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Wszystko w życiu
trzeba przeczekać

45 lat minęło
jak jeden dzień

Chciałabym mieć
odwagę Słowackiego

REKLAMA
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tel. 25 633 33 10, fax 25 644 62 67
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Znajdziesz nas:
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31
Punkt Informacji Miasta Siedlce,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74
Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2
Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40

2017/2018

Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Klub Rafa, ul. Rynkowa 24
Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2

Waldemar
Koperkiewicz

UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9
Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4

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

Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1
Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5

D

rodzy Widzowie,
Jeszcze nie ochłonęliśmy po
ubiegłorocznej piątej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów „Sztuka plus Komercja”, a przed nami już
szóste spotkanie z Melpomeną, patronką sztuki teatrem zwanej. Każdego roku przeżywamy ogromną tremę
przed nowym sezonem, ale jednocześnie towarzyszy temu miłe napięcie
w oczekiwaniu na nieznane: co w tym
roku nas artystycznie zaskoczy, kto
tym razem wygra Festiwal, kto zdobędzie nagrodę publiczności, czyli nagrodę Państwa, Drodzy Widzowie. Bo
to Wy jesteście głównymi bohaterami
naszego festiwalu.
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S

zanowni Państwo,
Jestem zaszczycony propozycją
objęcia roli Patrona Artystycznego
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów
„Sztuka plus Komercja”. Jestem tylko
drobną częścią wielkiego dziś rynku
spektakli produkowanych prywatnie
bez udziału mecenatu publicznego.
Tym bardziej cieszy mnie możliwość
uczestniczenia w tym wydarzeniu
i szansa na obserwację z bliska jak się
rozwija. Dobrze, że rynek tych przeze
mnie potocznie zwanych: spektakli
„podróżujących” doczekał się swojego
festiwalu. A rynek to niemały bo jak
niektórzy twierdzą jest ich aktualnie
ponad sto! Teatr coraz częściej dociera

Przyznaję z przyjemnością, że coraz
więcej teatrów zabiega o prezentacje
swoich sztuk na naszej scenie. Nie zabraknie też wydarzeń towarzyszących
Festiwalowi – po raz pierwszy wystąpi przed Państwem Kabaret Hrabi,
a w grudniu usłyszymy ikonę polskiej
estrady Irenę Santor.
Z pewnością zauważyliście Państwo,
że tegoroczna edycja Festiwalu jest
przedłużona o dwa miesiące. Otrzymaliśmy mnóstwo sygnałów, że rozłożenie
w czasie wydarzeń festiwalowych będzie łaskawsze dla Państwa portfeli.
Mniej spektakli w miesiącu po prostu
łatwiej sfinansować.
Mam nadzieję, że decyzja o wydłużeniu Festiwalu zwiększy zainteresowanie naszą ofertą. Jak dotąd nigdy nas
Państwo nie zawiedli i mam nadzieję, że my nie zawiedliśmy Państwa.
Oby tak było i w tym sezonie, czego
wszystkim miłośnikom teatru i sobie,
wraz z pracownikami CKiS, serdecznie życzę.

dzięki nim tam gdzie jeszcze niedawno można było obejrzeć tylko kabarety
lub przedstawienia amatorskie. Spektakle te spełniają odwieczne zapotrzebowanie na kontakt z żywym słowem
i aktorem na scenie niezależnie od
gatunku i wykonania. Ich jakość jest
coraz wyższa co cieszy nas i widzów.
Mam przekonanie jako aktor podróżujący z kilkoma produkcjami po całym
kraju, że lawinowe powstawanie tych
spektakli to najciekawsze i najbardziej
autentyczne w ostatniej dekadzie zjawisko w teatrze polskim. Świadczy
o niezwykłej przedsiębiorczości i kreatywności naszego środowiska. Daje
wielu twórcom uprawiającym nasz
niepewny zawód możliwość ciągłej
pracy i doskonalenia się. To dobrze
że jest w Siedlcach festiwal na którym
można obejrzeć produkcje powstające
w większości niezależnie od publicznych instytucji teatralnych.
Korzystając z okazji Organizatorom
festiwalu teatrów „Sztuka plus Komercja” życzę wszelkiego powodzenia
w dalszych działaniach, a Widzom wielu fantastycznych przeżyć w teatrze!
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3 PAŹDZIERNIKA (wtorek)

5-6 PAŹDZIERNIKA

SPEKTAKL

SPEKTAKL

DUSZEK
ŚMIECIUSZEK
godz. 9:00 i 11:00
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”.
Partnerem spektaklu jest Zakład Utylizacji
Odpadów ZUO

8 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
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4 PAŹDZIERNIKA (środa)

DZIE

godz. 16:00 i 18:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro
Spektakl porusza problem, którym jest
odłączenie dziecka od rodzica. Istotnym
tematem utworu jest status majątkowy,
jego zmienność, a także odbiór i reakcje
społeczeństwa na bogactwo i biedę.
Ważnym aspektem jest także chciwość osoby
prowadzącej pensję, oraz złe traktowanie
dzieci nieposiadających własnych środków.
Spektakl porusza wartość jaką jest posiadanie
dobrego serca, dobrego charakteru oraz problem
zmienności losu ludzkiego. Zwraca też uwagę na
problem przyjaźni oraz doboru przyjaciół.
Niezwykłym atutem 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, który pomaga przetrwać bohaterce
najtrudniejszy czas i zachować przyjaźń, dobre
serce i otwartość na ludzi mimo biedy.
Konsultacje etnograficzne Beata Gulati,
wypożyczenie indyjskich
mebli do spektaklu:

DUSZEK
ŚMIECIUSZEK
godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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
Sztuka napisana i wyreżyserowana przez
Małgorzatę Głuchowską. Dla nas, dla
Centrum Kultury i Sztuki, i dla Państwa, naszej
Publiczności. Nigdzie wcześniej nie grana,
znaczy, prapremierowa. Tytuł mówi tyle, ile
może. Że romantyczna, niesamowita, lekko
upiorna i zabawna zarazem. Mamy tu fakty znane
i mniej znane, takież nazwiska. Dojrzewanie,
bunt, wrażliwość i samotność.
Zawiłe relacje z matką, z Mickiewiczem, ze
środowiskiem emigracji.

6 PAŹDZIERNIKA (piątek)
PREMIEROWY KONCERT

OD KOFTY DO KORCZA
RECITAL MICHAŁA BAJORA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

5 PAŹDZIERNIKA (czwartek)
WERNISAŻ

BEZ TYTUŁU

MALARSTWO

MIKOŁAJA BIELUGI

godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKIS

Nadchodząca kolekcja „Od Kofty... do Korcza”,
niejako podsumowująca kilkadziesiąt lat przygody
aktora z piosenką, będzie dwudziestą pozycją
w jego dorobku nagraniowym (nie licząc pocztówki
z 1973 roku). A skąd tytuł? Jak wyjaśnia sam
Bajor: „Kofta, bo między innymi od jego pięknych
i poetyckich tekstów zaczęło się na poważnie moje
śpiewanie; a Korcz, bo tak kapitalnie utrafił w moją
muzyczną osobowość, że od dawna nosiłem się
z zamiarem nagrania naraz jego muzycznych, dla
mnie napisanych perełek”.

PAŹDZIERNIK 2017
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12 PAŹDZIERNIKA (czwartek)
SPEKTAKL

ROMEO I JULIA
godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro

P R E M I E R A !

w w w.facebook.com/ckis.siedlce

8 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
SPEKTAKL

MAŁA
KSIĘŻNICZKA
godz. 16:00 i 18:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro

12 PAŹDZIERNIKA (czwartek)
INAUGURACJA FESTIWALU

LUDZIE INTELIGENTNI

SPEKTAKL KONKURSOWY

2017/2018

9 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek)
WERNISAŻ

PRZEZ TWÓRCZOŚĆ
DO ZDROWIA
godz. 12:00
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
XIV edycja wernisażu prac plastycznych „Przez
Twórczość do Zdrowia” pacjentów Oddziału
Psychiatrycznego Całodobowego i Pododdziału
Psychiatrycznego Dziennego SP ZOZ Siedlce oraz
podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
przy MOPR Siedlce przy współpracy CKiS im. Andrzeja
Meżeryckiego. Wernisaż jest organizowany z okazji
Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

10 PAŹDZIERNIKA (wtorek)
XVII EDYCJA KONCERTU INTEGRACYJNEGO

TEN SAM ŚWIAT
godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Koncert ma obudzić w uczestnikach i widzach ducha
patriotyzmu i jedności narodowej. Celem koncertu
jest integracja społeczna oraz prezentacja działań
artystycznych placówek działających na rzecz dzieci,
młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych na
terenie regionu siedleckiego, sąsiednich powiatów
i diecezji siedleckiej.

11 PAŹDZIERNIKA (środa)
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

godz. 17:00 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: reżyserii Olafa Lubaszenko
Obsada: Izabela Kuna, Magdalena Boczarska,
Magldalena Stużyńska, Rafał Królikowski,
Bartłomiej Topa
Nie ma nudnych związków. Są tylko mało kreatywni
partnerzy. Na szczęście bohaterowie sztuki Fayeta
to ludzie inteligentni, dlatego, kiedy ich związek
wkracza w nieciekawą fazę dojrzałej harmonii,
potrafią znaleźć sposób na wyjście z impasu.

