PRZEBÓJ SEZONU

WALENTYNKI W TEATRZE
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Otwarte zajęcia artystyczne z udziałem instruktorów
Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce.
W programie m.in.: otwarte zajęcia teatralne, taneczne,
wokalne, aktorskie i plastyczne.
Piosenki Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory
oraz teksty wierszowane Urszuli Gotowickiej i Jana Brzechwy

Miłość
niejedno ma imię

Selfie z Alicją w krainie czarów | s. 4

Kantata na cztery skrzydła | s. 4

Miłość
ma imię
| s. 519:00
19niejedno
listopada,
godz.
Bilety: 40 zł

 s. 8-9

W NUMERZE

Dziękuję za każdy
dar od losu
[rozmowa z Olgą Borys]

 s. 12 - 13

Moja przygoda
z Caro Dance

Rezerwacje i bilety: Jadwiga Skup, tel. 797 199 347, e-mail: edu@ckis.siedlce.pl
Alicja Kruszewska, tel. 510 159 793
Robert Radzikowski, tel. 502 392 221, e-mail: organizacjackis@wp.pl

 s. 14-15

Nie oglądam
się za siebie

[rozmowa z Piotrem Pręgowskim]
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SONDA

NAJPIĘKNIEJSZA KSIĄŻKA O MIŁOŚCI

MARIOLA ZACZYŃSKA

SONET

Jednego serca! tak mało, tak mało,
Jednego serca trzeba mi na ziemi!
Co by przy moim miłością zadrżało,
A byłbym cichym pomiędzy cichemi.
Jednych ust trzeba!
Skąd bym wieczność całą
Pił napój szczęścia ustami mojemi,
I oczu dwoje, gdzie bym patrzał śmiało,
Widząc się świętym pomiędzy świętemi.
Jednego serca i rąk białych dwoje!
Co by mi oczy zasłoniły moje,
Bym zasnął słodko, marząc o aniele,
Który mnie niesie w objęciach do nieba;
Jednego serca! Tak mało mi trzeba,
A jednak widzę, że żądam za wiele!

Adam Asnyk

ŁUKASZ PIETRUCZUK

HANNA CYGLER

pisarka i dziennikarka

czytelnik

pisarka

Najpiękniejszą książką o miłości
jest „Sto lat samotności”
Gabriela G. Marqueza. Tytuł
mylący? Ależ nie. Prawdziwej
miłości towarzyszy poczucie
samotności. Gdy tęsknimy, gdy
kochamy bardziej niż druga
połowa, gdy miłość nagle
idzie inną drogą niż my. W tej
książce kochają wszyscy. Sto lat
dziejów rodu Buendia to historia
miłości. Zawziętej i mściwej,
jak choćby miłość Amaranty;
bezwarunkowej jak Rebeki,
która jadła ziemię, radosnej jak
Aureliana Drugiego i Petry Cotes.
Sześć pokoleń rodu Buendia,
naznaczonego samotnością, nie
mogło kochać... To podstawowa
lektura dla tych, którzy szukają
miłości i dla tych, którzy ją
znaleźli. Odnajdą w tej powieści
wszystkie swoje rozterki, emocje
i dowiedzą się, jak wiele oblicz
ma miłość.

Paryż, Europa w przededniu
II wojny światowej, tania
rozpacz, tanie hotele, czuli
cynicy, przeszłość, która
nieustannie powraca i oni
- Ravic i Joanna - wrzuceni
w to, próbujący zapomnieć
o rzeczywistości, której są
częścią, a która robi wszystko,
by nikt nie uwierzył w miłość.
Lecz co pozostaje? Gorzka
prawda, że jednak nie „jesteś
jak horyzont”, gdyż nie
„wszystkie moje myśli kończą
się na tobie”, bo na horyzoncie
stoi Łuk Triumfalny monumentalny pomnik.
Symbol Historii, zwycięstwa
- lecz nie Ravica i Joanny, bo
oni przegrali. Lecz droga do
przegranej była drogą miłości,
pięknem, które zdarza się „stąddotąd”, na zawsze. Erich Maria
Remarque, „Łuk triumfalny”.

Najpiękniejsza książka o miłości…
hmm. Sporo ich w moim życiu było,
a jednak najbardziej zapadło mi
w pamięć „Przeminęło z wiatrem”
Margaret Mitchell. Kiedy po raz
pierwszy wpadła mi w ręce, miałam
czternaście lat i powalona chorobą
leżałam w łóżku. Jak można się
domyślić, nie odzyskałam zdrowia,
dopóki nie przeczytałam całej
książki, która wówczas składała
się z czterech tomów. A co było
w środku? Same cymesy: piękna
i nieziemsko irytująca główna
bohaterka, zakochana po uszy
w tym „niewłaściwym”, napięcie,
które kazało mi szybko obracać
kartki w oczekiwaniu na sceny
z boskim Rhettem. Wyraziści
bohaterowie, doskonałe tło
historyczne i emocjonalne rozterki,
niby to prosty przepis, ale... Nic
dziwnego, że Mitchell nie napisała
drugiej powieści. Skoro osiąga się
w tej pierwszej ideał? Ja go wciąż
szukam.

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

4-5 Repertuar CKiS na luty
6 Zimowa Akademia Talentów
7 Co za miesiąc
8-9 Rozmowy teatralne -

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 Olgą Borys

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

12-13 Moja przygoda

UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2

		 z Caro Dance

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4

14-15		 Gość Sceny 24 - rozmowa

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

		 z Piotrem Pręgowskim
16-17 Mini przewodnik turystyczny
19 Wielcy artyści i ich dzieła
20-21 Bazar kulturalny
22-23 Relacje

Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15

Marc Chagall „amour” –1949

luty 2017
Nr 2(35)

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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1 i 2 LUTEGO
SPEKTAKL

O PIRACIE BUCIORZE, KTÓRY
ZGUBIŁ SKARB A ZYSKAŁ PRZYJACIELA
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Występują: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
Kierownik produkcji: Anna Harke
Scenografia i kostiumy: Natalia Koperkiewicz
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w Teatrze
www.ckis.siedlce.pl
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5 LUTEGO (niedziela)

DZIE

SELFIE
Z ALICJĄ
W KRAINIE
CZARÓW

Niezbyt odważny tytułowy pirat Bucior i jego gadatliwa
i bardzo kolorowa Papuga żeglują po morzu, aż na
pewnej wyspie spotykają innego Pirata, groźnego
Kapitana Haka, który szuka skarbu. Hak jest straszny,
wzbudza lęk, ale poczciwy Pirat znajdzie na niego
sposób dowcipny i pomysłowy. Bucior przejdzie liczne
próby siły i charakteru, by na koniec zrozumieć, że
najbardziej wartościowym skarbem jest przyjaciel.
A Papuga? Gada, gada, gada...Zobaczcie sami, co
się jeszcze wydarzy w morskiej opowieści! Świetna
zabawa z bajecznie kolorowymi kostiumami,
niespodziewanymi zwrotami akcji i zaskakującą puentą.

Scenariusz musicalu autorstwa Uli 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!

KANTATA
NA CZTERY SKRZYDŁA

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz: Robert Brutter
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz

8 LUTEGO (środa)
SPEKTAKL

PREZENT URODZINOWY
godz. 17:00 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada: Maria Pakulnis, Magdalena Wójcik,
Jerzy Bończak, Tadeusz Chudecki, Marcin Troński

godz. 16:00
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

7 LUTEGO (wtorek)
SPEKTAKL

3 LUTEGO (piątek)

PRZEKROJE MAĆKA

WERNISAŻ MACIEJA TOŁWIŃSKIEGO
godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS
O wystawie: nie wiem skąd u mnie pociąg do krojenia,
cięcia, zaglądania tam gdzie trudno zajrzeć...
Nie wiem dlaczego wszystko muszę przekroić a później
to opisać.. Może za którymś obrazem się dowiem...

5 LUTEGO (niedziela)
SPEKTAKL

SELFIE
Z ALICJĄ W KRAINIE CZARÓW

godz. 16:00
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

Wyobraź sobie, że dziś są twoje urodziny.
Serdeczny przyjaciel zatroskany twoją kondycją
psychiczną przygotował dla ciebie niezwykły
prezent urodzinowy… Otóż w pewnym hotelowym
pokoju masz umówioną dyskretną kolację z pewną
dyskretną acz efektowną panią. Twój pokój łączy
się jednak z pokojem obok, pewnymi drzwiami…
Czy taki drobiazg może popsuć urok kolacji ze
śniadaniem? Wydawałoby się, że nie - ale między
pokojami krąży wszystko wiedzący, wścibski kelner
– a to dopiero początek. Początek komedii omyłek,
przypadków i zbiegów okoliczności. Śmiech, chwila
oddechu …i znowu śmiech. A do tego znakomita
obsada i błyskotliwe dialogi. Spektakl podpowie
Ci czy następnym razem zgodzisz się na przyjęcie
prezentu urodzinowego od serdecznego przyjaciela.
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14 LUTEGO (wtorek)
SPEKTAKL

PRZEBÓJ SEZONU
WALENTYNKI W TEATRZE
godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
w w w.facebook.com/ckis.siedlce

9 LUTEGO (czwartek)
SPEKTAKL

ROMEO I JULIA

godz. 11:15
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro
„Romeo i Julia” to najbardziej znana tragedia miłosna
świata i jedna z najczęściej wystawianych sztuk Szekspira.
Romantyczna historia dwójki kochanków z Werony,
pochodzących ze skłóconych ze sobą rodów Montecchich
i Capulettich, niezmiennie zachwyca odbiorców i inspiruje
kolejnych twórców z różnych dziedzin sztuki.

12 LUTEGO (niedziela)
SPEKTAKL

MIŁOŚĆ
NIEJEDNO MA IMIĘ

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Es i Teatr Tańca Caro
Akcja przedstawienia dzieje się w noc sylwestrową,
na terminalu lotniska. Pasażerowie dowiadują
się, że śnieżyca unieruchomiła ich na kilka godzin
i nie odlecą świętować Nowego Roku w ciepłych
krajach. W tych niecodziennych okolicznościach
dzielą się swoimi poglądami ujawniając tęsknoty
związane z poszukiwaniem miłości. Specjalnie na ten
wieczór przygotowane zostały aranżacje muzyczne,
wszystkim dobrze znane z Kabaretu Starszych Panów,
w interpretacji wokalistów Teatru Es. Uosobieniem
marzeń o miłości będą choreografie w wykonaniu
zawodowych tancerzy Teatru Tańca Caro. Wszystko
w pięknej oprawie scenicznej podane z pewną
dozą humoru i dystansu do tematu, a jednocześnie
ukazujące piękno ludzkiej duszy w stanie „zakochania”.

