w słuszności tych
starań, pokazać możliwości, pozwolić na nabranie
dystansu, dać wytchnienie, ukazać też pułapki. Dając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa, pozycję
obserwatora (oglądacza/podglądacza?).
 Jakie jest przesłanie spektaklu?
To pytanie do reżysera. Z perspektywy aktora
nie wszystko widać. Z tej perspektywy nasze
zdania mogą się różnić. Choć nie musi tak być.
Historia jest z tych, jakie lubię. Z pozytywnym
przesłaniem.
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Bohaterowie poszukują rozwiązania. Doświadczenia, temperamenty, emocje tworzą mieszankę wybuchową. Łatwo nie jest... A jakie było
pytanie?... Dobra, najkrótsza odpowiedź z tych,
które przychodzą mi do głowy, brzmi: Warto!
Naprawiać, poszukiwać tego, co łączy, tego, co
porusza... Może jeszcze... nie wstydźmy się prosić
o pomoc. O ile jej chcemy.
 Jak współpracuje się panu z Ulą i Robertem?
Efektywnie. Różnimy się, ale różnimy się pięknie.
Uzupełniamy się, wspieramy... kłócimy czasem
też. Bywa różnie, za to efekty... A, to nie jest pytanie o sukcesy. Dajemy radę. Jak dotąd nie było
źle... obym nie zapeszył. Poruszamy się pomiędzy
„nie najgorzej” a „świetnie”, osiągając oba te ekstrema. Ciągle potrafimy się zaskakiwać. Nawzajem. Jak to mówią w tych stronach, oby gorzej nie
było. Właśnie zdałem sobie sprawę, że to nie jest
dyplomatyczna odpowiedź. Za to szczera. Żadne
z nas nie jest „trudne w pożyciu”, więc jakoś idzie.
Nie przypominam sobie, żebyśmy kiedykolwiek
ścięli się na amen. Każde z nas posiada chęć
i zdolność porozumienia, więc kłopoty bywają jedynie przejściowe. I to sprawia, współpraca układa nam się między „nie najgorzej”, a „świetnie”.
 Kolejny spektakl waszego „trio”, czy będzie
kolejnym sukcesem?
Pytanie zawiera tezę, że więcej niż jeden z wcześniejszych spektakli w obsadzie Gotowicka, Pro-

tasewicz, Czapski odniósł sukces. Miło. A teraz
jakoś elegancko, interesująco i błyskotliwie... nie
odpowiem na to pytanie. Żeby nie zapeszyć. Tej
i każdej innej pracy nad spektaklem towarzyszą nadzieje. Tych się nie wypieram. Sądzę, że
warto obejrzeć ten spektakl. Żeby wyrobić sobie zdanie. W kwestii artystycznej i estetycznej.
Jak to w kontakcie ze sztuką. A także w kwestii
ukazanej w tym przedstawieniu. Jeśli płomień
namiętności w związku przygasa i staje się niszczycielski... Okazja do refleksji. Czy i jak mocno
mnie to dotyczy? Czy i co robić?... To nasza wypowiedź w tej sprawie. Staramy się ze wszystkich
sił. Reszta w rękach widzów. Oklaski, opinie, recenzje... „po owocach ich poznacie”.

Z Maciejem Czapskim rozmawiała Maria Mazurkiewicz
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

kultową, mistrzem, którego teksty zna chyba każdy dorosły Polak. Wojciech Młynarski to autor
tekstów kilku tysięcy piosenek, w których opisywał Polskę i Polaków takich, jakimi ich widział
w danej chwili. Nie było tu owijania w bawełnę
czy pobłażania; mówił o rzeczywistości ostro,
bez ogródek, wytykając nam wszystkie wady tak
wprost, bez znieczulenia. Któż nie pamięta takich
piosenek, jak „W Polskę idziemy”, „Róbmy swo-