13 PAŹDZIERNIKA (piątek)
SPEKTAKL

KANTATA NA CZTERY SKRZYDŁA

godz. 19:00
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?

11 PAŹDZIERNIKA (środa)

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
Sztuka napisana i wyreżyserowana przez
Małgorzatę Głuchowską. Dla nas, dla
Centrum Kultury i Sztuki, i dla Państwa,
naszej Publiczności. Nigdzie wcześniej nie
grana, znaczy, prapremierowa. Tytuł mówi
tyle, ile może. Że romantyczna, niesamowita,
lekko upiorna i zabawna zarazem. Mamy tu
fakty znane i mniej znane, takież nazwiska.
Dojrzewanie, bunt, wrażliwość i samotność.
Zawiłe relacje z matką, z Mickiewiczem,
ze środowiskiem emigracji. Okoliczności
powstania i wydania niektórych, znanych
dzieł. Mówi się, że ludzi podziwia się za
ich wielkość, ale lubi za niedoskonałość.
Nasz bohater pełen jest niedoskonałości,
niekonsekwencji. Wydaje się bliski przez
swą niedojrzałość i ze sobą niepogodzenie.
Kibicuje się jego dojrzewaniu. Jego
potrzeba akceptacji, uznania i sławy kłóci się
z pragnieniem niezależności.
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19 PAŹDZIERNIKA (czwartek)

15 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
SPEKTAKL

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD

ARCHIPELAG
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Choreografia, koncepcja: Maciej Kuźmiński
Wykonanie: Anna Mikuła, Zuzanna
Kasprzyk, Monika Witkowska, Karol
Miękina, Grzegorz Łabuda
Spektakl to złożony z migawek i wspomnień
kalejdoskop obrazów, ukazujący człowieka
zawieszonego w przestrzeni, gdzie czas nie płynie
linearnie. Powracające i pozornie niezwiązane
ze sobą sceny nawiązują do współczesnego,
fragmentarycznego świata, którego wirtualne
i rzeczywiste sfery zlewają się nie do poznania.
Pięcioro tancerzy tworzy pięć scenicznych
osobowości, ze swoją historią i pragnieniami,
ukazanych naprzemiennie w ruchu i zawieszeniu.
Stają się oni częścią archipelagu wspomnień,
który stopniowo wyłania się jako obraz na długo
zapadający w pamięć widza.

W RAMACH III OGÓLNOPOLSKIEGO
SZCZYTU GOSPODARCZEGO OSG 2017
od godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Organizatorami III edycji Ogólnopolskiego Szczytu
Gospodarczego OSG 2017 jest Europejskie Centrum
Biznesu oraz Miasto Siedlce. Szczyt odbędzie się
w dniach 19-20 października 2017r., w Siedlcach
na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym
przy ul. Żytnia 39. Temat przewodni Szczytu brzmi:
„Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary
polskiej gospodarki przyszłości”.
Galę uświetni spektakl muzyczno-taneczny
„Giganci piosenki”

20 PAŹDZIERNIKA (piątek)
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

MĘŻCZYZNA
Z KIJOWYM PESELEM
godz. 19:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

2017/2018

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Simon Williams
Reżyseria: Piotr Dąbrowski
Obsada: Marta Chodorowska/Magdalena
Waligórska, Wojciech Błach/Jacek Rozenek,
Michalina Sosna/Marta Chodorowska, Zdzisław
Wardejn/Wojciech Duriasz
To komedia, która bawi, śmieszy i nigdy się nie
starzeje. W Wielkiej Brytanii, Australii i całej Europie
tekst Simona Williamsa „Nikt nie jest doskonały”
został uznany za klasykę komedii romantycznej.
Autor wpadł na pomysł scenariusza, po rozmowie
z własną agentką, która na wieść, że planuje
napisać komedię romantyczną skonstatowała:
ależ faceci nie piszą romansów!. I tak na przekór
tej opinii autor stworzył postać Leona.
Nikt i nic w życiu Leona nie jest doskonałe, żona
odeszła, dorastającą córka Dee Dee zaczęła palić
papierosy, a do tego jego ojciec Gus, rubaszny
i niesforny pomimo wieku, drażni go swoją
ekscentryczną naturą i towarzyskimi ekscesami.
Leon jest introwertykiem, nudnym statystykiem,
ale posiada talent…. niestety też niedoskonały,
bo to talent do pisania romantycznych powieści.
To iście niemęskie zajęcie ukrywa pod kobiecym
pseudonimem Marty Banbury i bez nadziei
na sukces wysyła swoje teksty do kobiecych
wydawnictw.

BURSZTYN POLSKIEJ
GOSPODARKI

2017/2018

21 PAŹDZIERNIKA (sobota)

NIKT NIE JEST
DOSKONAŁY

www.ckis.siedlce.pl

W dniu 20 października spektakl rusza w trasę
i zostanie zaprezentowany m.in. w Bydgoszczy,
Nowej Soli, Krotoszynie, Bytomiu, Krakowie,
Radomsku, Bełchatowie, Nowym Sączu i Krośnie.
Projekt realizowany we współpracy z Instytutem
Muzyki i Tańca w ramach programu Scena dla tańca
2017.

18, 20 PAŹDZIERNIKA
SPEKTAKLE EDUKACYJNE

ARTENES

Bałtroczyk twierdzi, że początek jest ważny, być
może nawet ważniejszy od końca. Choć dobrze,
gdy koniec jest równie miły jak początek. Zatem
ważne, by dobrze zacząć. Bałtroczyk zaczyna
niebanalnie od:” Dobry wieczór Państwu,
nazywam się Piotr Bałtroczyk i jestem atrakcją.
A Wy jesteście dla mnie atrakcją, bez Was czułbym
się jak w domu, samotny i niepotrzebny ‚’.
I to właściwie jedyny powtarzalny fragment
wieczoru, w którym macie szansę uczestniczyć. Co
nastąpi po: „Dobry wieczór Państwu”, jest również
zagadką dla Bałtroczyka.

„MISTRZOWIE RENESANSU”
„POLAK MAŁY”
„MAGIA TEATRU”
godz. 8:30, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
„MISTRZOWIE RENESANSU” - A niechaj narodowie
wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język
mają... Teatr Artenes zaprasza na spotkanie z Mistrzami
renesansu, którzy po całej Europie szukali tego, co jest
bardzo blisko.
„POLAK MAŁY” – Ilekroć pada pytanie: Czy jesteś
patriotą? W pierwszej chwili prawie każdy zawaha się,
zanim po krótkiej refleksji udzieli odpowiedzi. Rzecz
wydaje się bowiem tak oczywista, że na co dzień nie
zastanawiamy się nad nią w kategoriach deklaracji
„MAGIA TEATRU” - Teatr ARTENES zaprasza na
fantastyczną PODRÓŻ AKCJI z ekranu na scenę
i ze sceny znów na ekran. Przygody bohatera, który
dowie się, że jest POSTACIĄ TEATRALNĄ czyli ROLĄ,
niosącą wiedzę o teatrze również (a może zwłaszcza)
miłośnikom wirtualnej rzeczywistości.

21 PAŹDZIERNIKA (sobota)
SPEKTAKL KONKURSOWY

NIKT NIE JEST DOSKONAŁY
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Simon Williams
Reżyseria: Piotr Dąbrowski
Obsada: Marta Chodorowska/Magdalena
Waligórska, Wojciech Błach/Jacek Rozenek,
Michalina Sosna/Marta Chodorowska, Zdzisław
Wardejn/Wojciech Duriasz
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22 PAŹDZIERNIKA (niedziela)

29 PAŹDZIERNIKA (niedziela)

SEMINARIUM DLA MAŁŻEŃSTW

SPEKTAKL

PRZEZ ŚMIECH
DO LEPSZEGO MAŁŻEŃSTWA

MAŁA
KSIĘŻNICZKA

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro
Niezwykłym atutem 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, który
pomaga przetrwać bohaterce najtrudniejszy czas
i zachować przyjaźń, dobre serce i otwartość na
Z I NN
ludzi mimo biedy.
OD
w Teatrze
www.ckis.siedlce.pl
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Seminarium dla wszystkich małżeństw organizowane
przez Domowy Kościół Ruchu Światło –Życie Rejonu
Siedleckiego i Katolickie Stowarzyszenie „MORIA”. Na
warsztaty składają się 3 filmy, które są profesjonalnym
zapisem weekendowego seminarium prowadzonego
przez Marka Gungora. Dzięki nim przekonacie się
osobiście, jak w praktyczny i humorystyczny sposób
można mówić o życiu, miłości i małżeństwie. Dzięki
zabawnym, praktycznym i boleśnie szczerym radom
Marka Gungora, życie wielu małżeństw na całym
świecie zmieniło się nie do poznania.
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DZIE

24 LISTOPADA (piątek)
A

23 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek)

23 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek)
UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI

DNIA EDUKACJI
NARODOWEJ

godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Podczas uroczystości wręczone zostaną odznaczenia
państwowe, resortowe, nagrody Ministra Edukacji
Narodowej oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Galę uświetni spektakl Miłość niejedno ma imię.

24, 25, 26 PAŹDZIERNIKA
SPEKTAKL

MAŁA
KSIĘŻNICZKA
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro

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

I

CUDOWNA
TERAPIA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
Obsada: Urszula Gotowicka,
Maciej Czapski, Robert Protasewicz
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. Koniecznie trzeba
przyjść ze swoją drugą połową!