Obsada: Olga Borys, Małgorzata Potocka, Maciej
Damięcki i Dariusz Kordek
Daniel Wielorak to uwielbiany aktor-celebryta, znany
powszechnie z telewizyjnych reklam. Zarabia ogromne
pieniądze, jest oczkiem w głowie pism plotkarskich,
prowadzi wystawny dom. Ma piękną, efektowną żonę,
bardzo przytomnego impresaria i uległą asystentkęsekretarkę. Jego życie wydaje się bajką…do pewnego
dnia, gdy przypadkowo do jego willi trafia uciekinier
z pobliskiego więzienia. Niejaki Stasiek, niczym nie
wyróżniający się gość, oprócz tego, że jest łudząco
podobny do słynnego Daniela Wieloraka. Nie jest
to żaden groźny przestępca- to tylko wielokrotny
bigamista. Ale w gruncie rzeczy nieporadny życiowo
pechowiec. Trafia w ręce (i nie tylko) asystentki
Wieloraka- Doroty, która ulega wdziękowi Staśka
i wymyśla niezwykły plan… To komedia o tym, że
jednego dnia możesz być na szczycie, ale już następnego
będziesz na dnie. I nawet nie spodziewasz się, że ktoś
przypadkowy obok będzie spijał nektary Twojej kariery.
To przedstawienie o tym , że nic nie możesz wiedzieć
o swojej przyszłości. Życie wymyśla najdziwniejsze
rozwiązania. Nawet się nie spodziewasz. JAKIE!!!

14 LUTEGO (wtorek)
SPEKTAKL

ROMEO I JULIA
godz. 8:30, 11:00, 18:00
miejsce: Aula Państwowej Szkoły Wyższej
w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97 (BCK)

7 LUTEGO (wtorek)

KANTATA
NA CZTERY
SKRZYDŁA

Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro

24 LUTEGO (piątek)
koncert

TYLKO MUZYKA
godz. 19:00
miejsce: Sala Widowiskowa BCK,
ul. Brzeska 41, Biała Podlaska
Wykonawcy: Soliści: Marcin Sójka, Robert
Protasewicz, Dominik Bobryk, Rafał Czapliński,
Dorota Kaczorek, Gabriela Kardacz, aktorzy Teatru
Es, Orkiestra Teatru Es oraz Teatr Tańca Caro

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz: Robert Brutter
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
Tekst Roberta Bruttera, autora scenariuszy
bardzo popularnych i znakomitych seriali
TVP takich jak „Ranczo” i „Rodzina zastępcza”.
Kto zna jego twórczość wie, że pełna jest
opisów naszego codziennego życia z jego
emocjami, porażkami i sukcesami, z nutką
autoironii i tego co lubimy najbardziej:
przesłania, że z każdej beznadziejnej
sytuacji jest wyjście. Brutter uczy nas
zdrowego dystansu do siebie i tolerancji
do innych. „Kantata” jest taką właśnie
opowieścią. O dziewczynie, która pod
wpływem ogromnego poczucia winy,
pragnie odebrać sobie życie. Lecz oto…
pojawiają się dwaj aniołowie, którzy usiłują
ją od tego zamiaru odwieść. Czy im się uda?
Nie będziemy zdradzać pointy. Musicie to
Państwo sami zobaczyć!
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CO ZA MIESIĄC

MARZEC 2017

7 MARCA (wtorek)

12 MARCA (niedziela)

godz. 17:00 i 20:00

godz. 16:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL

SPEKTAKL

JAK NIE OSZALEĆ
Z FACETEM

Teatr Es i Teatr Tańca Caro
Przybory

Miłość
i Jeremiego
Piosenki Jerzego Wasowskiego
Gotowickiej i Jana Brzechwy
oraz teksty wierszowane Urszuli

niejedno ma imię

Rezerwacje i bilety:
tel. 25 794 31 89
Punkt Informacji Kulturalnej CKiS, I. Świrskiego 31
08-110 Siedlce, ul. Bpa

|7

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

DUSZEK ŚMIECIUSZEK
PREMIERA!

Autor: Robert Brutter
Reżyseria: Maciej Wojtyszko
Obsada: Dorota Chotecka,
Anna Iberszer , Beata Olga Kowalska,
Dorota Nowakowska, Piotr Pręgowski

reżyseria: Robert Protasewicz
muzyka: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
Autor: Stefan Szulc
Obsada: Teatr Es

8 MARCA (środa)

17 MARCA (piątek)

godz. 19:00

godz. 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL

MIŁOŚĆ
NIEJEDNO MA IMIĘ

KONCERT

VADIM BRODSKI

Reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Es i Teatr Tańca Caro

Światowej sławy skrzypek
Vadim Brodski z kwartetem
wystąpi w Siedlcach!

10 MARCA (piątek)

25 MARCA (sobota)
godz. 19:00

KUP BILET
www.ckis.siedlce.pl

godz. 17:00 i 20:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL

KŁAMSTEWKA
spektakl Teatru Kwadrat
Obsada: Paweł Domagała, Marta Żmuda
Trzebiatowska, Ewa Kasprzyk,
Paweł Wawrzecki

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL

TYLKO MUZYKA

Wykonawcy:
Soliści: Marcin Sójka, Robert Protasewicz,
Dominik Bobryk, Rafał Czapliński,
Dorota Kaczorek, Gabriela Kardacz,
aktorzy Teatru Es, Orkiestra Teatru Es
oraz Teatr Tańca Caro
Reżyseria i kierownictwo muzyczne:
Waldemar Koperkiewicz
Choreografia: Izabela Orzełowska

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA z

Olgą Borys, aktorką teatralną i filmową

 „Przebój sezonu” – to sztuka komediowa
teatru Palladium, w której pojawi się Pani
na siedleckiej Scenie Teatralnej 14 lutego
w Dniu Walentynek. Jaki jest Pani stosunek
do tego święta?
Bardzo się cieszę, że właśnie tego dnia wystąpię
u Państwa. Nie mam nic przeciwko Walentynkom, chociaż mam nadzieję, że Polacy kochają się przez 365 dni w roku: (śmiech). Każdy
dzień jest dobry, by okazać komuś miłość, ale
dzięki Walentynkom niektórzy sobie przypomną, że jest ktoś, kto na takie wyznanie czeka.
I np. tego dnia przyjdą w towarzystwie swoich
drugich połówek do siedleckiego teatru na
nasz spektakl.
 Pamięta Pani swoją pierwszą miłość?
O, tak. Tego się nie zapomina (śmiech). Miał
na imię Łukasz i chodziliśmy do tego samego
przedszkola. Kiedyś poprosił mnie o sekretne
spotkanie za moim blokiem, koło trzepaka,
pod kwitnącym bzem. Pamiętam, że z bijącym
sercem biegłam na tę randkę, ale on nie przyszedł…
 Może się przestraszył…
Nie wiem. Nigdy już mi nie proponował takich
spotkań, ale nadal świetnie się ze sobą bawiliśmy.

DZIĘKUJĘ ZA KAŻDY DAR
OD LOSU
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 Była Pani bardzo pogodnym i energicznym dzieckiem. Po kim ma Pani ten temperament?
Pewnie po tatusiu, który był zawodowym
wojskowym. Jest bardzo witalny, uwielbia się
bawić, jest duszą towarzystwa. Przy tym jest
niezwykle uzdolniony muzycznie - gra na
przeróżnych instrumentach, także w naszym
domu zawsze było głośno i wesoło.

nigdy
nie żałowałam
swojego wyboru
i jestem szczęśliwa,
że robię
to, co robię
 Wspomniała Pani w jednej radiowych
rozmów, że Pani rodzinny dom przesiąknięty
był atmosferą Kresów…
Tak, mój dziadek pochodzi ze Lwowa. Od najmłodszych lat słucham opowieści o czasach
jego młodości we Lwowie, ale i o tragicznych
wydarzeniach, których – jak wiadomo – doświadczali Lwowiacy najpierw pod okupacją
sowiecką, potem niemiecką. Dziadek, jako
14-letni chłopiec, został przyłapany przez
Niemców na kradzieży węgla albo jabłek
z rampy kolejowej i wywieziony na roboty
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do Norwegii. Był niewysoki i bardzo chudy.
Zdawał sobie sprawę, że przy jego warunkach
fizycznych, morderczej pracy w kamieniołomach i głodowych porcjach żywnościowych
nie przetrzyma obozu. Gdyby nie jego spryt,
z pewnością nie dożyłby wyzwolenia. Ze znalezionego drutu zrobił haczyk, na który uczepił martwego szczura. W ten sposób powstała
wędka, którą łowił dorsze z fiordów. Potem gotował z nich zupę i dzięki temu wszyscy mieli
co jeść. Na szczęście Niemcy się nie połapali
i dziadek dotrwał do wyzwolenia obozu przez
Amerykanów. Mógł wówczas wyjechać albo
do Ameryki, albo do Wielkiej Brytanii, co też
uczynili jego obozowi towarzysze, ale on chciał
do domu, do Lwowa. Kiedy tylko się tam pojawił, został wyrzucony z domu przez NKWD .
Ale dzięki temu przyjechał do Polski i poznał
babcię :)

postać, chociaż z powodu tej roli musiałam
na pewien czas przystopować z teatrem. Jeśli
chodzi o popularność, to raczej dostrzegam jej
dobre strony. Moja rodzina – mąż też aktor –
jest przyzwyczajona do tego. Jesteśmy takimi
cygańskimi trubadurami i nie robimy z naszej
popularności wielkiego halo.

 Kiedy po raz pierwszy zapragnęła Pani zostać aktorką?
Taki pomysł zaświtał w mojej głowie na wakacjach u dziadków. Zawsze byłam bardzo towarzyską osobą, nie bałam się ludzi. Lubiłam
wymyślać różne zabawy i organizować występy,
udzielałam się w wielu kółkach zainteresowań.
Rozpierała mnie energia, więc zastanawiałam
się nad tym, czy w przyszłości nie zostać aktorką albo cyrkówką (śmiech). To ostatnie w pewnym sensie się spełniło, kiedy wygrałam show
„Gwiazdy tańczą na lodzie”, który wymagał ode
mnie wielu ekwilibrystycznych umiejętności.

 Na zewnątrz delikatna blondynka z uśmiechem od ucha do ucha, a jaka jest w środku
Olga Borys?
Jestem bardzo wrażliwa i empatyczna, ale jednocześnie bardzo silna i trudno mnie złamać.
I tę szkołę życia wyniosłam z domu. Miałam
trochę taką włoską rodzinę, więc ja też czasem
potrafię tupnąć nogą, ale szybko się opanowuję
(śmiech). Staram się brać życie takim, jakie jest
i każdy dar od losu zwrócić w postaci pomocy innym, udziału w akcjach charytatywnych,
w które chętnie się angażuję i tutaj moja popularność jest bardzo pomocna.

 To prawda, zaraz do tego wątku dojdziemy. A czy rodzice nie starali się odwieść Pani
od studiów aktorskich?
Nie, chociaż nie powiem, żeby tryskali entuzjazmem. Mama wolałaby, bym – podobnie jak
ona – została ekonomistką. Ja się bardzo dobrze uczyłam, byłam w klasie matematyczno-fizycznej, gdzie prawie wszyscy wybrali studia
ekonomiczne i dziś są albo bankierami, albo
prezesami dużych instytucji finansowych. Ale
nigdy nie żałowałam swojego wyboru i jestem
szczęśliwa, że robię to, co robię.