je” czy „Niedziela na Głównym”? Przecież tam
jak w lustrze możemy przyglądać się naszej codzienności. Ten film, to jednocześnie ostatni wywiad z twórcą, jakiego udzielił przed śmiercią; to
bardzo osobiste i szczere wypowiedzi, w których
widzimy nie tylko wybitnego poetę, ale przede
wszystkim zwykłego człowieka, zmagającego
się przez całe życie z zupełnie przyziemnymi
problemami i ludzkimi słabościami. Znajdziemy
w nim wypowiedzi rodziny Młynarskiego, jego
przyjaciół i współpracowników. Opowiadają
m.in. jego dzieci i przyjaciele – Janusz Gajos, Janusz Głowacki, Ewa Bem, Irena Santor,
Michał Bajor, Magda Zawadzka i inni Są to
szczere wspomnienia o artyście; o jego zaletach,
ale i wadach mówione wprost - zupełnie bez
cenzury! Jeśli do tego dopowiem, że twórcy filmu
zamieścili w nim nieznane archiwalia, fotografie
i teledyski, to jestem przekonany, że jak nigdy być
może dotąd, zechcecie Państwo zobaczyć film
dokumentalny, ot choćby po to, aby wspomnieć
wielkiego artystę, a być może cofnąć się na chwilę
w czasie i pooddychać minioną, sentymentalną
rzeczywistością?
Drugim z filmów polskich, na który chcę
Państwa zaprosić, to zdobywca Złotych Lwów
na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, pt.: „Cicha Noc”. Reżyserem
tego obrazu jest debiutant Piotr Domalewski.
Oto, o czym, wg dystrybutora, on opowiada:
[Adam, główny bohater „Cichej nocy”, na co

mudzie. Mały Mojżesz
bawił się na kolanach
Faraona. W pewnym momencie sięgnął rączką do
korony spoczywającej na
głowie władcy, która była
bogato zdobiona klejnotami. Jako że król Egiptu bardzo bał się utraty
władzy, zapytał swoich
doradców i astrologów,
co mogłoby znaczyć to
zdarzenie.
Większość
z nich uznała, że Mojżesz
może być zagrożeniem
dla władzy Faraona i radzili, aby go zabić jak
najszybciej. Jednak jeden z doradców zasugerował, żeby go poddać próbie i sprawdzić,
czy był to zamierzony zamach na królewską
koronę, czy jedynie dziecięce igraszki. Przed
niemowlęciem zostały postawione dwie
tace, jedna z nich była wypełniona złotem
i klejnotami, a druga rozżarzonymi węglami.
Kiedy Mojżesz wyciągnął rękę do klejnotów,
anioł skierował ją do węgli. Dzieciak wziął
jeden do ręki i włożył sobie do ust. Oczywi-

ście poparzył sobie dłoń i język, ale zachował
życie. Odtąd Mojżesz miał problemy z wymową, co sam oznajmia Bogu podczas swojego powołania (Wj 4, 10).
Legenda ta tłumaczy, dlaczego później
Mojżeszowi towarzyszył Aaron, który stał
się jego ustami. Piękna historia zobrazowana została w ciekawy sposób na płótnie,
które możemy podziwiać w Muzeum. Takich
przedstawień jest w sztuce niewiele, dlatego
tym bardziej warto to zobaczyć.

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Bez
znieczulenia
Przed nami nowy numer Sceny 24 kolejny,
w którym znowu będę pisał o filmach polskich.
Być może brzmi to jak narzekanie, jednak nim
nie jest. Bo jak tu się nie cieszyć z tak obfitej
oferty filmów rodzimych w naszych kinach?
Przecież świadczy to o znakomitej kondycji nie
tylko twórców, ale i producentów oraz rosnącej
świadomości inwestorów. Dzięki temu kino polskie ma się dobrze, a będzie, jak mam nadzieję,
jeszcze lepiej! Tym razem, więc dwa, spośród
kilku polskich filmów zapowiadanych przez dystrybutorów kinowych w najbliższych tygodniach.
Pierwszy to dokument zatytułowany
„Młynarski. Piosenka finałowa”. Reżyserem tego
obrazu jest Alicja Albrecht, doświadczona dokumentalistka i reportażystka, która tym razem
postanowiła zmierzyć się z legendą, z postacią