M

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

E

Celem festiwalu jest integracja środowisk
osób niepełnosprawnych oraz rozbudzanie
wśród młodzieży ze specjalnymi potrzebami
wrażliwości artystycznej. Jak co roku przegląd
poprzedzony jest warsztatami artystycznymi.
Organizatorem wydarzenia jest Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii
Grzegorzewskiej w Siedlcach.

MAŁY KSIĄŻĘ

R

godz. 8:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

30, 31 PAŹDZIERNIKA

P

VII OGÓLNOPOLSKI
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
ŚRODOWISK OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

R

FESTIWAL
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CO ZA MIESIĄC

LISTOPAD 2017

7 LISTOPADA (wtorek)

24 LISTOPADA (piątek)

godz. 17:00 i 20:00

godz. 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

SPA CZYLI SALON

PONĘTNYCH ALTERNATYW
Reżyseria: Emilian Kamiński
Obsada: Paulina Holtz, Joanna Opozda/Agata Załęcka, Anna Powierza, Arkadiusz Janiczek/Rafał Szałajko, Piotr Ligienza, Jacek
Rozenek, Piotr Skarga/Emilian Kamiński

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

Reżyseria: Robert Protasewicz,
Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz

15, 16 LISTOPADA

25 LISTOPADA (sobota)

godz. 9:00 i 11:00

godz. 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE
15, 16 listopada godz. 9:00 i 11:00

CUDOWNA TERAPIA

ANTYGONA
Reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
Opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
Kierownik produkcji: Anna Harke
Obsada: Teatr Es

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

ARSZENIK
i STARE KORONKI

Reżyseria: Marek Mokrowiecki
W roli głównej: Grażyna Zielińska,
Hanna Zientara oraz aktorzy
Teatru Dramatycznego w Płocku

Miasta Siedlce
Meżeryckiego Scena Teatralna
Centrum Kultury i Sztuki im. A.
edlce.pl
tel. 797 199 347, e-mail: edu@ckis.si
Rezerwacje i bilety: Jadwiga Skup,
793
Alicja Kruszewska, tel. 510 159
221, e-mail: organizacjackis@wp.pl
Robert Radzikowski, tel. 502 392

17 LISTOPADA (piątek)

26 LISTOPADA (niedziela)

godz. 17:00 i 20:00

godz. 16:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

SELFIE Z ALICJĄ W KRAINIE CZARÓW

HISZPAŃSKA MUCHA

Reżyseria: Jakub Przebindowski
Obsada: Anna Korcz, Piotr Szwedes,
Sambor Czarnota, Martyna Kliszewska,
Dorota Zięciowska

19 LISTOPADA (niedziela)
godz. 16:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

DUSZEK ŚMIECIUSZEK
reżyseria: Robert Protasewicz
muzyka: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
wykonanie: aktorzy Teatru ES

Koncepcja i reżyseria:
Iwona Maria Orzełowska
Scenariusz i teksty piosenek:
Urszula Gotowicka
Choreografia: Izabela Orzełowska,
Paulina Jaksim
Obsada: Teatr Tańca Caro

30 LISTOPADA (czwartek)
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

4 PORY ROKU,
4 PORY ŻYCIA
ART IN MOTION
Scenariusz, reżyseria, choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro, Korea Dance
Organization IDO, Chór Miasta Siedlce,
Muzycy symfoniczni
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El Greco w lustrze i na znaczku
W TRAKCIE TEGOROCZNYCH DNI SIEDLEC OPRÓCZ KONCERTU GOLEC
UORKIESTRA, KTÓRY BAWIŁ PRZYBYŁĄ LICZNIE PUBLICZNOŚĆ, SIEDLECKIE
MUZEUM EL GRECA PRZYGOTOWAŁO INNE KULTURALNE ATRAKCJE.
NIEWĄTPLIWIE JEDNĄ Z NICH BYŁO SPOTKANIE OJCA I SYNA, MISTRZA
I UCZNIA, EL GRECA Z EL GREKIEM PODCZAS NOWEJ WYSTAWY
„DWA RAZY EL GRECO W LUSTRZE MUZEUM”.

fragmentów obrazu, po prostu ten drugi obraz nie
jest tak dopracowany, byśmy rzekli dopieszczony
jak siedlecki. Skąd ta różnica? Wielce prawdopodobnie, że ów obraz był jednym z ponad 100 dzieł
znalezionych po śmierci El Greca w jego domu
jako płótno nie dokończone. A ponieważ syn El
Greca był człowiekiem interesu - a miał talent
malarski - wykorzystując sytuację domalowywał,
dokańczał pozostałe obrazy sprzedając je jako
ojca. Stąd widzimy dwa różne obrazy - obraz ojca
- Domenicosa i syna - Jorge Manuela. Różnice:
dukt pędzla, kolorystyka, dopracowanie szczegółów - przemawia zdecydowanie za jakością płótna
siedleckiego. Wystawa w Siedlcach ukazuje wyjątkowość twórczości El Greca, którą mamy na wy-



ks. dr Robert Mirończuk



Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach

fot. Witold Bobryk

Otóż mogliśmy i jeszcze możemy podziwiać drugi obraz Ekstaza św. Franciszka, przypisywany
synowi Mistrza z Toledo - Jorge Manuel Theotocopouli, prezentowany przez wiele lat w Muzeum
Sztuki Pięknych w Detroit (Detroit Institute of
Arts), a obecnie w kolekcji prywatnej. Syna El
Greca - Jorge Maunela - możemy dostrzec na
wielu płótnach, na których od wczesnej młodości uwieczniał ojciec, takich jak: pogrzeb hrabiego Orgaza z Toledo czy grupie osób występującej
pod płaszczem Madonny Miłosiernej z Hospital
de la Caridiad de Illescas niedaleko Toledo. Dwa
obrazy... z początku i końca twórczości El Greca.
Widzimy w nich różne pociągnięcia pędzla, inne
wykończenie poszczególnych treści, elementów,

ciągnięcie dłoni. W przybyłym do Siedlec dziele
nie ma takiej głębi, kompozycja jest zachwiana,
widać, że obraz malował początkujący malarz. To
oczywiście są moje odczucia. Warto więc przyjść
i przekonać się samemu. Wystawa będzie czynna
do końca października bieżącego roku.
Drugim ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Siedlec był fakt wprowadzenia do obiegu
znaczka pocztowego emisji „Sztuka europejska
w zbiorach polskich”, którą to rozpoczyna siedlecki wizerunek Ekstaza św. Franciszka. Poczta Polska już kiedyś wydawała dzieła sztuki na
znaczkach, a ostatnio powróciła do tego wątku.
Pojawiały się wydarzenia rocznicowe związane
z historią Polski, roślinność, zwierzęta... Cieszymy się, że udało się umieścić dzieło El Greca jako
pierwsze, otwierające ten cykl. Prawdopodobnie
co roku na znaczkach będzie pojawiać się jedno
z dzieł sztuki europejskiej, znajdujące się w polskich zbiorach. Za rok ma być wydana „Dama
z łasiczką” Leonardo da Vinci, a potem kolejno
„Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga i „Krajobraz
z miłosiernym samarytaninem” Rembrandta. Ta
inicjatywa to świetna promocja sztuki i Siedlec.
Dodatkowo emisji znaczka towarzyszyła koperta pierwszego dnia obiegu FDC, specjalny folder filatelistyczny mówiący o znaczku w języku
polskim, hiszpańskim i angielskim, a także okazjonalny stempel. Znaczki z „Ekstazą św. Franciszka” będzie można jeszcze nabyć w I oddziale
Poczty Polskiej (przy kościele św. Stanisława).
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA

ze Zdzisławem
Wardejnem,
aktorem teatralnym
i filmowym

fot. materiały prasowe

WSZYSTKO
W ŻYCIU TRZEBA
PRZECZEKAĆ…
 Podobno został Pan kiedyś uśmiercony?
Tak, to prawda. A było to tak. Mieszkaliśmy
wówczas z mamą w Poznaniu, gdzie w 1956
roku doszło do zamieszek i buntu robotników
przeciwko władzy komunistycznej. Miałem
16 lat, byłem uczniem technikum elektrycznego. To był 28 czerwca, dokładnie pamiętam.
Miałem iść z kolegą na trening. Zamiast tego
dołączyłem do protestujących i zostałem aresztowany. Kiedy nie wróciłem na noc do domu,
matka zaczęła mnie szukać po szpitalach i w kostnicach. Wśród ofiar Poznańskiego Czerwca
był młody człowiek, podobny wzrostem do
mnie, miał też podobne znamiona, ale jego
twarz, zmasakrowana i obandażowana, była
niewidoczna. Matka pomyłkowo wskazała
w kostnicy na niego i w ten sposób „umarłem”.
Nad trumną płakała cała rodzina, ale zanim
odbył się pogrzeb, zaplanowany na 2 lipca, po
trzech dniach wypuszczono mnie jako nieletniego i pojawiłem się w domu. Okazało się, że
w trumnie były zwłoki konduktora Kazimierza
Wieczorka, zabitego przez milicję. To było bardzo traumatyczne przeżycie i dla mojej mamy,
i dla mnie. Dopiero po dwóch miesiącach unieważniono mój akt zgonu i wróciłem do żywych.
O tym epizodzie w moim życiu opowiada film
dokumentalny Michała Dudziewicza „Paradoks
o konduktorze”.
 Pana losy od dzieciństwa naznaczone były
traumą….
Jestem pogrobowcem. Urodziłem się po śmierci mojego ojca, zastrzelonego przez Niemców
w okupowanej Warszawie. Matka miała mnie
jednego. W Powstaniu Warszawskim nasza
kamienica została zbombardowana, więc prze-