 Dziesięć lat temu zdobyła Pani I miejsce
w telewizyjnym show „Gwiazdy tańczą na lodzie”. Podobno przed programem nie umiała
Pani jeździć na łyżwach…
To prawda. Po raz pierwszy włożyłam łyżwy,
kiedy byłam w piątej klasie szkoły podstawowej.
Po kwadransie jazdy na lodowisku we Wrocławiu powiedziałam, że nigdy więcej. Więc kiedy producenci programu zadzwonili do mnie
z propozycją udziału w tym show, zabiłam ich
śmiechem. Ale oni nie ustępowali i w końcu
się zgodziłam. Na wszelki wypadek ubezpieczyłam się w trzech towarzystwach i ruszyłam
do dzieła. To była bardzo ciężka i wyczerpująca
praca. Treningi naprawdę dawały mi w kość,
ale jestem w ogóle osobą dość sprawną fizycznie, więc szybko się uczyłam. Byłam wówczas
świeżo upieczoną mamą. Córeczka miała roczek, więc kiedy wracałam późno do domu,
ona już spała.

 Po roku studiów w szkole teatralnej we
Wrocławiu przeniosła się Pani do łódzkiej filmówki. Z jakimi nadziejami opuszczała Pani
mury uczelni?
Z perspektywy lat myślę, że moje nadzieje
i oczekiwania, a przede wszystkim marzenia,
się spełniły. Nie mam za wiele do zarzucenia
losowi. Tuż po studiach związana byłam z kilkoma teatrami, zdobywałam aktorskie nagrody, występowałam u wybitnych reżyserów, np.
Krzysztofa Babickiego, u którego zagrałam
dwie role w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.
 Niedługo potem zaproponowano Pani
rolę Zuzi Śnieżanki w serialu „Lokatorzy”,
który przyniósł Pani ogromną popularność.
Była Pani na nią przygotowana?
Bardzo dobrze wspominam ten serial i moją

 To prawda… Wróćmy do galerii kreowanych przez Panią postaci. Nie mniejszym
powodzeniem cieszył się serial „Klan”, gdzie
zagrała Pani Leokadię, która trochę zamieszała w życiu innych. Lubi Pani wcielać się
w charakterne kobiety…
Dorzucę jeszcze jedną kobietkę – Beatkę z serialu „Galeria”, straszną plotkarę i intrygantkę.
Bardzo żałuję, że ten serial zszedł z anteny, bo
praca w nim była dla mnie wielką przyjemnością.

 Czy dzięki temu programowi polubiła
Pani jazdę na łyżwach?
O tak, zdecydowanie. Kiedy tylko mam wolną
chwilę, chodzę z przyjaciółmi na lodowisko.
 Pojawiła się też Pani w rozrywkowym
show „Twoja twarz brzmi znajomo”, emitowanym w telewizji Polsat. Jakich przemyśleń
na swój temat dostarczył Pani udział w tym
programie?
Udział w tym, i poprzednim show utwierdził
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mnie w przekonaniu, że mam bardzo dobrą
dyscyplinę i ogromną moc koncentracji. Na
stres nie było czasu. Traktowałam oba te programy jako dobrą zabawę, która ma dostarczyć
emocji widzom. Co też czynię występując w teatrze.
 Od przeszło trzech lat prowadzi Pani bloga, na którym dzieli się Pani swoimi refleksjami na różne tematy z życia wzięte. Skąd
pomysł na ten rodzaj aktywności i czego dzięki temu Pani doświadczyła?
Pomysł ten podsunęły mi Edyta Madej i Renata Rogólska, które obecnie zajmuje się moim
pr-em. Fajnie opowiadasz, może zaczęłabyś
coś pisać – przekonywały i tak to się zaczęło.
Zachęcał mnie do tego również mój znajomy
pisarz Marcin Szczygielski, którego książki
uwielbiam i on mi powiedział, że nigdy nie
ma dobrego czasu na pisanie. Po prostu trzeba
siąść i zacząć pisać.
 Jest Pani na drugim roku studiów doktoranckich na łódzkiej PWSF,TiT. Gdzie bije
źródło Pani naukowych zainteresowań?
Myślałam o tym od dawna. W tym roku obchodzę dwudziestolecie pracy artystycznej i jest to
dobry moment, by jakoś to uwiecznić. Przede
mną jeszcze sporo pracy – muszę wyprodukować spektakl, zebrać pieniądze a potem to
wszystko ubrać w teorię.
 Dużo Pani pracuje. Do jakiego domu Pani
wraca po wyczerpującym dniu?
Do domu, w którym uwielbiam odpoczywać.
Lubię normalne domowe życie, celebrowanie
prostych czynności… Bardzo dobrze się ze
sobą czujemy i z przyjemnością spędzamy razem czas.
 Wracając do pierwszego pytania i Walentynek – z którą z postaci z kart wielkiej literatury, traktującej o miłości, chciałaby się Pani
zmierzyć na scenie?
Miłość i namiętność kojarzą się z młodością
i tak naprawdę nie jest to dla mnie aktorskie
wyzwanie. Dopiero później robi się ciekawie.
Bardzo chciałabym w związku z tym zagrać np.
Martę ze sztuki „Kto się boi Wirginii Woolf ”.
 Tymczasem zobaczymy Panią w Siedlcach
w lekkiej i przyjemnej komedii „Przebój sezonu”. Może Pani zdradzić rąbka tajemnicy
na temat tego walentynkowego wydarzenia…
Mam nadzieję, że widzowie będą się świetnie
bawić i spędzą w teatrze wyjątkowo miły wieczór, tym bardziej, że będzie to wieczór miłości… Sztukę napisał znany satyryk Krzysztof
Jaroszyński, osoba o niezwykłej kulturze i angielskim poczuciu humoru). „Przebój sezonu”
to komedia pomyłek, z wartką akcją i ciekawie
zarysowanymi postaciami, ale więcej zdradzić
nie mogę. Do zobaczenia w teatrze.



Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk
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KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
WŚRÓD BAGIEN I PIASKÓW
Galeria Fotografii FOKUS

Do 17 lutego można oglądać wystawę
autorstwa członków Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Na wystawie zobaczymy fotografie:
Agnieszki Miki, Andrzeja Kozaka, Dominika Chrzanowskiego, Ewy Pliszki, Franciszka
Chmieleckiego, Jacka Sowińskiego, Janusza
Kaczmarczyka, Jerzego Łapińskiego, Kingi
Wróblewskiej, Krzysztofa Foryszewskiego
(członek siedleckiej Grupy Twórczej „Fotogram”), Macieja Jopkiewicza, Małgorzaty
Bruj, Marka Lejbrandta, Moniki Dyner, Olgi
Kowalik, Piotra Łateckiego, Wiesława Kościukiewicza, Witolda Gorzelskiego, Włodzimierza Karnkowskiego, Wojciecha Smółkowskiego i Zbigniewa Bochenka.

Zapraszamy dzieci do placówek MBP:
 14.02 godz.10.00, Filia nr 4, ul. Młynarska 19
 15.02 godz.10.00, Filia nr 5, ul. Okrzei 22
 16.02 godz.11.00, Filia nr 2, ul. Kaszubska 1
 16.02 godz.11.00, Oddział dla Dzieci
i Młodzieży, Oddział Zbiorów Specjalnych,
ul. Piłsudskiego 5
 21.02 godz. 10.00, Filia nr 4, ul. Młynarska 19
 22.02 godz.11.00, Oddział dla Dzieci
i Młodzieży, Oddział Zbiorów Specjalnych,
ul. Piłsudskiego 5
 22.02 godz.11.00, Filia nr 3, ul. Graniczna 9
 23.02 godz. 11.00, Filia nr 2, ul. Kaszubska 1
 24.02 godz. 10.00, Filia nr 5, ul. Okrzei 22

NIEDZIELNY
SALON MUZYCZNY
- NOCHE DE TANGO

12 lutego, godz. 17:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

Romantyczne i jednocześnie smutne melodie otoczą publiczność i przeniosą ją aż do
odległych zakątków Buenos Aires, gdzie narodziło się tango. Słuchacze będą mogli poczuć klimat nadmorskiej portowej tawerny

„tu i teraz” w jakiś sposób zakotwiczona jest
w tym, co w danym miejscu było przedtem
i co jednocześnie definiuje nie tylko samą
przestrzeń, ale także twórcę działającego
w niej. Prace pokazane na wystawie obrazują
nieustający dialog między artystą a tym, co
wokół, dialog między dziełem a miejscem,
w którym powstaje.
Media, w jakich wypowiadają się prezentowani artyści to szerokie spektrum technik
artystycznych – od rysunku i malarstwa,
poprzez fotografię, aż po instalacje i formy
rzeźbiarskie. Koncepcja wystawy Genius
Loci nie tylko tematycznie odnosi się do
fenomenu miejsca. Różnorodne struktury
pokazywanych prac w jakimś sensie również
i podczas wystawy organizują przestrzeń
wokół. Galeria staje się miejscem chwilowego dialogu między wieloma punktami
widzenia, wieloma miejscami, z których pochodzą artyści, między ich Genius Loci.

dr Maria Piątek
Kurator wystawy: dr hab. Tomasz Nowak

prof. nadzwyczajny

Wystawa trwa do 26 lutego 2017

KABARET SMILE
- TO CI TŁUMACZĘ!
Hala Sportowa ARMS
9 marca, godz. 19:00

FERIE Z KSIĄŻKAMI
ASTRID LINDGREN
14-24 lutego

Bohaterowie książek Astrid Lindgren
zapraszają na ferie w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Siedlcach. Tegoroczne zajęcia
wprowadzą dzieci w świat fantazji tej wspaniałej szwedzkiej pisarki.
W programie przygotowano m.in.: głośne czytanie fragmentów książek, mini inscenizacje, prezentacje multimedialne, zajęcia plastyczne, konkursy, zagadki i quizy. Jak
zwykle będzie ciekawie i wesoło.

Buenos Aires oraz przedwojennej Warszawy!
Podczas koncertu Noche de tango wystąpi duet tangowy „Tanguedia”, niezwykłe połączenie lirycznej gry na akordeonie oraz temperamentnego śpiewu. Nazwa duetu została
zainspirowana płytą „Tanguedia de Amor” genialnego kompozytora tanga, Astora Piazzolli.