Reżyseria: Alicja Albrecht

DO OBEJRZENIA
KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Dzieciństwo
Mojżesza
W Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach
można zobaczyć obraz „Próba ognia małego Mojżesza” z 2 poł. XII wieku. Przedstawiona scena ukazana jest w ciemnej tonacji.
Kobieta w bogato dekorowanej sukni trzyma
na rękach nagie niemowlę, które sięga rączką do tac podawanych przez dwóch małych
chłopców, jednego białego i drugiego czarnego. Na jednej tacy znajdują się rozżarzone
węgle, na drugiej kosztowności. Piątą postacią jest starszy mężczyzna w białym turbanie, który gestem rąk wyraża zaskoczenie
i zdziwienie zaistniałą sytuacją. Być może
są tutaj przedstawieni Faraon i jego córka,
gdyż na ich głowach znajdują się małe korony. Stroje, a także fryzury i biała broda, są
siedemnastowieczną aktualizacją dawnych
wydarzeń związanych z tematyką biblijną.
Obraz ten przedstawia mało znaną historię z dzieciństwa Mojżesza, zapisaną w Tal-
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Reżyseria: Piotr Domalewski

dzień pracujący za granicą, w Wigilię Bożego
Narodzenia odwiedza swój rodzinny dom na
polskiej prowincji. Z początku ukrywa prawdziwy powód tej nieoczekiwanej wizyty, ale wkrótce
zaczyna wprowadzać kolejnych krewnych
w swoje plany. Szczególną rolę do odegrania
w intrydze mają jego ojciec, brat, z którym
Adam jest w konflikcie oraz siostra z mężem].
Krytycy i widzowie po pierwszej projekcji

festiwalowej okrzyknęli go faworytem do nagrody głównej i zresztą tak też w efekcie się stało.
Do tego nagrodę za najlepszą pierwszoplanową
rolę męską otrzymał Dawid Ogrodnik. To film
dojrzały, przemyślany i świetnie zagrany. Nie widać tu zupełnie ręki debiutanta. Momentami ma
się wrażenie, że reżyserem jest któryś z uznanych
artystów. Zresztą porównuje się ten obraz do filmów Wojciecha Smarzowskiego, choć zaręczam,
że nie ma tu plagiatu; to zupełnie osobne dzieło,
stanowiące równie wnikliwą analizę polskości
i tylko w klimacie i sposobie obserwacji przynoszące na myśl dzieła wspomnianego reżysera.
Bo jest to film opowiadający historię prawdziwą,
by nie powiedzieć szczerą, znakomicie zagrany
i niezwykle precyzyjnie poprowadzony przez reżysera. I jak mówi Łukasz Staszczyszyn z portalu
CULTURE.PL „... to... jeden z najważniejszych
i najbardziej dojrzałych polskich debiutów ostatnich lat”, a ja zgadzam się z tym stwierdzeniem!
Mam nadzieję, że nie znudzicie się Państwo kinem polskim. Jest ono coraz ciekawsze,
coraz bardziej dojrzałe i sprawne. Już nie widać
siermiężności, nieporadności i ograniczeń finansowych. Jednym słowem nie mamy się czego
wstydzić. I to zarówno w filmie fabularnym, jak
i w dokumentalnym. Przecież tematów do sfilmowania jest wiele, a dzieje się tak zawsze wtedy,
kiedy dostarcza ich samo życie, kiedy twórcy nie
muszą sięgać do zmyślonych i nieprawdziwych
historii. Zachęcam więc do oglądania!

autorska galeria

RYSUNEK I MALARSTWO
MARIUSZ DRABAREK
Malarz i rysownik tworzący i pracujący w Siedlcach. Prócz malarstwa sztalugowego zajmuje
się tworzeniem murali, projektowaniem i aranżowaniem wnętrz. Jego prace (murale) obejrzeć
można w Pracowni Rannych Pantofli, jak również w restauracji i hotelu Księżycowa w Siedlcach.
Murale i obrazy autorstwa siedleckiego artysty
znajdują się (w posiadaniu kolekcjonerów) zarówno w kraju, jak i za granicą.
Na wystawie obejrzeć będzie można ostatnio
powstałe prace, wykonane w ramach stypendium Prezydenta Miasta Siedlce.
WERNISAŻ WYSTAWY
9 LISTOPADA GODZ. 18:00
GALERIA TEATRALNA CKiS
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DO POCZYTANIAZdzisław Jerzy Adamczyk