nieśliśmy się do Poznania. Po wojnie UB na
dziewięć miesięcy aresztowało mamę. W tym
czasie opiekowały się mną różne ciotki i krewni.
Kiedy mama wyszła z więzienia, miałem sześć
lat i od razu poszedłem do szkoły. Mama bardzo
drżała o moje życie i chuchała na mnie dzień
i noc. Nie byłem łatwym dzieckiem… Czasem
w złości groziła, że odda mnie do poprawczaka
(śmiech). Ale bardzo mnie kochała.
 Nie była zadowolona z Pana decyzji o zdawaniu na studia aktorskie?
O, nie. Uważała, że to żaden zawód. Chciała,
bym miał solidny fach, który da mi utrzymanie na długie lata – np. inżynier albo adwokat

miałem już dość wstawania
o piątej rano, by zdążyć na
praktyki zawodowe. Byłem
przekonany, że aktor to taki
gość, który nie musi wstawać
skoro świt (śmiech). Potem
niejeden raz musiałem budzić
się dużo wcześniej, by zdążyć na
plan filmowy.
(mama była prawniczką). Kiedy dowiedziała się
o moich planach, krzyknęła: „Jezus Maria, taki
wstyd w rodzinie!”. Aktorstwo nie było wówczas
tak prestiżowym zawodem jak dzisiaj, wręcz
przeciwnie.

 Ale to chyba nie był od początku Pana wymarzony zawód…
Nie, nigdy nie myślałem o aktorstwie, to stało
się przypadkiem. Kiedy miałam 15 lat interesowałem się sportem, w związku z tym często
opuszczałem lekcje. Miałem z tego powodu
problemy. Żeby mieć fory u polonisty, zapisałem się do kółka teatralnego i chyba w tym momencie zdecydowały się moje losy. Zagrałem
amanta, zrobiło się o mnie głośno w szkole i postanowiłem iść za ciosem. Poza tym miałem już
dość wstawania o piątej rano, by zdążyć na praktyki zawodowe. Byłem przekonany, że aktor to
taki gość, który nie musi wstawać skoro świt
(śmiech). Potem niejeden raz musiałem budzić
się dużo wcześniej, by zdążyć na plan filmowy.
 Jak Pan wspomina swoje pierwsze kroki na
scenie? Przypomnijmy, że zadebiutował Pan
w teatrze w 1961 roku w sztuce „Rekonstrukcja
poety” na podstawie tekstów Herberta…
Nie wspominam tego debiutu najlepiej, bo nie
pozwolono mi grać, tak jak chciałem. Okazało
się, że nie jestem wolny i szczęśliwy w Warszawie, więc zerwałem kontrakt z Teatrem Dramatycznym i przeniosłem się do Zielonej Góry,
gdzie dostałem angaż w Teatrze Lubuskim. Potem przez kilka lat pracowałem w Teatrze Polskim w Poznaniu i krakowskim Teatrze Rozmaitości. A w 1968 roku powróciłem do Warszawy.
W teatrze prowincjonalnym nie było takiej
presji jak w stolicy. Dobrze zagrana rola to była
osobowość, a źle zagrana to była maniera.
 Równolegle z teatrem rozwijała się Pana
kariera filmowa. Mimo że pański dorobek
filmowy jest imponujący, to widzowie naj-

PAŹDZIERNIK 2017

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

bardziej zapamiętali Pana z kilku ról komediowych, w tym z roli docenta Wolańskiego
w kultowym już filmie „Kogel-mogel”. Jak Pan
wspomina pracę na planie tego filmu? Co wg
Pana jest siłą tego obrazu, do którego wracają
kolejne pokolenia?
To była fantastyczna przygoda. świetny reżyser
Roman Załuski, scenarzystka Ilona Łepkowska i dobrani aktorzy, z którymi do dzisiaj się
spotykam także poza planem. Myślę, że docent
Wolański uosabiał typ męża tamtych czasów
– na nim spoczywała odpowiedzialność za
rodzinę. Mężowie w PRL-u musieli bardzo się
starać, żeby zadowolić swoje żony (śmiech).
Ale też nie stronił od niewinnych romansów
i wódeczki… Poza tym to były po prostu bardzo śmieszne sceny, dlatego nawet ludzie młodzi, nie znający realiów PRL-u, świetnie się
przy tej komedii bawią.
 Lubi Pan oglądać siebie w tym filmie?
Raczej nie, bo jestem już siwy i trochę żal serce
ściska, kiedy patrzę na siebie z tamtych lat.
 Do twarzy Panu z komedią…
To prawda. Zagrałem kilka komediowych ról,
które zapewniły mi popularność, ale równie
często, jeśli nie częściej, wcielałem się w postaci dramatyczne. Dość wymienić rolę Hamleta,
Magbeta, Kordiana, Płatonowa… Zresztą bardzo lubię takie kreacje. Kiedy człowiek gra dramat, to myśli o tym, by na sali było cicho – to
także jest wyznacznik jego aktorskiego talentu
i siły przekazu, kiedy zaś komedię – nasłuchuje
z widowni gromkiego śmiechu. Mam nadzieję,
że tak jest w moim przypadku.
 W filmie Michała Dudziewicza „Ja to on,
on to ja” pojawia się u Pana boku jeden z synów, z którym wyrusza Pan w podróż. Co ta
podróż w Panu zmieniła?
Porównałbym to doświadczenie do przechodzenia przez smugę cienia. Kiedy ojciec staje
się synem własnego syna. Jest niejako na niego
skazany. I ja i on wzajemnie się poznawaliśmy.
Warunki, w jakich podróżowaliśmy, bywały
ekstremalnie trudne. W pewnym momencie
pomyślałem sobie, że chyba tam umrzemy.
Ekipa filmowa dosyć skromna, środek pustyni, znikąd pomocy. Jednak wszystkie te przeciwności przyjmowałem ze spokojem. Kiedy
wracaliśmy do Polski, reżyser przyznał, że mój
spokój również jego uratował. Ale to był spokój nieboszczyka (śmiech).
 Na co dzień też się Pan tak dystansuje do
świata?
Miałem w życiu tyle zakrętów, że nauczyłem się
to wszystko przeczekiwać. Zawsze powtarzam
sobie: to trzeba przejść, wstać z kolan i iść dalej.
 W ubiegłym roku obchodził Pan 55-lecie pracy artystycznej. Czym jest dla Pana
ten jubileusz?
Powiem pani szczerze, że w ogóle takich jubileuszy nie zauważam i nie celebruję ich. Czas tak

szybko pędzi. Nie oglądam się za siebie, tylko
staram się myśleć o tym, co mnie jeszcze czeka.
 Jest Pan bardzo zapracowany. Jak się Panu
udaje zachować dobrą kondycję i pogodę ducha? Podobno codziennie rano Pan ćwiczy…
To prawda. Od paru lat codziennie rano przez
godzinę ćwiczę i medytuję, dzięki czemu jestem przez cały dzień naładowany dobrą
energią. Nauczył mnie tego mój syn, za co
jestem mu bardzo wdzięczny. I każdemu polecam taki poranny trening. To działa. Poza
tym bardzo dużo jeżdżę na rowerze – do pracy w teatrze również.
 W jednym z wywiadów powiedział Pan,
że jest szczęśliwy, iż synowie nie wybrali drogi
rodziców… (Pana małżonka również jest aktorką). A Pan jeszcze raz wybrałby ten zawód?
Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo
aktorstwo stało się moją pasją, bez której
nie umiem już żyć. W takim kontekście na
pewno wybrałbym tę samą drogę, ale chciałem oszczędzić moim dzieciom niepewności i niestabilności, jaka wiąże się z tą profesją. Mają konkretne zawody i świetnie się
w nich spełniają.
 W październiku siedlecka publiczność
będzie miała szansę zobaczyć przedstawienie
Simona Williamsa „Nikt nie jest doskonały”
z Pana udziałem. Piotr Dąbrowski wspólnie
z Panem wyreżyserował ten spektakl…
Jestem bardzo zadowolony z tego przedstawienia. Mój udział jako współreżysera był
bardzo ograniczony. Większą część spektaklu
zrobił Piotr, ja go tylko dokończyłem, bo on
się trochę podłamał. To ciekawe doświadczenie grać w jednym spektaklu i jednocześnie
go reżyserować.
 Gdzie możemy teraz Pana zobaczyć?
Dogorywam w serialowej „Drugiej szansie”,
w weekend gram w „Miarka za miarkę” Szekspira w Teatrze Dramatycznym oraz w najnowszej sztuce Iwana Wyrypajewa „Letnie osy
kąsają nas nawet w listopadzie”, wystawianej na
Scenie na Woli.
 „Wspaniały aktor, ze łzą w oku oglądam
dawne filmy polskie, m.in. z Panem Wardejnem, i co za głos! Dojrzali aktorzy to skarb narodowy, a filmy z Nimi powinny być obowiązkowo oglądane w szkołach. Przyszli prawnicy,
dziennikarze (że nie wspomnę o młodych aktorach) powinni uczyć się wymowy, dykcji od
takich mistrzów. Nagrania filmów i spotkań
z tymi aktorami zachowuję dla wnuków. Kłaniam się nisko Mistrzu” – napisała jedna z internautek. Dziś nie trzeba akademii, by zostać
aktorem…
Nie trzeba kończyć akademii … są różne drogi
dla aktorstwa. Można zdać też egzamin eksternistycznie. Wystarczy mieć talent.