WYSTAWA GENIUS LOCI
W GALERII PRZESTRZEŃ SZTUK

Wystawa Genius Loci w Galerii Przestrzeń Sztuk Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach to pokaz prac
13 artystów z Polski i Niemiec, dla których
terenem eksploracji twórczej stał się fenomen miejsca i jego wpływ na kształt dzieła.
Dla każdego z twórców wyjątkowość bycia

„To Ci tłumaczę!” - to tytuł najnowszego
programu kabaretu Smile z Lublina. Jak sam
tytuł sugeruje Andrzej Paweł i Michał podczas prawie 2 godzinnego spektaklu starają
się wyjaśnić kilka zagadnień, które napotykamy w życiu codziennym. Zagadnienia,
które wbrew pozorom wymagają tłumaczenia w stylu kabaretu Smile.
Dylematy młodego ojca oraz problemy
z naszym pięknym polskim językiem jak
zwykle Michał rozwiązuje śpiewająco (tak,
naprawdę śpiewa na żywo). Pojawia się jutuberka (modne ostatnio słowo) o skomplikowanym pseudonimie artystycznym. Artyści
tłumaczą też i zwracają uwagę na wszechobecne uzależnienie od nowoczesnych technologii, ale też od dopalaczy. Choć śmiało
stwierdzić można że to pierwsze z powodzeniem w nowym programie wykorzystują.
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MOJA PRZYGODA Z CARO DANCE

Kat van Duinen

właścicielka firmy Kat van Duinen Design, mieszka
w Kapsztadzie w RPA

fot. archiwum prywatne

Sporo myślałam o Caro Dance. To było tak dawno. Byłam najmłodszą tancerką w najstarszej grupie i było to dla mnie nie lada
wyróżnieniem. Czego taniec mnie nauczył? Jako dziecko byłam
bardzo nieśmiałą jedynaczką - od chwili, kiedy dołączyłam do
Caro Dance, natychmiast poprawiła się moja postura/prezencja,
pozbyłam sie kompleksów - nauczyłam się pracy w grupie, nawiązałam nowe przyjaźnie - również ze starszymi dziećmi. Najważniejszą lekcją dla mnie na resztę życia był fakt, iż pomimo że
nie byłam najbardziej utalentowaną tanecznie osobą, szybko nadrobiłam braki ciężką pracą i dyscypliną - godzinami prób i samodzielnych ćwiczeń przed lustrem... Wszystkiego
można się nauczyć. I z tym podejściem udało mi się uprawiać wiele, bardzo różnych od siebie, zawodów. Również
przygotowanie sceniczne niewątpliwie pomaga w przyszłych profesjonalnych prezentacjach, przemowach, rozmowach kwalifikacyjnych... Człowiek, który swobodnie czuje się we własnym ciele, ma o wiele większą łatwość nawiązywania kontaktów i ponadprzeciętną umiejętność przekazywania informacji, opowiadania historii, a poproszony do tańca
na przyjęciu nie musi obawiać się, że będzie deptać komuś po palcach. Dawniej taniec klasyczny był częścią regularnej edukacji
i każdy wykształcony człowiek potrafił tańczyć - bardzo ubolewam, że to się zmieniło. Muzyczne/sceniczne i taneczne przygotowanie powinno być,
moim zdaniem, obowiązkowe. Bardzo ważne jest dla mnie, że pomimo wieku nie muszę stronić od tanecznych przyjęć i dotrzymuję kroku moim
dorastającym dzieciom. Mój syn wykazuje niesamowity talent taneczny - bardzo żałuje, że Państwo Orzełowscy są tak daleko. (Obecnie mieszkamy w RPA). Po wyjeździe z Polski odwiedziłam Australię, pracowałam w Niemczech, Belgii, a również przez kilka lat w międzynarodowej firmie.
W różnych branżach. Obecnie posiadam własną markę sygnowaną moim imieniem i nazwiskiem, specjalizującą się w produkcji akcesoriów z egzotycznych skór (krokodyl, struś, wąż), jak również luksusowych ubrań - z jedwabiu, wełny i moheru. Tęsknię za moimi przyjaciółmi z dzieciństwa
i szkoły średniej. Tęsknię za sztuką. Za pierogami, chlebem, wigilią i ciastem (sękacz, makowiec).

Agnieszka Mateusiak

jedna z pierwszych tancerek Caro Dance

fot. archiwum prywatne

Od najmłodszych lat chciałam tańczyć, zawsze o tym marzyłam, w tamtych czasach nie było takich możliwości jak teraz, że można zapisać dziecko na zajęcia w szkole, w domu kultury itp. Kiedy dowiedziałam
się o zajęciach tanecznych w Zakładach Dziewiarskich Karo w Siedlcach, tak długo prosiłam rodziców
o zgodę, że wreszcie spełniły się moje marzenia i pojechałam na pierwsze zajęcia w 1986.
Tak zaczęła się moja przygoda z tańcem i Iwonką Orzełowską, która wtedy jeszcze nazywała
się Szpakowska.
Pamiętam, jak nasz zespół powstawał i się rozwijał, jak przychodziły nowe osoby i jak odchodziły. Dużo
wspomnień i radości, łez i pierwszych miłości. Długo by o tym pisać. Bardzo miło wspominam moje 10
lat tańca. Zespół był moim drugim domem. Nie zamieniłabym tych lat na nic innego. Iwonka nauczyła
mnie bardzo dużo, całe moje życie od 11 do 21 roku życia spędziłam na scenie co dodało mi odwagi
w kontaktach z rówieśnikami, pozbyłam się kompleksów, nauczyłam się brać życie w swoje ręce, poznałam inny świat, miałam możliwość zobacz
inny świat, wyjechać za granicę, w tamtych czasach nie wszyscy mieli takie możliwości. Chociaż teraz nie tańczę bo wybrałam inną drogę życia,
to zawsze będę dziękować Bogu, że postawił na mojej drodze Iwonkę Orzełowską.

Brian Poniatowski

Zwycięzca 7 edycji programu You Can Dance

fot. archiwum prywatne

Caro Dance to najlepsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. Najlepsza szkoła tańca i szkoła życia,
jaką odebrałem. Początki nie były łatwe, jak to zawsze bywa z początkami. Ale warto było
zagryźć zęby i ciężko pracować, by wygrać swoje marzenia. W zespole poznałem przyjaciół, którzy są nimi do dzisiaj. Pani Iwona... ach ta Pani Iwona. Zawsze podkreślam, że mam dwie mamy - jedną biologiczną, moją mamę, a drugą taneczną,
Panią Iwonę. Nie będę ukrywał, że to Pani Iwona jest matką moich sukcesów
i tego, gdzie byłem i gdzie jestem teraz. To ona wprowadziła mnie w świat tańca i wszystkiego nauczyła od początku, za co będę wdzięczny do końca życia.
Warto też przytoczyć fakt, że Pani Iwona jest niesamowitą nauczycielką, choreografką i artystką... a dlaczego? Dowodem jest to, że większość mojej grupy,
z którą tańczyłem, wciąż pracuje i zarabia tańcem na świecie. Ja jestem z malutkiego miasta, a obecnie mieszkam
w NYC, Kuba - Szwecja, Iza - Szwajcaria, Eliza -Austria, Bliźniacy - Niemcy\Holandia. Uważam, że powinna być
bardzo dumna z tego, że tancerze z jej szkoły osiągają sukcesy na arenie całego świata. Caro Dance jest dla mnie jak
rodzina. Zawsze z ogromną chęcią powracam do zespołu, kiedy tylko jestem w Polsce.
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Aleksandra Borkowska

Zaczęłam tańczyć, kiedy miałam 8 lat i od tamtej pory taniec stawał się dla mnie
coraz ważniejszy aż wreszcie stał się nie tylko pasją, ale też moim życiem. To
wszystko zasługa pani Iwony Orzełowskiej, która rozbudziła we mnie miłość do
tańca i umożliwiła mi rozwój w tym kierunku. Gdyby nie Ona, nie osiągnęłabym
tak wiele ani nie byłabym w tym miejscu, co teraz. Zespół Caro Dance i sala
baletowa były zawsze dla mnie drugim domem i drugą ogromną rodziną. Lata
spędzone w zespole i doświadczenia tam zdobyte uczyniły mnie kobietą pewną
swoich wyborów, odważną, wierzącą w swoje możliwości. Otworzyły mi wiele
drzwi w Polsce i na świecie, za co jestem ogromnie wdzięczna.

fot. archiwum prywatne

laureatka 9 edycji programu You Can Dance

Eliza Kindziuk

stażystka Wee Dance Company Gerhart-Hauptmann-Theater, Görlitz, Niemcy

fot. archiwum prywatne

Moim najwcześniejszym wspomnieniem z zespołem Caro Dance, jest 7-letnia Elizka czująca się niczym balerina w stroju różowego króliczka. Myślę, że wtedy ani ja ani nikt inny nie spodziewał się, że stanie się to moją
życiową pasją, a obecnie zawodem. W tym roku mija 18 lat odkąd dołączyłam do zespołu, więc w końcu jestem
pełnoletnia. Przez wiele lat mój cały czas wolny, popołudnia i weekendy ograniczały się do ‘Rafy’, która stała
się moim drugim domem (trzecim było ‘Centrum’ (CKiS)). Jakby nie patrzeć, to w tym miejscu poznałam
pierwszego chłopaka, przeżywałam pierwsze przyjaźnie i imprezy (wszystkie ‘osiemnastki’, sylwester i coroczne
spotkania świąteczne, które odbywają się do dziś). To dzięki przygodzie z zespołem zwiedziłam pół świata, udało mi się zostać finalistką ‘You Can Dance’, zdobyć tytuł nauczyciela tańca jazzowego i od 9 lat jeździć po Polsce
by szkolić przyszłych tancerzy, a ostatecznie zostać studentką Uniwersytetu Artystycznego w Linz, Austrii. Lada
moment minie 4 rok odkąd jestem za granicą, zaraz bronię licencjat w dziedzinie tańca współczesnego i pedagogiki tańca i już teraz tańczę jako stażystka
w niemieckim teatrze Wee Dance Company w Görlitz. Przez te wszystkie lata zespół wykształcił mnie nie tylko jako tancerkę, ale też jako człowieka. Było
wiele wspaniałych chwil, ale też wiele wyrzeczeń, ciężkiej pracy i zagryzania zębów. Myślę, że nie przeszłabym przez to wszystko gdyby nie ludzie, których
poznałam w zespole. Do dziś moi najbliżsi znajomi i przyjaciele to właśnie osoby z ‘Caro’. Mimo, iż wielu z nas jest za granicą, cały czas mamy ze sobą
codzienny kontakt, widzimy się jak nawet na chwilę jesteśmy w Polsce i spędzamy wspólne wakacje, wesela, święta. Z częścią czujemy się jak rodzina, więc
chcąc spisać wszystkie nasze wspomnienia, myślę, że trzeba by po prostu napisać książkę. Jedyne co pozostaje mi do tego wszystkiego dopisać, to wielkie
‘dziękuję’ dla Cioci Iwonki i Wujka Grzesia za to, że uwierzyli w tego 7-letniego pulchnego króliczka, któremu wydawało się, że umie tańczyć, a wszystkim
moim przyjaciołom za to, że są do dziś i że zawsze mogę na nich liczyć.