Manipulacje i tajemnice.
Zagadki późnej biografii
Stefana Żeromskiego
Profesor Zdzisław Jerzy Adamczyk
przez piętnaście lat zajmował się przygotowywaniem do druku korespondencji Stefana Żeromskiego. Poszukując w archiwach
i bibliotekach informacji niezbędnych do
objaśnienia pewnych spraw, o których
mowa jest w listach, odkrył, że dotychczasowa wiedza o życiu autora „Popiołów,”
ukształtowana przez książki Hanny Mortkowicz-Olczakowej, Aliny Kowalczykowej
oraz wspomnienia Moniki Żeromskiej mija
się z prawdą, często będąc wynikiem jaskrawej manipulacji.
Do tej pory nikt nie napisał pełnej, wiarygodnej biografii Żeromskiego. Najwięcej
wiemy o latach młodości autora „Syzyfowych prac”, gdyż sam o to zadbał prowadząc
dziennik. O późniejszym jego życiu wiadomo znacznie mniej, co pozostawia otwarte
pole dla konfabulacji, koloryzacji, zmyśleń.


Wydawnictwo: Czytelnik 2017
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY
Zawady

Łosice-Polinów

KOPIEC
KU CZCI PIŁSUDSKIEGO

LISTOPAD JEST MIESIĄCEM PAMIĘCI O NASZYCH BLISKICH, KTÓRZY ODESZLI, ALE
I O BOHATERACH POLEGŁYCH W WALKACH ZA OJCZYZNĘ GŁÓWNIE W LATACH 19181920. WYRAZ PAMIĘCI O JEDNYCH I DRUGICH TO NASZE WIĄZANKI I ŚWIATEŁKA NA
CMENTARZACH ORAZ MOGIŁACH CZY W MIEJSCACH UPAMIĘTNIEŃ. JEDNA Z NIEWIELU
RADOSNYCH ROCZNIC W HISTORII POLSKI, CZYLI ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 R.,
JEST UPAMIĘTNIONA W REGIONIE W WIELU RÓŻNYCH FORMACH, PRZYKŁADAMI SĄ KRZYŻE
(„ZA WSKRZESZENIE POLSKI” W CZEPIELINIE) I KAPLICZKI (GÓRKI KOŁO PRZESMYK).

W naszym regionie zauważa się także szczególne zagęszczenie Miejsc Pamięci Narodowej
w formie kopców usypanych z ziemi. Są symbolami więzi społeczności z bohaterami narodowymi. Świadczą też o bogatej tradycji rodzimej
powiązanej nie tylko z wydarzeniem, ale także
konkretną postacią.
Znany w całym kraju i największy w powiecie siedleckim jest kopiec poświęcony Józefowi
Piłsudskiemu w lesie Majówka we wsi Zawady,
przy szosie Siedlce-Łosice. Jego budowę rozpoczęto w 1936 r. z inicjatywy kierownika szkoły
w Zawadach, Czesława Dylewicza.
Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że budowy
kopca podjęli się prości, niewykształceni ludzie.
Co prawda byli oni motywowani przez miejscowego nauczyciela, ale gdyby nie upór chłopów
i ich zaangażowanie w pracy, kopiec nigdy by
nie powstał. W tym podlaskim narodzie tkwił
wielki patriotyzm i niezwykła radość z odzyskania przez Polskę niepodległości. Jakże dobrze
to świadczy o tych ludziach,
którzy właśnie w ten sposób
chcieli pracować dla Ojczyzny. (S. Lipińska, Monografia
Kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zawadach-Majówce, Siedlce 2002, s. 2).
Mężczyźni przewozili ziemię furmankami, a kobiety
przenosiły ją w koszykach
i fartuchach. Po pewnym
czasie do pracy włączyli się
mieszkańcy sąsiednich miejscowości z gminy, następnie
sąsiednie gminy. Ponadto
z całej Polski przysyłano ziemię w woreczkach pocztą.
Miejscowi uczniowie sypali ją
Skórzec
uroczyście na kopiec podczas