Dziękuję za rozmowę

Monika Mikołajczuk
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ZDZISŁAW WARDEJN
Aktor. Absolwent warszawskiej PWST. Karierę
aktorską rozpoczął w Zielonej Górze; potem
pracował w Poznaniu, Krakowie, aż w 1968
roku trafił do Warszawy, gdzie pozostał do
dzisiaj. Należał kolejno do zespołów teatrów:
Narodowego, Ochoty, Nowego i Dramatycznego im. G. Holoubka. Współpracuje z Teatrem
Polskim w Warszawie oraz z Laboratorium
Dramatu, gdzie wystąpił w „111” T. Mana,
„Absyncie” M. Fertacz (za rolę ojca otrzymał nagrodę na 47. Kaliskich Spotkaniach
Teatralnych w 2007 roku), „Matce cierpiącej”
T. Kaczmarka, w „Maestrze” J. Abramowa-Newerlego oraz w „Przylgnięciu” Piotra
Rowickiego. Na Scenie Przodownik można go
zobaczyć w „Sex machine” T. Mana, a w Teatrze Na Woli im. T. Łomnickiego w „Madame”
A. Libery. Współpracował z licznymi teatrami
nieinstytucjonalnymi, m.in. z poznańską
Sceną na Piętrze czy warszawskim Teatrem
Szwedzka 2/4. Jak dotąd zagrał około 130
ról na deskach teatrów w całej Polsce, ponad
80 w Teatrze TV i ponad 60 w filmie (nie
licząc seriali). Do najważniejszych ról w tym
bogatym repertuarze zaliczyć można: tytułowe
postacie w „Męczeństwie i śmierci Marata”
Petera Weissa, „Hamlecie” i „Makbecie”
Williama Shakespeare’a, „Płatonowie” A.
Czechowa, a także role Trieplewa w „Czajce”
A. Czechowa, Olega Bajana w „Pluskwie” Wł.
Majakowskiego, Chlestakowa w „Rewizorze”
M. Gogola, Sawwy Łukicza w „Szkarłatnej
wyspie” M. Bułhakowa. W Teatrze Telewizji
zagrał m.in. w „Ameryce” F. Kafki, „Czarnej
komedii” P. Shaffera, „Elżbiecie królowej
Anglii” F. Brucknera. Do jego licznych ról
filmowych należą m.in. role w: „Illuminacji” K.
Zanussiego, „Dreszczach” W. Marczewskiego,
„Piłkarskim pokerze” J. Zaorskiego i „Parę
osób, mały czas” A. Barańskiego. Dwukrotnie
wyreżyserował spektakl na podstawie tekstu
K. Hughesa z Romanem Wilhelmim. W 1990
był to spektakl Teatru TV „Sammy”. Rok
później przygotował wersję sceniczną sztuki
„Mały światek Sammy Lee” dla poznańskiej
„Sceny na Piętrze”. Zdobywca kilku nagród,
m.in. za rolę Chlestakowa na XXIII Kaliskich
Spotkaniach Teatralnych w 1983 roku i Złotej
Maski w Bydgoszczy za rolę Franka w 1998
roku. W Szkole Dramatu prowadzi zajęcia pod
tytułem „Aktor i rola”.
W bieżącym repertuarze Teatru Dramatycznego można go zobaczyć w spektaklach:
,,Kupiec wenecki” W. Shakespeare’a, ,,Letnie
osy kąsają nas nawet w listopadzie” I. Wyrypajewa, ,, Noc żywych Żydów” I. Ostachowicza,
,,Romantycy” H. Levina.
(żródło:Teatr Dramatyczny w Warszawie)
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GOŚĆ SCENY 24
Bożeną Wojciuk, kierownikiem ZPiT Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz

fot. Cyprian Kucharuk

ROZMOWA z

45 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ
– URODZINY „CHODOWIAKÓW”
 Jakie refleksje towarzyszyły Pani podczas
jubileuszowych koncertów z okazji 45 urodzin zespołu, które odbyły się 22 i 23 września
na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce?
W trakcie przygotowań i samego koncertu nie ma czasu na refleksje. Wtedy jest ciężka
praca, wtedy są emocje związane z tym, jak
wiele aspektów organizacyjno-artystycznych
ze sobą będzie współgrało i czy pozytywny
odbiór widzów to przedsięwzięcie uzyska. Refleksje przychodzą, kiedy jest już po uroczystościach. Najgłówniejsza z nich nie jest zbyt
oryginalna. Zastanawiam się, tak jak wiele
osób w podobnych okolicznościach, kiedy
to przeleciało? Minęło 45 lat od powstania
zespołu, a ja jestem z nim związana od 1981
roku jako tancerka i blisko 20 lat jako kierownik. Szmat czasu, a jakby wczoraj.
 Na scenie spotkało się kilka pokoleń artystów - co jest według Pani siłą tego zespołu?
Siłą, która w dużym stopniu utrzymuje zespół w stałej, dobrej kondycji artystycznej jest
drużynowa, koleżeńska, wzajemna sympatia.
Amatorzy, jakimi są przecież członkowie zespołu, są w nim - bo chcą. Nikt ich nie zmusza.
Na pewno też, kiedy poznają już bliżej charakter działalności artystycznej „Chodowiaków”,
uznają to za fajne zajęcie, które sprawia przyjemność i daje satysfakcję. Kontakty między-

pokoleniowe, takie jak przy okazji jubileuszu,
pozwalają utwierdzić się w przekonaniu, że
czas spędzony w zespole to czas, który będą po
latach wspominać jako cudowną przygodę.
 „Chodowiacy” są częścią historii miasta i regionu. Jak wpisują się w jego współczesny wizerunek?
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej
„Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz to najdłużej działająca w Siedlcach formacja artystyczna. Przez wszystkie lata swego istnienia zawsze
godnie reprezentowała Siedlce i okolicę w całej
Polsce, ale i za granicami. Podczas wyjazdów
zagranicznych z dumą prezentujemy planszę,
na której zaznaczona jest lokalizacja naszego
miasta i z dumą nosimy koszulki z jego nazwą.
 Kultura tradycyjna przeżywa dziś renesans - jak Pani sądzi, co „Chodowiacy”
mogą dać młodym ludziom?
Młodzież - członkowie zespołu, być może
nie zdają sobie sprawy z tego, że będąc przez
kilka lat w składzie grupy, uczą się odpowiedzialności za drużynę, systematyczności, cierpliwości, dobrej organizacji swojego czasu, wytrwałości, tolerancyjności. Nabywają wiele cech,
które są cenne w dorosłym życiu. Nie wspomnę
o umiejętnościach artystycznych: tanecznych,
wokalnych, aktorskich. Docenią to po latach.

Teraz liczą się dla nich: przyjemnie spędzony
czas w gronie rówieśników, nowe znajomości,
przyjaźnie, miłości, podróże i przygody. Niebagatelna jest także satysfakcja z dobrze wykonanych zadań artystycznych, koniecznie potwierdzona gromkimi oklaskami publiczności
zarówno dojrzałej, jak i równolatków.
 Jak zmieniło się Pani życie, odkąd
związała się Pani z tym zespołem?
Dla mnie dzień, w którym wstąpiłam do
zespołu, to kluczowa data. Jako absolwentka
Liceum Ekonomicznego z pewnością pracowałabym za biurkiem. Przez to, że byłam
w zespole, zainteresowałam się bliżej pracą
w kulturze i zaraz po zdaniu matury zostałam pracownikiem Centrum Kultury i Sztuki
(wówczas) Województwa Siedleckiego. Nadal
zakochana w działalności zespołu zdobyłam
wykształcenie choreograficzne i pedagogiczne i zostałam kierownikiem „Chodowiaków”,
przejmując zakres obowiązków po Pani Alicji
Siwkiewicz. Niełatwo jest pełnić tę funkcję,
gdy poprzeczka ustawiona jest przez poprzedniczkę tak wysoko. Muszę się starać. Całe moje
życie jest podporządkowane harmonogramowi koncertów, wyjazdów, prób. Trzeba pamiętać, że praca w kulturze to służba społeczna.