Marek Glinka

tancerz, choreograf, dyplomowany instruktor tańca towarzyskiego

fot. Natalia Nowińska

Do zespołu Caro Dance dołączyłem w 1988 r., w pierwszej klasie szkoły średniej. Na początku tańczyliśmy taniec towarzyski, disco aż w końcu przyszedł czas na jazz dance i z tym związane show dance. Pamiętam, jak nie mogłem doczekać się kolejnej próby, na której poznawaliśmy nowe tańce, nowe
kroki i figury taneczne. To był wspaniały czas, wspaniałe wspomnienia, wspaniali ludzie, z którymi do dziś
jesteśmy przyjaciółmi. Iwona i Grzegorz Orzełowscy od samego początku zapraszali do Siedlec na warsztaty taneczne z różnych stylów tańca praktycznie wszystkich topowych choreografów na czele z Piotrem
Galińskim. Tańcząc w Caro Dance miałem szansę poznawania wszystkich form tanecznych, dzięki temu
stałem sie wszechstronnym tancerzem. To był wspaniały 10-letni okres w życiu, dzięki zespołowi odkryłem
swoją pasję, która - jak sie okazało - stała się moją pracą. Byłem bardzo skrytym, nieśmiałym chłopcem, ale
gdy stawałem na scenie, czułem się pewny siebie, to był mój świat! Na pewno dzięki Caro Dance stałem sie
bardziej odważny w życiu towarzyskim, ale przede wszystkim poznałem, czym jest dążenie do celu ciężką
pracą nad sobą, techniką tańca, ciągłym udoskonalaniem choreografii i wyrazu artystycznego. Pamiętam, jak
potrafiłem przesiadywać po kilka godzin na sali baletowej układając i doskonaląc kilka sekund choreografii.
W tym roku mija właśnie 21 lat, gdy poczułem smak zwycięstwa, a moment, gdy stoi się na najwyższym
stopniu podium i grany jest Mazurek Dąbrowskiego za zdobycie Mistrza Świata w Disco Dance seniorów,
dla tancerza z Polski pierwszy raz w historii... to przeżycie nie do opisania! Wspomnienia bezcenne! Wiedziałem wtedy, że to będzie mój sposób na życie. Dość wcześnie jak na tancerza, bo mając zaledwie 23 lata
założyłem w 1997 roku swój własny zespół tańca M-97, który z czasem przekształciłem w teatr tańca, gdzie realizowałem swoje mini przedstawienia.
W międzyczasie uzyskałem dyplom instruktora tańca towarzyskiego i zacząłem uczyć tego tańca w Siedlcach tworząc pierwszą taką szkołę w mieście.
Po siedmiu latach postanowiłem jeszcze potańczyć jako zawodowy tancerz, dlatego wyjechałem z Polski gdzie przez kilka lat tańczyłem jeżdżąc po
całej Europie z musicalami produkcji niemieckiej. Gdy wróciłem do kraju zacząłem tańczyć w polskich produkcjach musicalowych. W międzyczasie
zacząłem współpracę z artystami estradowymi. Tak się też zaczęła współpraca z zespołem Ich Troje, z którym wystąpiłem w ponad 100 koncertach
w Polsce, Europie a także dwumiesięcznym tournee w USA i Kanadzie. Przez te wszystkie lata tańcząc różne style tańca, zaczynając od tańca towarzyskiego poprzez disco, taniec współczesny, klasyczny, jazz i wszystkie formy nowoczesne, musicalowe, estradowe, streetowe, pantomimiczne aż po
teatralne formy wyrazu najbardziej pokochałem taniec towarzyski, dlatego po powrocie do Polski reaktywowałem Siedlecką Szkołę Tańca Towarzyskiego, którą prowadzę z moją żoną Anią do dzisiaj.
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GOŚĆ SCENY 24
ROZMOWA Z

Piotrem Pręgowskim,
aktorem teatralnym i filmowym

fot. materiały prasowe

NIE OGLĄDAM
SIĘ ZA SIEBIE

 Jak minął Panu rok?
Był bardzo pracowity. Mogę podzielić go na
dwie części – przed zakończeniem zdjęć do ostatniej edycji serialu „Ranczo” i tuż po nich. Przez
długi czas telefon milczał, a potem się rozdzwonił
z propozycjami udziału w różnych projektach.
Miałem co robić, choć przyznam, że nie lubię takiego tempa pracy. Nie ma, nie ma nic, a potem
nagle spada na ciebie kawał roboty.
 Chyba Pan nie narzeka na nadmiar zajęć?
Skądże. Świat się kręci, a ja wraz z nim.
 Jak to się stało, że zapaśnik został aktorem?
To jest kwestia wyboru. Młyny życia mielą
swoim trybem, moje ziarenko tak się potoczyło,
że zostałem aktorem. Nigdy nie byłem zawodowym sportowcem, ale sport był i jest bardzo ważny
w moim życiu. Bo chociaż już się nie przewracam
na macie, to uprawiam sport, by utrzymać dobrą
kondycję, co w zawodzie aktora jest bardzo ważne.
 Tuż po studiach zagrał Pan kilka dramatycznych ról w renomowanych teatrach, ale
chyba na dłużej nie zakotwiczył się w Pan
w żadnym z nich…
Powiem tak: kochałem teatr bez wzajemności.
Najdłużej zatrzymałem się w Teatrze Rozmaitości,
trochę czasu spędziłem w „Kwadracie” i w Teatrze
Narodowym. W pewnym momencie zdecydowałem jednak o odejściu z teatru i to była najlepsza
decyzja w moim życiu. Od tej pory jestem samotnym żeglarzem…
 I to Panu służy. Ma Pan na swoim koncie
pamiętne role, które przeszły do historii fil-

mu. Zacznijmy od roli cudzoziemca w serialu „Zmiennicy”. Jak doszło do współpracy ze
Stanisławem Bareją?
Po raz pierwszy spotkałem się z tym reżyserem na planie „Misia” w 1980 roku, gdzie zagrałem postać gońca na planie filmowym. Jeśli chodzi
o „Zmienników”, to jak zwykle zadecydował przypadek. Podobno było tak, że najpierw Bareja zatrudnił rdzennego Afrykanera, ale ten zażądał tak
wysokiego, jak na ówczesne czasy, honorarium, że
reżyser musiał z niego zrezygnować. Więc pomalował polskiego aktora na czarno i efekt był podobny, no i wyszło taniej. Okazało się, że moja rola bardzo spodobała się publiczności. Muszę przyznać,
że odmieniła moje życie, chociaż miałem po niej
18 lat przerwy. Zajmowałem się w tym czasie tzw.

Lubię się śmiać,
nie tylko z innych,
ale również
z samego siebie.
aktorstwem peryferyjnym, ale jakoś przetrwałem
do momentu, kiedy wróciłem na białym koniu
w serialu komediowym „Camera Cafe”. To był mój
bardzo mocny powrót do telewizji.
 Popularnością wszystkie te produkcje przyćmiło „Ranczo”, a rola Pietrka, który ochoczo
wspiera swoich kumpli na osławionej ławeczce
w Wilkowyjach, na długo zapadnie polskim wi-

dzom w pamięć. W jakich okolicznościach trafił
Pan na plan tego serialu?
Nie było żadnego sensacyjnego wejścia. Dostałem konkretną ofertę i ją przyjąłem. Przez dziesięć lat towarzyszyłem Pietrkowi w jego życiowych
perypetiach i bardzo polubiłem tę postać. W ogóle
się nie przygotowywałem do tej roli. Nie wymagała ode mnie głębokich analiz ani filozoficznych
przemyśleń. I tak wyszło, jak wyszło. Pracę na planie „Rancza” wspominam bardzo dobrze. Zagrałem u boku najwybitniejszych polskich aktorów.
Współpracowałem z kulturalną i zrównoważoną
ekipą. To była dobra i uczciwa praca. Spotykaliśmy
się na planie, ale poza nim każdy z nas szedł w swoją stronę.
 Trudno było się rozstać z „Ranczem”?
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Nie jestem typem człowieka, który rozpamiętuje przeszłość. Jest czas spotkań i czas pożegnań.
Taka jest kolej rzeczy. Jeśli wspólnie doszliśmy do
wniosku, że formuła tego serialu się wyczerpała,
to trzeba było to zaakceptować. W życiu ważne
są tylko chwile. Ta chwila trwała dziesięć lat i była
piękną podróżą. Wspólnie dobiliśmy do portu i teraz jest co wspominać. Po „Ranczu” też jest życie
(śmiech). Trzeba iść do przodu i nie oglądać się za
siebie…
 Jeden z internautów po spotkaniu z Panem
napisał: „(…) świetny facet. Organizowałem
kiedyś festiwal piosenki i Pan Piotr był jurorem.
Po pracy usiedliśmy w większym gronie przy
kawce, piwku i... zeszło nam do rana niemalże
- takiego potoku rewelacyjnych dowcipów nie
słyszałem nigdy... Sypał jak z rękawa... Na drugi
dzień bolała mnie śledziona ze śmiechu i wątroba ...” Z czego śmieje się Piotr Pręgowski?
Lubię się śmiać, nie tylko z innych, ale również
z samego siebie. Śmieszy mnie wiele sytuacji, ale
najbardziej to, co się dzieje wokół nas. Te gierki
między ludźmi, podchody, zawiści… Szkoda na to
czasu. Bierzmy przykład z Pietrka, który brał życie
takim jakie jest i życzliwie godził się ze światem.
 Panie Piotrze. Od 2014 roku jest Pan radnym sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego. Po
co Panu polityka?
W tym, co robię jako radny, za dużo politykowania nie ma, na szczęście. Uspokoję Państwa,
że nie planuję żadnej kariery politycznej. Jeśli
mogę zrobić coś dobrego dla mojego środowiska
i otoczenia, w którym żyję, to chyba niczego złego
w tym nie ma.
 A kiedy Pan chce uciec od świata, to gdzie się
Pan udaje?
Moją przystanią i ostoją jest rodzina. Udany
związek, dzieci, zdrowie. To mi zapewnia wewnętrzny spokój i pomaga trwać. Koniec zwierzeń
(śmiech).

7 marca, godz. 17:00 i 20:00
„Jak nie oszaleć z facetem” to niezwykle zabawny spektakl stworzony na podstawie kultowego serialu „Ranczo”, w którym usłyszycie muzyczne hity znane
z ekranu i nie tylko. To kabaretowa opowieść o odwiecznych różnicach między
kobietami i mężczyznami. Przewrotna, dynamiczna i bezkompromisowa walka
płci okraszona specyficznym humorem, który bawi widzów „Rancza” od wielu lat.
Ostro zarysowane, dobrze znane postacie: Więcławska, Wezółowa, Hadziukowa,
Francesca i Pietrek przeszkolą słowem i śpiewem wszystkie młodsze i starsze
dziewczynki, przekazując bezcenną wiedzę jak radzić sobie z tak dziwnym „egzemplarzem”, jakim jest tytułowy facet. Czy „egzemplarz” to przetrwa i pogodzi
się ze swoją rolą, nie dającą mu szans w starciu z wszystkowiedzącymi i sprytnymi
kobietami? Oto jest pytanie… Jedno jest pewne: każdy widz, niezależnie od płci
i wieku nigdy nie zapomni tego szkolenia!
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

KORCZEW - MIEJSCE Z HISTORIĄ I PRZYSZŁOŚCIĄ
KORCZEW JEST NAJBARDZIEJ NASYCONYM HISTORIĄ MIEJSCEM W POWIECIE SIEDLECKIM. W XIV W. KORCZEW BYŁ POŁOŻONY
W KRAINIE PRZEJŚCIOWEJ MIĘDZY POLSKĄ A LITWĄ. WCHODZIŁ W SKŁAD ZIEM WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO. KOJARZY
SIĘ OCZYWIŚCIE GŁÓWNIE Z DZIEJAMI MAJĄTKU I ISTNIEJĄCEGO DO DZIŚ PAŁACU.