wycieczek organizowanych przez nauczycieli.
Budowa odbywała się według projektu artysty malarza i profesora rysunku Państwowego
Gimnazjum Męskiego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach, Jana Komara.
Na szczycie kopca umieszczono granitowy głaz
z podlaskiego pola z napisem: „JÓZEFOWI
PIŁSUDSKIEMU/ZIEMIA SIEDLECKA/1936”
i krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Jego otwarcie odbyło się 15 maja 1938 r.,
w trzecią rocznicę śmierci Marszałka. Uroczystość nabrała wymiaru ogólnokrajowego. Polskie Koleje Państwowe przeznaczyły dwa pociągi
osobowe, które dowiozły uczestników uroczystości. Uczestniczył w nich prezydent RP, prof.
Ignacy Mościcki. Wzięły w niej udział władze
państwowe i wojskowe, kompanie honorowe 22
pp i 9 pal. Uroczystość transmitowało Polskie
Radio na cały kraj. Wydarzenie utrwalono także
na taśmie Polskiej Kroniki Filmowej.
Pod względem wielkości najbardziej imponujący jest w regionie kopiec Henryka Sienkiewicza
w Okrzei (pow. łukowski).
Inne znaczące to m.in.: Tadeusza Kościuszki w Krępie
(pow. garwoliński), powstańców styczniowych w Kosowie
Lackim (pow. sokołowski),
Liwkach Szlacheckich (pow.
łosicki) i Siedlcach (zwany też
kolumną Rawicza).
Echem innych wydarzeń
związanych z odzyskaniem
niepodległości i wojną polsko-bolszewicką są kopce
poległym za wiarę i Ojczyznę, usypane obok kościołów
w Skórcu i Wodyniach.

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk

Kobylany

Zawady

Wodynie

www.ckis.siedlce.pl
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NOVEKINO SIEDLCE
PoLECA

OCZAMI

KOBIET

8.11.
czerwony żółw

ARKA
XI / 2017

DO ZOBACZENIA
W NOVEKINO SIEDLCE

REKLAMA

TĘŻNIA
SOLANKOWA
W PARKU WODNYM
JUŻ OTWARTE!
CODZIENNIE 7-22
PARK WODNY SIEDLCE
UL. JANA PAWŁA II 8, I PIĘTRO

OCZAMI KOBIET
Kinoranki

Kino

z Misiem

13.11.

26.11.

Adler to samotny mężczyzna, który mieszka w
godz.Frank
11.00

i wychowuje „genialne dziecko” – swą wybitnie uzdo
pragnie, aby Mary uczyła się w zwykłej szkole, ale jeg
ma inne plany – chce wziąć edukację wnuczki w swoj
Franka i Mary. Evelyn ma po swej stronie całą armię p
liczyć tylko na dwie osoby: życzliwą mu gospodynię,
Bonnie, z którą zaczyna łączyć go uczucie. Wkrótce u
wybitne zdolności są darem losu dla Mary, tak pojaw
w

Coco

22.11.
ptaki śpiewają
w Kigali

27.11.

?

NOVEKINO SIEDLCE

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

CARPACCIO Z BURAKA CZERWONEGO

Składniki:
 4 średniej wielkości buraki czerwone
 1 pęczek rukoli
 2 łyżki startego parmezanu
 2 ząbki czosnku (z wyciskarki)
 4 łyżki oliwy z oliwek
 1 łyżka soku z cytryny
 1 łyżeczka cukru
 sól, pieprz grubo mielony,
zioła prowansalskie
Buraki pieczemy zawinięte w folię aluminiową w temp. 180 st. przez ok. 1,5
godz. W międzyczasie przygotowujemy sos. Do kubeczka wlewamy oliwę,
dodajemy sól, sok z cytryny, cukier, czosnek, zioła prowansalskie. Buraki po
upieczeniu kroimy w cienkie plastry i układamy na półmiskach. Posypujemy
pieprzem i parmezanem. Polewamy sosem. Obok buraków kładziemy rukolę
(świetnie harmonizuje z burakami). Do tego polecam ciepłą bagietkę z masłem czosnkowym lub ziołowym (z przewagą siekanego kopru!). Smacznego.
REKLAMA