Dziękuję za rozmowę


Monika Mikołajczuk
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WIELCY ARTYŚCI I ICH DZIEŁA

HENRYK
SIEMIRADZKI
artysta spełniony
ZBLIŻA SIĘ NOWY SEZON
TEATRALNY.
W KONTEKŚCIE TEGO WYJĄTKOWEGO
W ŻYCIU NASZEGO MIASTA
WYDARZENIA, WARTO PRZYBLIŻYĆ
PAŃSTWU NA ŁAMACH „SCENY 24”
POSTAĆ MALARZA KOJARZĄCEGO
SIĘ WŁAŚNIE ZE SCENĄ.
Najbardziej znanym i rozpoznawalnym
w Polsce dziełem Henryka Siemiradzkiego jest bowiem kurtyna w Teatrze
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Do dziś, podczas każdego spektaklu
w krakowskim teatrze, możemy podziwiać to arcydzieło (wym. 11,9 x 9,6 m).
I tu ciekawostka - kurtyna jest rozwijana od góry, a nie rozsuwana.
Henryk Siemiradzki urodził się w 1843
roku w Pieczeniegach k. Charkowa,
zmarł w Strzałkowie k. Częstochowy
w 1902 roku. Ojciec artysty był generałem
w armii rosyjskiej, ale biografowie malarza twierdzą, że w jego rodzinnym domu
panowała polska, patriotyczna atmosfera.
Artysta przez całe życie czuł się Polakiem,
mimo że przez Rosjan traktowany był
jako „swój”. W trakcie studiów w Petersburgu młody Siemiradzki wyróżniał się
spośród innych studentów, ceniono go
za wyjątkowy talent i podejście do sztuki.
W tym okresie był już laureatem wielu nagród. Bardzo interesował się teatrem - odwiedzał petersburskie sceny, interesując
się scenografią, muzyką i światłem.
W 1871 roku otrzymał sześcioletnie stypendium na dalszą naukę za granicą
(uwaga, Państwo sponsorzy! Tak było kiedyś…). Większość twórczego życia spędził we Włoszech. Henryk Siemiradzki,
co nie zdarza się często, już za życia był
docenianym artystą i – co się z tym wiąże
– nie narzekał na brak pieniędzy, w przeciwieństwie do wielu mu współczesnych
malarzy. Dziś jego dzieła osiągają niebotyczne ceny. Artysta inspirował się sztuką
antyczną, a tematem większości jego prac,
były wydarzenia związane z początkami
chrześcijaństwa. Oddajmy zatem głos
jego obrazom, które powiedzą więcej niż
najpiękniejsze słowa.


Waldemar Koperkiewicz

| Projekt kurtyny teatru im. J. Słowackiego w Krakowie Muzeum Narodowe w Krakowie

| Dirce chrześcijańska

| Chrystus w domu Marii i Marty
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Małgorzatą Głuchowską, reżyserką spektaklu
„Kości i pioruny, czyli dygresje na temat Juliusza Słowackiego”

CHCIAŁABYM
MIEĆ ODWAGĘ
SŁOWACKIEGO
 Za nami premiera spektaklu w Pani
reżyserii z udziałem aktorów Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. Jak doszło do tej
współpracy?
Maciej Czapski - zawodowy aktor i pracownik CKiS pojawił się w moim życiu niemal
20 lat temu, kiedy był instruktorem w Ognisku Teatralnym przy Teatrze Ochoty w Warszawie. Był niezwykle ważną osobą w moim
rozwoju artystycznym. Nasz kontakt nie
ustał przez kolejne lata, nawet wtedy, gdy
ja studiowałam reżyserię na Akademii Teatralnej w Warszawie, a on znalazł się w Siedlcach i zaczął tu realizować swoje działania teatralne z młodzieżą. Kiedy zobaczył
monodram w mojej reżyserii pt. „Kalina”,
zaczęliśmy rozmawiać o możliwości wspólnej pracy twórczej w Siedlcach i tak doszło
do tej współpracy.
 Bohaterem spektaklu jest Juliusz Słowacki – które z Pani spotkań z romantycznym wieszczem przesądziło o tym,
by poświęcić mu reżyserski trud?
Balladyna jest bohaterką, która stoi za moją
fascynacją Juliuszem Słowackim. W 2010

KIEDY MICKIEWICZ
„SKOMPLEMENTOWAŁ”
POEZJE SŁOWACKIEGO
NAZYWAJĄC JE KOŚCIOŁEM,
W KTÓRYM NIE MA
BOGA, TAK NAPRAWDĘ
W ZAWOALOWANY SPOSÓB
SKAZAŁ GO NA POETYCKIE
WYGNANIE! TRZEBA
PAMIĘTAĆ, ŻE W OWYM
CZASIE MICKIEWICZ BYŁ
DYKTATOREM TRENDÓW,
A JEDNOCZEŚNIE
NAJWIĘKSZYM POETYCKIM
AUTORYTETEM.

roku w Instytucie Teatralnym w Warszawie
zrealizowałam spektakl-wykład na podstawie „Balladyny”. Wtedy miałam pierwszą
okazję, aby zawodowo przyjrzeć się mistrzostwu z jakim Słowacki operuje słowem. Sam autor w listach do matki wyznał,
że Balladyna jest jego faworytką, a jej napisanie było przełomem na jego drodze twórczej - podobno pokazała mu „nowe światy
poetyczne”. Jest to tekst niezwykle rytmiczny, muzykalny, plastyczny, pachnący malinami, hipnotyzujący czarami - działa na
różne zmysły. Trudno się oprzeć takiej wirtuozerii, jeśli kocha się słowa i język polski.
 Co Panią najbardziej porusza i urzeka w twórczości autora „Beniowskiego”?
Poczucie humoru, autoironia, odwaga,
wręcz brawura w nieskrępowanym realizowaniu wytworów swojej wyobraźni. Chciałabym, żebyśmy dziś mieli taką odwagę
i wiarę w siebie, żeby pozwolić sobie zwariować z miłości do swojej pasji - tak jak to
czynił Słowacki, pisząc.

PAŹDZIERNIK 2017

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

 W 1830 roku Adam Mickiewicz, który przez całe życie jawnie bądź skrycie
rywalizował ze Słowackim, nazwał jego
poezję piękną, kunsztowną świątynią,
ale bez Ducha. Co dla Pani osobiście jest
źródłem duchowości w poezji Słowackiego?
Kiedy Mickiewicz „skomplementował” poezje Słowackiego nazywając je kościołem,
w którym nie ma Boga, tak naprawdę w zawoalowany sposób skazał go na poetyckie
wygnanie! Trzeba pamiętać, że w owym
czasie Mickiewicz był dyktatorem trendów,
a jednocześnie największym poetyckim autorytetem. I oto zjawił się młody, ambitny,
pewny siebie, a do tego sprawny we władaniu piórem Słowacki. Zabieg Mickiewicza
polegał na tym, że paradoksalnie doceniając biegłość poetycką Słowackiego, znokautował go, zarzucając mu brak Boga czyli po
prostu treści. Mistrz Adam uznał, że twórczość pretendenta Juliusza to przysłowiowy przerost formy nad treścią. Klasyczna
niedźwiedzia przysługa.
 „O Boże! Daj mi sławę choć po śmierci, a za to niech będę najnieszczęśliwszym, pogardzanym i nie poznanym
w moim życiu” – pisał proroczo Juliusz
Słowacki. Podobnie było z Norwidem
i z całą rzeszą wielkich artystów. Dlaczego dopiero po ich śmierci doceniamy ich
geniusz i czerpiemy z niego siłę?
Słowacki nie był łatwym człowiekiem. Ale
i opiniotwórcze środowisko Wielkiej Emigracji w Paryżu tamtych czasów - po Powstaniu Listopadowym - było bardzo zamknięte i nieufne wobec rewolucyjnych
pomysłów poetyckich ambitnego młodzieńca. Współczesnych mu paryskich emigrantów - w przytłaczającej większości oddanych
stronników Adama Mickiewicza - drażniła
jego dumna, zarozumiała postawa. A najbardziej nie mogli mu darować tego, że domagał
się równej Mickiewiczowi pozycji na poetyckim Parnasie. Niestety takie - tylko na pozór
górnolotne, a w rzeczywistości przyziemne
i niepotrzebne niesnaski przyczyniły się do
tego, że Słowackiego postanowiono zamilczeć na śmierć. Uznano, że jeśli się o kimś
nie pisze, nie komentuje, nie zauważa, to
w końcu zniknie. I ta taktyka zamilczenia
na śmierć niestety odniosła skutek, przynajmniej na kilkadziesiąt lat.
 Idę wśród ludzi jak przez las jesienny… - mówił poeta słowami Kordiana.
To bardzo smutne i bolesne wyznanie.
Jakiego Juliusza-człowieka, spotkała
Pani na swojej drodze, realizując spektakl „Kości i pioruny – dygresje na temat
twórczości Juliusza Słowackiego”?
Przede wszystkim nieprawdopodobnie
dzisiejszego! Odbywał dalekie i niezwykłe
podróże, kształcił się w rozmaitych kierunkach, maczał palce w przemytnictwie

(choć w słusznej, patriotycznej sprawie!),
nie stronił od narkotyków, a w odróżnieniu od stereotypu biedującego, głodnego
poety na wygnaniu, nieźle prosperował
grając na giełdzie. Był za to wiecznie głodny człowieka - we wszystkich jego odsłonach: lubił kulturę wysoką i niską, czytał
wielkie dzieła i podrzędne gazetki, znał
nowinki techniczne, jak choćby fotografię,