Najstarszy dokument świadczący o osadnictwie na ziemi korczewskiej pochodzi z 17
VI 1401 r. Zgodnie z jego zapisem, książę mazowiecki Janusz I władający wówczas ziemią
drohicką, dokonał w Gródku nadania rycerzowi Pretorowi (Preythorowi) herbu Prus
z Brzezia w ziemi warszawskiej (dziś wieś
Skierdy w gminie Jabłonna pow. legionowskiego). Rycerz ów dostał zezwolenie na założenie osady Korczew.
Później wielki książę litewski Witold władający ziemią drohicką po księciu Januszu I,
dokonał w Trokach 25 I 1416 r. ponownego
nadania wsi Korczew i Szczeglacin na prawie
lennym, feudalnym. Obdarowanym był Pretor
(w źródłach nazywany także Przecławem), syn
pierwszego Pretora. Ten zapewne przyjął nazwisko Korczewski i pieczętował się herbem
Świeńczyc. Na tarczy herbu był krzyż z dwoma poziomymi ramionami, zwany „krzyżem
korczewskim”. Motyw ten znany jest z krzyża
morowego, pokutnego (karawaka).
W 1451 r. Korczew należał do Korduli Korczewskiej, żony Pretora drugiego (Przecława).

Następnymi właścicielami majątku byli kolejno: Stanisław Korczewski, Zofia i Stanisław
Hlebowiczowie oraz ich dzieci, następnie małżeństwo Aleksandra z Sobieskich i Krzysztof
Wiesiołowscy, Chaleccy i Stanisław Lewicki.
Od 1 poł. XVIII w. majątek dziedziczył ród
Kuczyńskich. Pierwszym z nich był „król Podlasia” Wiktoryn Kuczyński herbu Ślepowron.
Protoplasta rodu zainicjował budowę w latach
1734-1736 zespołu pałacowego. Zaangażował w tym celu architekta Koncentiego Bueni.
Był pierwszym na Podlasiu, który w otoczeniu
drewnianych siedzib ziemiańskich wzniósł
obiekt murowany. Pałac otoczony angielskim
parkiem zyskał miano „Siedleckiego Wilanowa”.
Po śmierci Wiktoryna Kuczyńskiego
w 1737 r. dobra odziedziczył jego najmłodszy
syn Leon. Jeden z głównych organizatorów na
Podlasiu Konfederacji Barskiej.
Następnym spadkobiercą był miecznik
podlaski Feliks Kuczyński. Inicjator pospolitego ruszenia na linii Bugu od Grannego do
Mielnika podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, delegat do Naczelnika i pełnomocnik

Rady Najwyższej Narodowej. W latach 17881796 w wyniku zakupów znacznie powiększył
powierzchnię majątku. Rozszerzył fortunę
również poprzez małżeństwo z Józefą Butler.
Ostatnim z rodu był prawnuk „króla Podlasia”, Aleksander Kuczyński. Jeden z bogatszych uczestników powstania listopadowego,
który zorganizował własną gwardię i objął nad
nią komendę. Służył też w sztabie dyktatora
powstania gen. Józefa Chłopickiego.
W 1834 r. ożenił się z piękną córką adwokata
warszawskiego Joanną Heleną Wulfers. W tym
samym roku rozpoczął przebudowę rodowej
siedziby. Autorem projektu wraz z nowym rozplanowaniem parku był Franciszek Jaszczołd.
Odtąd zespół składał się z parku angielskiego
i drzewostanu starych dębów „Dębniaka”. Oba
zespoły przyrodnicze oddzielała linia potoku
i stawów. Jego żona znana jest z trwającej 10 lat
korespondencji z Cyprianem Kamilem Norwidem. Jest także bohaterką jednego z wierszy
poety „Do Pani na Korczewie” z 1861 r. Norwid
prawdopodobnie nigdy nie był w Korczewie.
Znał pałac i majątek z listów i opowieści właści-
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cielki, gdy gościła w Paryżu. Na pewno bywał
tutaj brat poety Konstanty i w 1867 r. bratowa.
Kuczyńscy mieli tylko córki. Najstarsza
z nich Ludwika Maria w 1864 r. wyszła za hrabiego Tadeusza Leona Ostrowskiego herbu
Rawicz. Ich syn Aleksander ożenił się z Heleną Klotyldą Tyszkiewicz. Z tego małżeństwa
przyszło na świat dwóch synów. Leon zmarł
w wieku 15 lat. Natomiast jego brat Krystyn,
będąc już żonatym od 19 II 1918 r. z Wandą
Kraft, przejął majątek po rodzicach w 1919 r.
Krystyn Ostrowski, uczeń historyka literatury polskiej Stanisława Pigonia, z wielkim pietyzmem prowadził rodzinne archiwum i bibliotekę. Znajdowały się w niej nie tylko pamiątki
rodu, ale i rękopisy oraz rysunki Cypriana Kamila Norwida. Całe to archiwum wraz z biblioteką zajmującą kilka sal pałacu zimowego zostały wywiezione w 1938 r. do Warszawy i tam
uległy zniszczeniu podczas bombardowania
przez lotnictwo niemieckie we wrześniu 1939 r.
Po wybuchu wojny Ostrowscy opuścili kraj
z młodszą córką Beatą. Starsza córka Renata
została w Polsce. Wzięła później udział w powstaniu warszawskim.
Na początku września 1939 r. płk Ignacy
Matuszewski namówił Krystyna Ostrowskiego, by z rodziną ewakuował się za granicę
z transportem złota Banku Polskiego. Służył
pomocą towarzysząc z rodziną we własnym
samochodzie aż do Bejrutu, gdy złoto znalazło
się pod opieką Francuzów.

Dwa lata mieszkał z żoną i córką w neutralnej Portugalii, gdzie żona wznowiła działalność artystyczną. Kontynuowała swą pasję
później w Londynie. Największą prezentację
jej prac przygotowano w Muzeum Regionalnym w Siedlcach w 2012 r. Wanda Ostrowska

uczyła się malarstwa u Stanisława Noakowskiego. Temu artyście zawdzięczamy obecną
elewację pałacu w Korczewie, po przebudowie
dokonanej tuż przed wojną.
W 1939 r. majątek ograbili Rosjanie. Spuścili nawet wodę ze stawów i wybierali z nich
ryby. Dewastację dokończyli Niemcy w 1944
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r. Zrabowali meble, wywieźli obrazy ukryte
w podwójnym suficie. Resztę wyposażenia,
księgozbiór i dokumenty spalili. Po wojnie
majątek przeszedł na rzecz skarbu państwa
na cele reformy rolnej. Wszystkie budynki
zespołu pałacowo-parkowego przetrwały
wydarzenia wojenne.
Ostatni właściciel dóbr hrabia Krystyn
Ostrowski zmarł w 1981 r. w Londynie i został
pochowany w kościele parafialnym w Knychówku. Pałac i pozostałe budowle wraz z parkiem wróciły do rodziny w 1990 r. Odbudowę rozpoczęła Renata Ostrowska. Jej pracę
kontynuuje siostra Beata Ostrowska-Harris.
Rozwinęła też działalność gospodarczą, nawiązując do kierunków wytyczonych przez
przodków, np. zakładając stawy rybne. W pałacu organizuje wystawy historyczne, z dziedziny sztuki i historii sztuki, etnografii oraz
imprezy cykliczne „Zielony Korczew” latem,
a zimą odbywały się wyścigi psich zaprzęgów.
Obecnie w pałacu czynna jest wystawa fotografii mego autorstwa „Szlacheckie siedziby. Dwory i pałace wschodniego Mazowsza,
południowego Podlasia i północnej Lubelszczyzny”. Możecie Państwo dzięki niej poznać
dzieje innych podobnych obiektów w regionie.
Natomiast o samym Korczewie planowana jest
realizacja przez producenta Zielono Mi - Iwona Harris filmu dokumentalnego „Pani na Korczewie”, w reżyserii Sławomira Rogowskiego.


Sławomir Kordaczuk (fotografie autora)
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SZTUKA GOTOWANIA

Pomysł na...
Może to nietypowy początek przepisu kulinarnego, ale muszę się państwu zwierzyć, że
zawsze irytowało mnie (i tak jest do dzisiaj)
marnowanie żywności. Być może osiągnęliśmy
taki poziom dobrobytu, że kupujemy jej za dużo
a potem wyrzucamy ją do śmietnika. „Zmuszają” nas do tego supermarkety, w których nie
sposób kupić pół kostki masła czy 10 dkg twarogu. Na szczęście ostały się jeszcze małe sklepiki, gdzie mamy taki wybór. Najwięcej żywności
marnuje się w Holandii, Belgii, Estonii i na Cyprze. Polska jest na piątym miejscu w Europie
z wynikiem 247 kg rocznie na mieszkańca. Na
przeciętną rodzinę to ponad tona!
Niektóre kraje próbują temu zaradzić. Korea
Płd. stosuje kary pieniężne, Dania otworzyła sieć
supermarketów „We Food”, które oferują ceny
do 50% obniżone na żywność o zbliżającym się
terminie do spożycia. W Londynie stworzono
aplikację „Too Good To Go”, dzięki której można wieczorem w dobrych restauracjach kupić za
symboliczną kwotę wykwintne dania, które i tak
się nie sprzedadzą z powodu zamykania lokali.
Wiele sklepów stosuje inteligentne etykiety,
które zmieniają kolor, informując o zbliżającym

się terminie przydatności. (za tygodnikiem
„Wiedza i Życie”)
A teraz propozycja prostego, smacznego
dania, np. na niedzielne
śniadanie dla 4 osób. Robimy
remanent w lodówce z ostatnich
kilku dni. Kawałki nie zjedzonej wędliny różnych rodzajów kroimy w cienkie, małe
plasterki. Podsmażamy na oleju kokosowym
lub oliwie z oliwek, dodając pół średniej, pokrojonej cebuli. Smażymy na wolnym ogniu,
dolewając odrobinę wody, aby produkty nie
przywarły do patelni (Ø 28 cm). Po zredukowaniu wody dodajemy ugotowany makaron
z sobotniego rosołu. Nie za dużo, mniej więcej
dwukrotność podsmażonej wędliny z cebulą.
Mieszamy, podgrzewamy i odstawiamy. Do
miseczki wybijamy 3 jajka, (oczywiście z wolnego wybiegu). Wlewamy 2 łyżki stołowe wody
i 1 łyżkę śmietany 18%. Trzepaczką ubijamy
zawartość, aż się wszystko wymiesza i pokaże
się piana. Doprawiamy solą i pieprzem (świeżo
tłuczonym w moździerzu). Patelnia wraca na

kuchenkę i zawartość z miseczki wylewamy na makaron z wędliną, tak aby jajko
pokryło całą powierzchnię. Układamy na
wierzchu cienkie paski pozostałej np. szynki
oraz cienkie plasterki żółtego sera. Posypujemy odrobiną soli i ziół prowansalskich. Nie
zaszkodzi posypać też wiórkami masła. Układamy plasterki pomidorów lekko wgniatając je
w zawartość patelni. Przykrywamy pokrywką
i smażymy ciągle na wolnym ogniu. Po kilku
minutach podważając łopatką sprawdzamy,
czy przyrumienił się spód. Wierzch powinien
tworzyć jednolitą masę. Przy pomocy łopatki
wykładamy tę niby pizzę, niby omlet na duży
talerz. Posypujemy drobno posiekanym szczypiorkiem i gotowe. Moja żona – zachwycona!