DŻEM Z DYNI Z POMARAŃCZĄ

Składniki:
 średniej wielkości dynia (średnica 15-20 cm)
 8 pomarańcz
 1 cytryna
 1 szklanka cukru
 1 szklanka wody
Dynię kroimy na 4 części, pozbawiamy ją pestek (wysuszone – bardzo zdrowe) i obieramy ze skóry. Z 4 pomarańcz i cytryny ścieramy
skórkę. Dynię kroimy w kostkę, gotujemy na wolnym ogniu dodając
szklankę wody. Dodajemy obrane ze skórki, pokrojone pomarańcze
(wcześniej sparzone). Gotujemy do miękkości (ok. ½ godz.).
Ugotowaną dynię z pomarańczami rozdrabniamy blenderem. Ponownie
gotujemy, aby odparowała woda i dżem zgęstniał. Po 2-3 godzinach gotowania na bardzo wolnym ogniu (i częstym mieszaniu) dodajemy cukier,
skórkę z pomarańczy i cytryny, sok z cytryny. Dalej gotujemy, aż masa
będzie gęsta. Przekładamy do wyparzonych słoiczków. Pasteryzujemy.
Pyszny dodatek do drożdżowego ciasta!
Waldemar Koperkiewicz
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Wzruszające spotkanie ze sztuką

P

która przybyła do Londynu na pensję dla dobrych
panien. I tak jak w życiu... fortuna potoczyła się
kołem. Początkowo dziewczynka traktowana
była jak tytułowa księżniczka, mieszkała w pięknym pokoju i nosiła jedwabne sukienki. I jak za
sprawą czarodziejskiej różdżki wszystko zmieniło
się w dniu jej jedenastych urodzin, kiedy to otrzymała informację o rzekomej śmierci ojca. Od tego
momentu dziewczęcy, uroczy pokój zamieniła na
strych, falbanki i koronkowe suknie – na lichą sukienkę i stała się służącą na usługach właścicielki
pensjonatu, która ciężką pracą musiała zarobić na
swoje utrzymanie. Jednak pomimo przeciwno-



Agnieszka Łazuga


Nauczyciel SP5 w Łukowie

fot. Janusz Mazurek

o raz kolejny uczniowie
ze Szkoły Podstawowej
nr 5 im. gen. Władysława
Sikorskiego
w Łukowie
mieli okazję podziwiać młodych adeptów sztuki, którzy
na Scenie Teatralnej Miasta
Siedlce wystawili, 24 października br., premierę
spektaklu „Mała księżniczka”.
Wzruszająca adaptacja powieści Frances
Hodgson Burnett wzbogacona w elementy i nuty
muzyki indyjskiej porwała odbiorcę w piękny,
a z zarazem pełny rozczarowań świat małej Sary,

ści losu Sara nie załamała się i zachowała pogodę ducha. Los szybko okazał się dla dziewczynki
łaskawy. Odzyskała ojca i dziecięcą radość.
Jak zwykle doskonała reżyseria i wspaniała choreografia pani Iwony Marii Orzełowskiej oczarowała i zaspokoiła gusta nawet najwybredniejszego widza, zaś aktorzy zostali nagrodzeni salwą
gromkich braw. Z prawdziwą przyjemnością podziwialiśmy grę aktorów, wokal i taniec członków
siedleckiego teatru. Były to prawie dwie godziny
wspaniałego i pouczającego spotkania ze sztuką.
Serdecznie polecamy nowe widowisko w CkiS
w Siedlcach.