BYŁ WIECZNIE GŁODNY
CZŁOWIEKA - WE
WSZYSTKICH JEGO
ODSŁONACH: LUBIŁ
KULTURĘ WYSOKĄ I NISKĄ,
CZYTAŁ WIELKIE DZIEŁA
I PODRZĘDNE GAZETKI,
ZNAŁ NOWINKI TECHNICZNE,
JAK CHOĆBY FOTOGRAFIĘ,
ALE Z SOBIE TYLKO
ZNANYCH POWODÓW
NIGDY NIE ZASIADŁ PRZED
OBIEKTYWEM. BYŁ CIEKAWY,
NIEUSTRASZONY, KIEDY
MIAŁ JAKIEŚ MARZENIE - PO
PROSTU ZNAJDYWAŁ DROGĘ,
ABY JE ZREALIZOWAĆ.
ale z sobie tylko znanych powodów nigdy
nie zasiadł przed obiektywem. Był ciekawy, nieustraszony, kiedy miał jakieś marzenie - po prostu znajdował drogę, aby je
zrealizować. Sama chciałabym mieć taką
odwagę. A że miał w sobie wiele smutku
i rozgoryczenia? To chyba naturalna konsekwencja życia na 100%.
 Gdyby dziś miała Pani szansę spotkać się z poetą, o co by Pani go zapytała?
Gdyby takie spotkanie było możliwe,
przede wszystkim chciałabym mu wiele pokazać! Poczytać z nim Gombrowicza („Słowacki Wielkim Poetą był!”), ale i Rymkiewicza (który napisał m.in. fenomenalną
„Encyklopedię Słowackiego”). Pokazać mu
jak głęboko - choć czasem sami sobie nie
zdajemy z tego sprawy - wpłynął na język,
którym się posługujemy na co dzień.
Ale zapytałabym go o to, dlaczego, mimo
tak bliskiej relacji z matką- co widzimy
w listach pisanych nieprzerwanie przez
20 lat rozłąki - spotkali się dopiero wtedy,
kiedy umierał. Jeśli przywiązanie było tak
silne - dlaczego żadne z nich nie dążyło do
spotkania przez 20 lat? To wydaje się bardzo zagadkowe…
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 „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej
polecam panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej,
by królom był równy” – komenderował
Józef Piłsudski w dniu pogrzebu wielkiego poety. Czy Słowacki ma szansę królować we współczesnym teatrze?
Teatr przede wszystkim musi być aktualny,
musi oddziaływać na widzów, dialogować
z ich rzeczywistością. Widz, który przychodzi do teatru powinien czuć się zaproszony
do dyskusji, a nie pouczany czy edukowany.
Dla mnie Słowacki jest autorem, którego
tekstami można opowiadać o nas, o dziś,
o tu i teraz. Ale nie wszystkimi, nie zawsze,
nie o wszystkim. Nad tekstem klasycznym
trzeba się trochę bliżej pochylić, żeby wydostać z niego współcześnie brzmiące nuty.
Czasem łatwiej sięgnąć po tekst napisany
dziś i nie ma w tym niczego złego - po prostu trzeba wiedzieć o czym chce się z publicznością rozmawiać. Teatr musi rezonować ze współczesnością, inaczej stanie się
martwą sztuką. Najlepszym dowodem na
to, że Słowackiemu nie grozi zapomnienie
jest to, że dziś rozmawiamy.
 Cztery lata temu reżyserowała Pani
dla Teatru Polonia monodram „Kalina” z Katarzyną Figurą w roli głównej.
Barwny ptak w szarym PRL-u – pisała
o niej prasa. Czego nauczyło Panią spotkanie z Kaliną?
To ciekawe pytanie skłania mnie ku myśli,
że bohaterowie moich spektakli mają ze
sobą wiele wspólnego. Słowacki i Jędrusik?
Tak! Oboje mimo silnych ataków i wielu
antagonistów żyli według artystycznej zasady „róbmy swoje!”. Wiedzieli, że są wartościowymi twórcami i nie dali się wytrącić
z raz obranej ścieżki. Moi bohaterowie imponują mi swoim postawami, dlatego chcę
o nich opowiadać.

Dziękuję za rozmowę


Monika Mikołajczuk

Najbliższe spektakle

3, 10 listopada
godz. 19:00

S c ena Te atr a l na Mi a st a Si e d l c e
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

SZLAKIEM
NAJWAŻNIEJSZEGO
BOHATERA
W POLSKIEJ KULTURZE, HISTORII
I TRADYCJI NIE MA NIKOGO, KTO BY
Z RÓWNYM PIETYZMEM, SENTYMENTEM
I PODZIWEM BYŁ WSPOMINANY,
A TAKŻE CZĘSTO SPOTYKANY
W FORMIE WIZERUNKU W BIŻUTERII,
NA PRZEDMIOTACH UŻYTKOWYCH
I OZDOBNYCH ORAZ NA PIEDESTAŁACH,
JAK TADEUSZ KOŚCIUSZKO (4 II 1746
MERECZOWSZCZYZNA – 15 X 1817
SOLURA). BEZ WĄTPIENIA PRZEZ
POLAKÓW ZOSTAŁ UZNANY ZA
BOHATERA NUMER JEDEN. POWSTANIE
KOŚCIUSZKOWSKIE JEST JEDYNĄ
INSUREKCJĄ W HISTORII POLSKI,
NOSZĄCĄ IMIĘ SWEGO PRZYWÓDCY.
ZOSTAŁO WYWOŁANE W OBLICZU
GROŹBY CAŁKOWITEJ UTRATY BYTU
PAŃSTWOWEGO. W TYM ROKU
PRZYPADA DWUSETNA ROCZNICA
JEGO ŚMIERCI. Z TEJ OKAZJI SIEDLECKI
KLUB KOLEKCJONERÓW DZIAŁAJĄCY
PRZY PTTK ODDZIAŁ „PODLASIE”
W SIEDLCACH, PRZYGOTOWAŁ DWIE
WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE SZLAKIEM
KOŚCIUSZKOWSKIM PO POWIATACH:
BIALSKIM I GARWOLIŃSKIM, WE
WRZEŚNIU I W PAŹDZIERNIKU 2017 R.

Maciejowice

Witulin

Poczynając od Siedlec, zwróćmy uwagę na pomnik Tadeusza Kościuszki na skwerze Jego imienia, między ratuszem „pod Jackiem” i starym kościołem. Monument wzniesiono, co jest niezwykłe, w czasie okupacji niemieckiej I wojny światowej, 15 X 1917 r. Czyli 100 lat po śmierci bohatera
i 100 lat temu. Dla siedlczan ważny jest fakt, że Tadeusz Kościuszko w naszym mieście był. Siedlczanie położyli kamień węgielny „na garści ziemi
maciejowickiej”, przypominając o zasługach bojownika za wolność Europy i Ameryki, „na wieczną pamiątkę miastu i przyszłym pokoleniom”.
W 1794 r. wybuchło w Rzeczypospolitej powstanie przeciw Rosji
i Prusom, insurekcja kościuszkowska. Jej przywódca, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej, przybył 19 IX 1794 r. do Siedlec ze swym
sekretarzem (adiutantem) Julianem Ursyn Niemcewiczem. Był goszczony w pałacu hetmanowej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach.
Wizyta miała związek z wydarzeniami na polu walki insurekcji.
Otóż dwa dni wcześniej, 17 września, dywizja gen. Karola Józefa Sierakowskiego (1752-1820) zadała duże straty wojskom rosyjskim dowodzonym przez gen. Aleksandra Suworowa w bitwie pod Krupczycami.
W następnej bitwie 19 września wojska polskie poniosły porażkę w bitwie z Suworowem pod Terespolem. Na wieść o niepowodzeniu wojsk
powstańczych Tadeusz Kościuszko wrócił do Warszawy. Przybycie do
Siedlec naczelnika mogło mieć też inny cel, pozyskanie rekruta z włości
księżnej Aleksandry. Dzień wcześniej, 18 IX 1794 r., Rada Najwyższa
Narodowa zdecydowała zamienić pospolite ruszenie włościan na pobór.
Wyznaczono pobór jednego rekruta z 10 domów i konia jezdnego z 50
domów. Niebawem, bo już 10 października odbyła się ostatnia bitwa insurekcji pod Maciejowicami i wszyscy trzej wyżej wymienieni Polacy
dostali się do niewoli rosyjskiej. Wraz z tą datą zakończyła istnienie I RP.
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Ta bitwa została podjęta przez stronę polską
w celu niedopuszczenia do połączenia się rosyjskich korpusów Iwana Fersena i gen. Aleksandra
Suworowa. Wojska rosyjskie pod dowództwem
Iwana Fersena przekroczyły Wisłę w pobliżu
Maciejowic 4 października. Tadeusz Kościuszko na wieść o tym manewrze, zdał dowodzenie
w Warszawie gen. Józefowi Zajączkowi i 6 X 1794
r. wyruszył do obozującej w Okrzei dywizji gen.

pozycji wojsk polskich płynęła po zabagnionym
terenie Okrzejka (o słabych walorach obronnych).
Rosjanie uderzyli o świcie 10 października.
Najpierw dywizja Fiodora
Denisowa od Życzyna,
wiążąc polski odwód.
Następnie dywizja gen.
Tormasowa od Uchacz
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Naczelnika. Pozostałe wojsko przestało wierzyć w sens walki, skierowało się na południe,
w kierunku Radomia. Natomiast Rosjanie pod
dowództwem gen. Aleksandra Suworowa przeszli do uderzenia na
Maciejowice
Warszawę.
Powyższe wydarzenia
upamiętnione
są głównie na terenie