Waldemar Koperkiewicz
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WIELCY ARTYŚCI I ICH DZIEŁA

Jan Matejko
(1838-1893)

Czytelnicy tej rubryki być może zdziwią się,
skąd moje zainteresowanie Janem Matejką. Powody są co najmniej dwa: miałem szansę uczyć się
sztuki w Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu - większość zajęć odbywała się w sali do dziś
zwanej Salą Matejkowską. A to dlatego, że Jan Matejko był z Wiśniczem bardzo związany. Żona malarza była siostrą pani Serafińskiej i wraz z mężem
Leonardem Serafińskim mieszkali w drewnianym
dworku wybudowanym przez niego w I poł. XIX
w. pomiędzy potężnym wiśnickim zamkiem Lubomirskich a Klasztorem Karmelitów Bosych.
Dworek dziś nosi nazwę Koryznówka. Pamiętam
z liceum liczne szkice węglem wykonane przez
Jana Matejkę, pokazujące Wiśnicz przed pożarem,
który strawił całe miasto. Szkice te są jedynym
śladem dawnej świetności tego miejsca. Podczas
wypadów do Wiśnicza Matejko rysował także karykatury członków rodziny, co świadczyło o jego
poczuciu humoru, choć postrzegany jest do dziś
jako człowiek arcypoważny, powściągliwy, wręcz
introwertyczny. Biografowie piszą o jego atakach
furii, w którą wpadał, kiedy ktoś źle mówił o Polsce. Jako jeden spośród jedenaściorga rodzeństwa

Hassan topi niewierną żonę - olej na desce mahoniowej

Widok Bebeku pod Konstantynopolem - olej na płótnie

Anioł na gotyckim kwiatonie - akwarela na papierze dublowanym

wychowany był bowiem w kulcie patriotyzmu
i atmosferze szacunku dla przeszłości kraju. A żyć
i tworzyć przyszło mu w bardzo trudnych czasach,
kiedy Polskę wymazano z mapy świata. Stąd tematyka jego malarstwa - dokumentowanie dumnej
przeszłości kraju i narodu, który był… i nie był.
Matejko poprzez swoją wielką sztukę dawał nadzieję, że kiedyś to się odmieni… Podobnie, jak
Henryk Sienkiewicz w krzepiącej serca Polaków
literaturze. Z tą różnicą, że ten drugi sporo o naszej
historii nakłamał (w dobrej wierze – oczywiście),
a Matejko był uczciwy. Pokazywał nie tylko nasze
glorie, ale też ciemne strony historii – „ Kazanie
Skargi”, zatroskany „Stańczyk” czy wiele innych.
Jan Matejko miał szansę stać się światowej
sławy artystą, gdyby płynął z nurtem nowych,
modnych prądów w malarstwie. Wszak zaczynał kwitnąć impresjonizm, który był sztuką
uniwersalną, wolną od historycznych odniesień,
ale mistrz wybrał drogę duchowego przewodnika prowadzącego do wytęsknionej wolności.
A może to droga wybrała jego?
„Bitwę pod Grunwaldem” rozpoznaje, mam
nadzieję, każdy Polak, ale jest też inny, mało znany
Matejko i tego chcę Państwu pokazać. Uwolniony
od gorsetu historii czasem „odpoczywał” i pokazywał prawdziwą, czysto malarską wrażliwość,
szczególnie podczas licznych podróży. Przykładem: „Widok Bebeku pod Konstantynopolem”
(1872, Lwowska Galeria Obrazów), secesyjne malowidła wnętrza Kościoła Mariackiego „Anioł na
gotyckim kwiatonie” czy „Hassan topi niewierną
żonę” (1880 Wrocław, Muzeum Narodowe).
Tak więc Jan Matejko wielkim malarzem był,
ale szkoda, że znanym tyko z malarstwa historycznego. Dziś mamy okazję poznać go z innej
strony. I to jest drugi powód niniejszej prezentacji.


Waldemar Koperkiewicz
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Odrobina
szaleństwa

Zwykle pod koniec stycznia, czy na początku lutego mam już dość zimy. Nuży mnie
aura za oknem, jest zimno i mokro, szaro
i brudno, dni są podobne do siebie, bo to
śnieg spowszedniał, a w przyrodzie na pierwszy rzut oka nic się nie dzieje. Co mam więc
robić w taki czas, jak spędzać nieliczne wolne
chwile? W moim przypadku wybór nie był
trudny i zapewne przewidywalny – poszedłem
do kina . Tak się złożyło, że właśnie odbywały
się pokazy filmu „La La Land” w reżyserii
Damiena Chazelle, obrazu mocno nagrodzonego podczas tegorocznej Gali Rozdania
Złotych Globów przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Postanowiłem go obejrzeć trochę z obowiązku, trochę
z ciekawości co to za cudo zostało obsypane
nagrodami, a także trochę dla tego, że wielkiego wyboru w repertuarach nie było. I powiem
Wam, że po seansie tego dziełka wyszedłem

DO OBEJRZENIA
WYSTAWA MALARSTWA
MACIEJA FALKIEWICZA
MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH,
17 LUTEGO, GODZ. 18.00

Artysta malarz, miłośnik koni, barwna postać
i niezwykła osobowość. Urodził się w Lublinie.
Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie w pracowniach profesorów Michała
Byliny i Ludwika Maciąga. Obydwaj - jak podkreśla Falkiewicz - wywarli na mnie duży wpływ jako
artyści i wspaniali Polacy. Dyplom uzyskał w 1974
roku. Od ponad 40 lat mieszka i tworzy na Podla-

kompletnie zaskoczony. Ale po kolei: „La La
Land” to musical gatunek, który jeszcze kilka
lat temu wydawał się bezpowrotnie zarzucony przez Hollywood. A tu nagle powrót i to
w jakim stylu!
Jak wiadomo musical to umowność, to
pewne teatralne wręcz sekwencje, to wreszcie
sceny taneczne i śpiewane wkomponowane
w fabułę i pojawiające się nagle w niezrozumiałych z pozoru momentach. Historia jest
zwykle niezbyt skomplikowana, a całość opiera się na muzyce choć ten akurat musical ma
również głębsze przesłanie; stawia nam pytanie do jak wielkich poświęceń jesteśmy zdolni
by osiągnąć zamierzony cel, czy wybory jakich
dokonujemy w imię odległych marzeń są
tymi właściwymi? A co byłoby gdybyśmy dali
ponieść się chwili i wybrali inaczej, wbrew
rozsądkowi, ale w zgodzie z uczuciami?
Wiem, że jest wielu naszych czytelników,
którzy nie przepadają za musicalem - wolą
filmy bardziej dosłowne, traktujące o realnych
problemach i tak – realistycznie je przedstawiających. Ale ten film warto zobaczyć dla
poprawy nastroju, dla pokolorowania szarej
i nużącej rzeczywistości.
Obraz ten rozbudza wyobraźnię poprzez
swoją umowność właśnie. Sceny realistyczne
mieszają się tu z teatralnymi. Mistrzostwo
choreograficzne widoczne jest już od pierwszej
sceny; poraża wręcz konsekwencja w prowadzenia aktorów. Widać to już od początku

sceny rozgrywającej się na autostradzie.
Znakomitą robotę zrobili też kostiumolodzy.
Wyrazistość kolorystyczna strojów, ich zdecydowany podział, unikanie szarości - nijakości
zostało znakomicie zaplanowane. Panowanie
nad tłumem tancerzy - to też dzięki kolorom.
Do tego dobór aktorów często w kontraście ze
strojami – charakterystyka ich postaci, kolor
osobisty / oczy, włosy, twarz i jej wyraz / to
moim zdaniem rewelacja! Tu nie ma miejsca
na przypadek choć przyznać muszę w wielu
miejscach film ten balansuje na granicy kiczu,
ale nigdy jej jednak nie przekracza. Wszystko jest tu znakomicie wyważone. Muzyka to
niezwykle melodyjne i zapadające w ucho
utwory, aktorzy znakomicie odnajdujący się
w swoich postaciach. Rzuca się w oczy zresztą
wzorowe przygotowanie aktorskie; Rayan’owi
Goslingowi i Emmie Stone niewiele można
zarzucić; znakomicie odnajdują się w swoich
rolach widać, że poświęcili wiele trudu i czasu
na przygotowanie się do tego filmu. Śpiewali
i tańczyli niemal jak zawodowcy, ale mnie absolutnie zachwycił Ryan Gosling, który do tej
roli nauczył się grać na fortepianie! Co prawda
nie jest to wirtuozeria, ale trzeba powiedzieć,
że dość swobodnie odnajduje się w klimatach
jazzowych. Do tego stepowanie, ta nieodłączna
musicalowa umiejętność… . Cały film jest
nawiązaniem do dawnych, niezapomnianych
musicali. Zresztą na ekranie bez trudu rozpoznacie Państwo filmowe cytaty z wielkich dzieł

siu. Mimo rozlicznych pasji
i zainteresowań, wielu działań pedagogicznych i społecznych, zawsze znajduje
czas na własną twórczość.
Uprawia malarstwo olejne
i akwarelowe. Maluje pejzaże, portrety, sceny rodzajowe
o tematyce hipologicznej
i myśliwskiej, martwe natury i wizerunki zwierząt.
Jest uważnym obserwatorem i wrażliwym kolorystą.