W

niedzielę 29 października, gdy wokół nas
front atmosferyczny przyniósł
gwałtowne, silne i miejscami niebezpieczne podmuchy
wiatru, w Centrum Kultury
i Sztuki im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce. Teatr Tańca Caro
zaprosił mieszkańców Siedlec na kolejny spektakl
muzyczno-teatralno-baletowy. „Mała Księżniczka”
to historia niemal z Baśni Tysiąca i Jednej Nocy.
Odwołuje się wprawdzie do kultury i zwyczajów
indyjskich przeniesionych do realiów XIX-wiecznej Anglii, a nie do opowieści arabskich o sułtanie
i Szeherezadzie, ale powiew Orientu czuć, słychać
i widać od pierwszych minut przedstawienia. Na
widowni zasiadły przede wszystkim dzieci (wraz
z rodzicami) — dostojna i poważna publiczność,
gdyż tylko dzieci potrafią tak dostojnie i poważnie,
na serio odbierać treści baśni, zanurzyć się w świat
wyobraźni i na dodatek odnieść to pięknie do swojego życia i własnego doświadczenia. Znaleźć dobro, prawdę i piękno w świecie baśni. Mała Księżniczka — Sara, to kilkuletnia dziewczynka, która

znalazła się sama, bez rodziców (jej mama nie żyje,
a tata właśnie wyjechał na wojnę) w obcym sobie
środowisku, na pensji dla grzecznych panienek.
Wnosi w to miejsce świat swojej wyobraźni, który
wypełniony jest dobrem, życzliwością do każdego
człowieka, umiejętnością współczucia i niesienia
radości. To wszystko promieniuje na całe otoczenie. I mimo początkowej nieufności koleżanek z
pensji, Sara szybko włącza je w świat piękna i dobra, świat Księżniczki, co pozwala również innym
znosić problemy codzienności. Jest w tej małej
dziewczynce także ogromna wiara, wręcz pewność,
że jej zmarła mama ciągle z nią jest i jej pomaga. To
piękna prawda przypomniana nam w przeddzień
święta zmarłych. Zło wokół Księżniczki daje o sobie znać, gdy właścicielka pensji, dowiedziawszy się
o śmierci ojca Sary, całkowicie zmienia do niej nastawienie. Nie może już liczyć na bogactwo płynące
od ojca dziewczynki, nie będzie miała zysków. Sara
jest już jej niepotrzebna. I dlatego skazuje ją na los
pomywaczki. I tu kolejny cud. Bo i w takiej sytuacji
Sara pozostaje Księżniczką, dobra i łagodna, a dobro, które wcześniej rozdawała, teraz wraca do niej
przez przyjaźń koleżanek. I jak to w baśniach jest

regułą, wszystko dobrze się kończy. Okazuje się,
że ojciec Sary jednak żyje, powraca do ukochanej
córki. a świat dobra i piękna znowu może kwitnąć.
Cała ta opowieść w przedstawieniu małych
artystów z Teatru Tańca Caro (w spektaklu brali
udział także dorośli aktorzy) utrzymanego w konwencji musicalu, z inscenizacją, tańcem i muzyką było odzwierciedleniem treści baśni. Wdzięk,
szlachetność, muzykalność wykonawców znakomicie oddawała przesłanie spektaklu. To piękna
praca z dziećmi i młodzieżą, która przeradza się
w pełni profesjonalny przekaz artystyczny niosący wiele wrażeń i emocji. Te wartości, które dzieci
zdobywają dzięki swojej pasji i ciężkiej pracy nad
różnymi aspektami warsztatu artystycznego (taniec, balet, aktorstwo, śpiew) z pewnością uczą je
odpowiedzialności, wrażliwości na piękno i dobro. I to wszystko jak mało komu udaje się przesłać oglądającej, wzruszonej publiczności.
Gdy wracałem ze spektaklu, wiatr wiał coraz silniej. Ale przesłanie o tym, by budować swoje
życie na dobru i szlachetności, które przypomniały
dzieci, pozwala w te ponure dni myśleć z nadzieją,
że największe problemy uda się pokonać miłością.

ks. kan. dr Piotr Paćkowski


rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach

fot. Janusz Mazurek

„Mała księżniczka” - spektakl z przesłaniem
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Czy „Słowacki wielkim poetą był”?

W

Juliusza Słowackiego zanim został Wieszczem
Narodowym. Obok Mickiewicza uznawany
był powszechnie za największego przedstawiciela polskiego romantyzmu. Pisarz został
przedstawiony jako człowiek niedoskonały
i niekonsekwentny. Ukazane zostały niełatwe
relacje z matką, z Adamem Mickiewiczem,
z emigracją polską oraz okoliczności powstawania niektórych dzieł.
Jak przystało na mężczyznę, który żył w epoce
romantyzmu, nasz bohater nie stronił od zabawy
z kobietami. Brunet o niespotykanym wyglądzie
i charakterze, kochający podróże, wdawał się
w liczne romanse. Niektóre z nich wpływały na
jego twórczość literacką.
To miło, że po 168 latach od śmierci, Juliusz Słowacki odwiedza Scenę Teatralną Miasta Siedlce.
Dzięki temu mogliśmy obejrzeć spektakl-portret
wielkiego przedstawiciela romantyzmu. Dowiedzieliśmy się o jego trudnej drodze do wielkości.




nauczyciel Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim

fot. Janusz Mazurek

e wrześniowy wieczór
wybrałem się z młodzieżą Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Polskiej Macierzy Szkolnej
w Mińsku Mazowieckim na
premierę spektaklu „Kości
i Pioruny. Dygresje na temat
Juliusza Słowackiego” w reżyserii Małgorzaty Głuchowskiej. Do obejrzenia
sztuki zachęcił nas fakt, że rolę Juliusza Słowackiego zagrała absolwentka naszej szkoły - Dorota Kaczorek. Aktorka i piosenkarka, z charakterystyczną chrypką, już w czasach szkolnych
ujawniała swój talent wokalny i aktorski.
Oczywiście byliśmy ciekawi, jak zagra całe trio
aktorskie. Z innych przedstawień znaliśmy przecież Macieja Czapskiego i Bartka Magdziarza.
Zaintrygował nas tytuł sztuki. Chcieliśmy poznać jak najwięcej nieznanych faktów z życia

Pomimo tych przeszkód, Słowackiemu udało
się osiągnąć sukces i sławę, a my zgadzamy się
jednomyślnie z Gombrowiczowskimi słowami:
„Słowacki wielkim poetą był”.
Jak zwykle nie zawiedliśmy się na profesjonalizmie gry aktorskiej całej trójki, a Małgorzacie
Głuchowskiej gratulujemy doskonałej reżyserii,
jak również oprawy muzycznej i tekstu. Scenografia i kostiumy przygotowane przez Ewę Machnio również wzbudziły zachwyt. Obyśmy mogli
oglądać więcej spektakli przygotowanych w sposób tak profesjonalny pod każdym względem.

Mariusz Sikorski

Sztuka plus Komercja po raz szósty
Agencji Artystycznej Openteatr. Niezapomnianych wrażeń teatralnych, zgromadzonej publiczności, „z ekranu”, życzył też
Dariusz Kordek, patron artystyczny tegorocznej edycji festiwalu, którego w styczniu zobaczymy w konkursowym musicalu
„Bodo”. Pierwszym z dziewięciu spektakli,
który został poddany ocenie Widzów, była
komedia „Ludzie inteligentni” z Izabelą

Kuną, Magdaleną Boczarską, Magdaleną
Stużyńską, Rafałem Królikowskim i Olafem Lubaszenko w rolach głównych. Po
spektaklu aktorzy spotkali się z publicznością. Był to czas na rozmowę i pamiątkowe
zdjęcie z aktorami. Szczegółowy repertuar
sztuk teatralnych oraz wydarzeń towarzyszących festiwalowi dostępny jest na stronie
www.ckis.siedlce.pl.

fot.Maria Mazurkiewicz

Od 12 października na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce trwa VI Ogólnopolski Festiwal Teatrów „Sztuka plus
Komercja”. Podczas uroczystej gali festiwal otworzyli: Anna Sochacka, zastępca
Prezydenta Miasta Siedlce, Iwona Maria
Orzełowska, zastępca dyrektora CKiS im.
A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta
Siedlce oraz Wojciech Słupski, właściciel
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JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR

JASTRZÊBSKI S.A.

ul.Targowa 20, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 68 68
www.opel-siedlce.pl
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M E C E N A S I K U LT U R Y

PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PARTNERZY CKiS
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

MPK
SIEDLCE

CENTRUM
MUZYCZNE

INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI
Kontakt:

BALKON

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

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

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

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
fot. Maria Mazurkiewicz, Janusz Mazurek
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