Uczestniczy w plenerach
malarskich o różnym
zasięgu. To natura, ze
swoim bogactwem form
i kolorów, jest głównym
źródłem inspiracji w jego
twórczości. w 1990 roku
w zabytkowym Domu
Ryttów w Janowie Podlaskim stworzył autorską
galerię malarstwa i zgromadził wiele zabytkowych

przedmiotów i pamiątek. Swoją twórczość prezentował na licznych wystawach indywidualnych
i uczestniczył w wystawach środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Obrazy Macieja
Falkiewicza znajdują się w zbiorach wielu muzeów, galerii i osób prywatnych w kraju i za granicą.
Profesor Ludwik Maciąg powiedział o nim: „Maciek jest Polakiem nie tylko dzięki kontuszowi, ale
i swojej trosce o otoczenie, pejzaż polski. To z pewnością oryginał w skali krajowej, nietypowa i przez
to bardzo ciekawa osobowość”. Wystawę malarstwa
Macieja Falkiewicza można oglądać do 26 marca.
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Reżyseria: Damien Chazelle
Obsada: Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt

nie tylko tego gatunku; „Deszczowej Piosenki”,
„Casablanki”, „Amerykanina w Paryżu” no
i „Buntownika bez powodu”, który zresztą
pojawi się na chwilę na ekranie.
Mówiąc wprost ten film to uczta dla zmysłów! Muzyka, a zwłaszcza motyw przewodni
filmu „City of Stars”, nuci się jeszcze przez

autorska galeria

MACIEJ TOŁWIŃSKI
Magister pedagogiki z plastyką na Akademii
Podlaskiej w Siedlcach. Związany z siedlecką
grupą „Ławeczka”. Swoje emocje wyraża poprzez
malarstwo, rysunek lub collage.
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DO POCZYTANIA-

kilka dni po wyjściu z kina. To znakomita
propozycja na styczniowo – lutowe dość
szare dni. Po seansie, co zaręczam, będziecie
Państwo inaczej, radośniej patrzeć na świat.
I choćby dla tego warto ten film zobaczyć.
Czy po tym filmie – odważnym ze względu na gatunek i jego formę – możemy spodziewać się reaktywacji musicalu? A dlaczego
nie! W dzisiejszej dość złożonej rzeczywistości
odrobina szaleństwa, oderwania się od twardego stąpania po ziemi każdemu się przyda,
każdemu wyjdzie na zdrowie i każdemu
jest potrzebna! Nawet tym, którzy tego nie
chcą – bo zwyczajnie nie wiedzą czego chcą!
Nie można na co dzień żyć tylko twardymi
faktami; czasami trzeba trochę inności żeby
nie zwariować!
Pomimo moich zachwytów i tak wielu
komplementów nie jestem przekonany czy
jest to dzieło na miarę Oscarów, a już na pewno nie na miarą głównego kandydata do tej
nagrody mimo 14 do niej nominacji i mimo
nokautu jaki zadał innym dziełom podczas
rozdania tegorocznych Złotych Globów. Od
zdobywcy Oscarów oczekuje się nowatorstwa,
tego że będzie odkrywczy, świeży, że będzie
wreszcie krokiem milowym w kinematografii.
A tu, mimo wielu zalet, wielkich odkryć nie
ma! Ale, jak pokazuje historia tej nagrody
„who knows”, skoro kilkanaście lat temu
zwycięzcą okazał się tak przeciętny film jak
„American Beauty”?

Ta poręczna publikacja
jest praktycznym wprowadzeniem do historii zachodnioeuropejskiego malarstwa, przekazującym
wiedzę poprzez prezentację ciekawych i nierzadko słynnych obrazów. Każde przedstawione
w tej książce dzieło sztuki jest nośnikiem pewnych aspektów artystycznej gramatyki, która, po
odszyfrowaniu, pozwala dużo pełniej docenić
piękno i wewnętrzną wartość prac, a także uczy,
jak w ogóle odczytywać treść obrazów. Przewodnik po malarstwie zawiera informacje niezbędne
przy oglądaniu dzieł sztuki wiszących na ścianach
w galerii, a także przydatne tym wszystkim, którzy
chcą się dowiedzieć czegoś więcej o historii zachodniej sztuki. „Jak czytać obrazy” pomoże wam
poznać pięć kluczowych właściwości obrazów –
kształt i podłoże, farby i materiały, kompozycję,
styl i technikę oraz znaki i symbole – co pozwoli
lepiej rozumieć malarstwo i bardziej świadomie
się nim cieszyć. W książce omówiono szczegółowo i w sposób chronologiczny pięćdziesiąt obrazów wybranych z długiej historii sztuki zachodnioeuropejskiej, pogrupowanych według pięciu
głównych rodzajów: portret, pejzaż, malarstwo
narracyjne, martwa natura i abstrakcja. Przegląd
zaczyna się od dzieł z epoki wczesnego renesansu,
a kończy na XXI wieku.  (Wydawnictwo arkady 2016)

Malując utrwala myśli, codzienność, ważne momenty. Tworzy pełne ironii, dystansu i humoru
pamiętniki komentujące życie codzienne.
Efekty prac są dla niego ważnym znakiem czasu,
gdyż są sentymentalną ściągawką, pozwalającą
przenieść się w błogie lata tego co już minęło...
Aktualnie tworzy serię anatomii i przekrojów
wszystkiego co wpadnie mu do głowy, wszystkiego do czego warto zajrzeć. „Pod nóż” poszły już

m.in. auto, but, samolot, księżyc, jeden chomik
ale najczęściej zagląda do wnętrza człowieka”
„Nie wiem skąd u mnie pociąg do krojenia, cięcia, zaglądania tam gdzie trudno zajrzeć..
Nie wiem dlaczego wszystko muszę przekroić a później to opisać.. Maluję, aby się tego dowiedzieć..”
WYSTAWA „PRZEKROJE MAĆKA”
LUTY 2017
GALERIA TEATRALNA CKiS

Jak czytać obrazy
Treść, forma, technika
Liz Rideal
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grudniu, po raz kolejny od
premiery, na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce mogliśmy obejrzeć
,,Dziadka do orzechów” w reżyserii
i choreografii I.M. Orzełowskiej. Pięknie i tematycznie wprowadził on dzieci w świąteczny nastrój. Akcja znanej
baśni E.T.A. Hoffmanna z cudną
muzyką Piotra Czajkowskiego dzieje się w wigilię Bożego Narodzenia.
Opowiada o przygodach małej Klary
podczas snu, w którym zabawki ożywają, a księciem ich królestwa zostaje
tytułowy Dziadek do orzechów.
Artyści Teatru Tańca Caro, tańcząc
do muzyki klasycznej przy barwnej,
urokliwej scenografii bożonarodzeniowej, w wyobraźni przenieśli nas
najpierw na plac boju Króla Myszy
z gwardią ołowianych żołnierzyków
pod wodzą Dziadka do orzechów.
Tam w napięciu utrzymała widzów
muzyka i taniec aktorów grających
żołnierzyków i myszy. Później Dziadek przemieniony w pięknego księcia
razem z Klarą śnieżną drogą przenoszą nas do krainy, gdzie spotykają
różne postacie. Tam między innymi
tancerze tańczą do najpiękniejszego
walca – Walca Kwiatów. W przed-

stawieniu, w którym oglądamy wielokrotnie walkę dobra ze złem ostatecznie wygrywa dobro. Ta puenta,
doznane przeżycia i emocje pięknie
wprowadziły dzieci w rodzinny nastrój świąt Bożego Narodzenia, a familijne przedstawienie pozostawiło
niezatarte wrażenia.
To, oczywiście tylko jedna z wielu
propozycji Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce. Obejrzeliśmy ich więcej,
niektóre po raz kolejny, aby odnowić wrażenia… Zauważamy z przyjemnością, że od lat systematycznie
rozrasta się repertuar teatralny CKiS
w Siedlcach, zarówno dla dorosłych,
jak i dla dzieci. Z jeszcze większą satysfakcją stwierdzamy, iż poziom artystyczny naszego rodzimego teatru,
nie tylko nie odbiega od występów
teatrów gościnnych, ale często je
wręcz przewyższa.
Na przedstawienia przyjeżdżamy
regularnie z uczniami szkoły podstawowej i właśnie ich zaangażowanie
emocjonalne i radość przeżywania –
to naszym zdaniem – najlepszy miernik jakości artystycznej spektakli.

Gabriela Kalita, Mirosława Soszyńska

Gala Wiedeńska

atralnej Miasta Siedlce. W Koncercie
Wiedeńskim publiczność usłyszała
obdarzonych wspaniałymi głosami
solistów operowych. Towarzyszyli im
polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący na co dzień z naj-

N

ajwiększe przeboje króla walca Johanna Straussa, w niedzielę 22
stycznia wybrzmiewały na Scenie Te-



SP w Mokobodach

lepszymi orkiestrami i dyrygentami
w Polsce i Europie. Podczas gali nie
zabrakło także popisowych arii z najsłynniejszych operetek tj. „Zemsta
nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła Wdówka”, „Księżniczka Czardasza”

oraz „Kraina Uśmiechu”. Publiczność
usłyszy m.in.: Walc „Nad Pięknym
Modrym Dunajem”, Arię Barinkaya
„Wielka sława to żart”, Duet wszech
czasów „Usta milczą dusza śpiewa”
czy polkę „Tritsch- Tratsch”.

fot. Janusz Mazurek

W

fot. Janusz Mazurek

Dziadek do orzechów
- wciąż zachwyca
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Miecznikowski i Chór Miasta Siedlce

W

nikowskiego pt. „Rodzi się Bóg”.
Koncert to przede wszystkim najpiękniejsze polskie i światowe kolędy oraz
piosenki związane ze świętami Bożego

szy publiczność mogła usłyszeć zarówno przy akompaniamencie gitary
czy akordeonu, ale także w pięknych
bogatych aranżacjach. W wybranych
utworach artyście towarzyszyli śpiewacy Chóru Miasta Siedlce.

fot. Janusz Mazurek

piątek, 6 stycznia, na finał Orszaku Trzech Króli, na Scenie
Teatralnej Miasta Siedlce odbył się
świąteczny koncert Macieja Miecz-

Narodzenia. Nie zabrakło wspólnego
śpiewania i opowieści o przeżyciach
związanych z czasem świąt i wigilią.
Kolędy Lulajże Jezuniu, W żłobie leży,
Mędrcy świata, Dzisiaj w Betlejem,
Jezus Malusieńki, Wśród nocnej ci-

30 lat
Caro Dance
niedzielę, 29 stycznia na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce
odbył się retrospektywny koncert
z historii zespołu Caro Dance, zapowiadający jubileusz 30-lecia jego
istnienia.
Podczas koncertu zaprezentowane
zostały najpiękniejsze fragmenty
spektakli i choreografii nagrodzonych na międzynarodowych festiwalach Europy i Świata. Wszystko
w wykonaniu TTC, wielokrotnych
Mistrzów Świata, finalistów i laureatów programów You Can Dance,
Got To Dance i Mali Giganci. Do
udziału w koncercie zaproszeni zostali goście specjalni m.in. Anna
Głogowska - wybitna polska tancerka, znana z udziału w programie
TVN - Taniec z gwiazdami. Swoją
obecnością galę uświetnili m.in.: Zbigniew Zasada, Sekretarz Narodowy
International Dance Organization
oraz Prezes Polskiego Związku Tańca
Freestyle oraz Grażyna Meżerycka
- żona śp. Andrzeja Meżeryckiego.
Całość poprowadził Mariusz Orzełowski. Kolejne koncerty z cyklu jubileuszu 30-lecia Caro Dance w maju
i grudniu 2017 roku.

fot. Janusz Mazurek

W
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KONKURS

Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce ogłasza konkurs
na plakat do spektaklu „Duszek Śmieciuszek” dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
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 najnowszej
bajce Teatru ES „Duszek Śmieciuszek”.
REKLAMA

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 po-

konają „śmieciowe moce” i wysprzątają las? Przekonajcie się sami!!
Prace należy przesłać w terminie do 10.02.2017
na adres: Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce ul.
Bpa Ignacego Świrskiego 31, 08-110 Siedlce, lub
dostarczyć osobiście.
Szczegóły na stronie: www.ckis.siedlce.pl
(w zakładce KONKURSY)
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JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR
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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
fot. Maria Mazurkiewicz, Janusz Mazurek
logotypy CKiS oraz Grup Artystycznych:
Ireneusz Parzyszek, Tomasz Janeczko, Marek Błaszczyk
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.