Maciejowice

Chotycze
Godzisz

Podzamcze

Mereczowszczyzna

Maciejowice
Nowa Krępa

Karola Sierakowskiego. Tego samego dnia przeprowadzono naradę wojenną. Zdecydowano
zaatakować Rosjan po nadejściu posiłków z Warszawy i wyjaśnieniu, w jakim kierunku przemieści się Iwan Fersen.
Tymczasem dywizja gen. Karola Sierakowskiego przeszła przez Żelechów do Korytnicy. Posiłki
z Warszawy dotarły tutaj rankiem 9 października.
Tego samego dnia po południu gen. Karol Sierakowski wyruszył na nieprzyjaciela, kierując się
przez Kaleń, Godzisz i Oronne w rejon Maciejowic.
W tym czasie Iwan Fersen w dn. 4-6 października zbudował most na Wiśle, po którym przeprawił artylerię i tabory. Wieczorem 9 X 1794 r.
dysponował już całością swych sił w rejonie Wróbli i Wargocina (na południe od Maciejowic). Nad
siłami polskimi miał przewagę w piechocie o jedną trzecią. Dysproporcje w artylerii były jeszcze
większe, w stosunku dział 84 do 21 polskich.
Polacy rozwinęli się między Oronnem i Podzamczem, mając na prawym skrzydle drogi wiodące ku Maciejowicom i Uchaczom, natomiast
po lewej otwartą przestrzeń zamkniętą lasem od
Dębówki, Jabłonowa i Życzyna. Przed frontem
mieli zabagniony Duży Las. Obecnie w tym rejonie znajduje się rezerwat „Torfy Orońskie”. Z tyłu

i dywizja Chruszczewa od południa, przez Duży
Las. Iwan Fersen widząc polskie pozycje, skierował dywizje gen. N. Rachmanowa na Polaków od
zachodu. Powstańcy byli już atakowani z trzech
stron, mieli spokój tylko od północy. Prowadzono głównie ostrzał artyleryjski, kawaleria obu
stron stała w odwodzie.
Około południa doszło do kryzysu na prawym polskim skrzydle, gdzie przewaga Rosjan
była kilkakrotna. Próbując opanować sytuację,
Tadeusz Kościuszko rzucił do ataku lewe skrzydło piechoty z celem rozbicia Fiodora Denisowa.
Usiłował także odtworzyć osłabione prawe. Natomiast dowódcy rosyjscy wprowadzili do akcji kawalerię. Najwyższy Naczelnik do przeciwstawienia się chciał użyć własnej. Ale ta odjechała z pola
walki. Piechota z artylerią nie zdołały utrzymać
pozycji. Obrona się załamała. Poległo 2 tys. żołnierzy, a drugie tyle zostało rannych. Naczelnik
dostał się do niewoli rosyjskiej. Jedną z przyczyn
klęski było spóźnienie się dywizji gen. Adama Ponińskiego, która nie dotarła na czas na pole bitwy.
Przegrana bitwa pod Maciejowicami przesądziła o losach powstania. Utracono całą artylerię
ze sprzętem i obsługą, niemal całą piechotę. Jazda wyszła z niedużymi stratami, ale i niesławą.
Największą stratą było pojmanie Najwyższego

powiatu
garwolińskiego. Znaczący wkład w upamiętnienie idei
kościuszkowskiej wniosło utworzone w 1969 r.
Towarzystwo Miłośników Maciejowic. Od chwili
powołania starało się zagospodarować pole bitwy
i otoczyć opieką miejsca związane z osobą Tadeusza Kościuszki i jego podkomendnych. Z inicjatywy towarzystwa utworzono Muzeum Tadeusza
Kościuszki, które w maciejowickim ratuszu funkcjonuje do chwili obecnej. Teraz tradycje kościuszkowskie kontynuuje i rozwija, działająca prężnie
pod przewodnictwem dr Leszka Marka Krześniaka, Polska Fundacja Kościuszkowska. Kościuszkowski szlak turystyczny obejmuje w pow.
garwolińskim głównie Godzisz (sosna, pod którą
Naczelnik odpoczywał przed bitwą), Maciejowice (pomniki), Podzamcze (odrosty lipy, pod którą
opatrywano rany Tadeusza Kościuszki) i Nowa
Krępa (kopiec). W powiecie łosickim stoi popiersie bohatera autorstwa Romualda Mikoszewskiego, przed dworem w Chotyczach. Natomiast
w powiecie bialskim są pomniki m.in. w Koroszczynie, Polatyczach, Witulinie i Kuzawce. Ostatni
z wymienionych ufundowano w 1913 r. w miejscu, skąd Tadeusz Kościuszko wypłynął do Gdańska i następnie do Ameryki w 1767 r.

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Pędzlem
malowane
Jesień to najpiękniejsza pora roku – choć
myślę, że co najmniej połowa Czytelników
nie zgodzi się z tą tezą; wprowadźmy więc
poprawkę – jesień to najbardziej malownicza, kolorowa pora roku! I teraz pewnie już
zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy,
zgodzą się z tym stwierdzeniem. Tej feerii
barw, różnorodności światła słonecznego,
zmienności pogody nie ma chyba w innych
częściach roku. Jeśli dodamy do tego słowa
klasyka „…taki mamy klimat” to wszystko
jasne. Mówimy przecież „Złota polska jesień”
– złota, bo oszołamiająco kolorowa. Dlaczego piszę o jesieni i jej barwach właśnie tu
i teraz? Jest powodów. Proszę, oderwijcie się
choć na chwilę od szarzyzny, idźcie w plener,
a najlepiej zajrzyjcie do kina! Oto na nasze

ekrany wchodzi znakomity, wielokrotnie nagradzany i budzący zachwyt na całym świecie film zatytułowany „Twój Vincent”. Ale co
wspólnego ma ten film z barwami jesieni?
Otóż przyznacie, że jesień pod naszą szerokością geograficzną jest barwą jakby żywcem
wyjętą z obrazów impresjonistów; piękną
i oszałamiającą, ale i tajemniczą. Film, do
obejrzenia którego chcę Was zachęcić, taki
właśnie jest; piękny - malarski, kolorowy
i nieco tajemniczy. To opowieść o Vincencie
Van Gogh’u, o jego życiu i śmierci, o relacjach z bratem, o miejscu i pozycji wśród
jemu współczesnych. Twórcy filmu próbują rozwikłać zagadkę tajemniczej śmierci
artysty, który wielkim stał się po niej właśnie.
Powiecie Państwo zapewne i co w tym ciekawego? Przecież podobnych filmów powstały
setki o wielu znanych postaciach, w tym
o Van Gogh’u! I tu jest właśnie tajemnica, jest
to bowiem film animowany, w którym główne role gra 90 obrazów mistrza! Na początku
film ten powstał jako zwykły film fabularny
i dopiero potem, po skończonych zdjęciach,
każde ujęcie klatka po klatce, a jest ich 65
tys., zostało przemalowane i to dosłownie,
przez 125 zawodowych artystów - malarzy
w technice olejnej, identycznej do tej, jakiej
używał Van Gogh tworząc swoje dzieła.
To gigantyczne przedsięwzięcie, ale i efekt
jest oszałamiający (wbijający w fotel) . Na

ekranie ożywają bowiem postacie z najbardziej znanych obrazów artysty, opowiadając
historię jego życia i tajemniczej śmierci. Krytycy i widzowie na całym świecie, wszędzie
tam, gdzie dzieło to się pojawi, zachwycają
się świeżością formy, dziełem jako całością
kompletną! Ten film dosłownie powala na

czaszka jako symbol śmierci oraz bluszcz
oznaczający zmartwychwstanie, nieśmiertelność. Kolorystyka tego płótna jest inna, tło
i pochmurne niebo przywołane są w różnych
odcieniach zieleni i błękitu, habit jest brązowy. Takie pastelowe kolory oraz niedoskonałości opracowania twarzy, dłoni, a przede
wszystkim habitu wskazują, że nie malował
tego obrazu Mistrz z Toledo. Autorstwo tego
płótna przypisywano synowi El Greca, Jorge
Manuelowi. Jednak wielu historyków sztuki, w tym ks. Prof. Andrzej Witko, wybitny
znawca sztuki hiszpańskiej, obala tę teorię.
Według niego Jorge był słabym malarzem,
a ten obraz, mimo kilku niedoskonałości, jest

jednak dobrym przedstawieniem. Dlatego,
według oceny ks. Witko, możemy podziwiać
w Muzeum „Ekstazę św. Franciszka” pochodzącą z warsztatu El Greca.
Czy El Greco ten obraz rozpoczął malować, a kończył po jego śmierci któryś z jego
uczniów, tego się zapewne nie dowiemy. Jednak zestawiając przedstawienie św. Franciszka
z ok. 1580 roku (siedleckie) i to dokończone
już po śmierci mistrza (po 1614 roku, kolekcja
prywatna), możemy porównać ewolucję cyklu przedstawień średniowiecznego mistyka
oraz kunszt malarski El Greca i jego uczniów.
A tego możemy dokonać sami, podziwiając
w lustrze dwa malowidła jednocześnie.

Reżyseria: Dorota Kobiela i Hugh Welchman

DO OBEJRZENIA
KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

2x El Greco
W Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach
trwa tymczasowa wystawa „2x El Greco
w lustrze muzeum”. Na tej wystawie możemy
obejrzeć dwa płótna przedstawiające „Ekstazę św. Franciszka”. Pierwszy obraz, namalowany ok 1580 roku, autorstwa El Greca,
pochodzący z kolekcji muzeum siedleckiego.
Jest to na pewno znane wszystkim siedlczanom przedstawienie, w którym św. Franciszek, w mistycznym uniesieniu, doświadcza
obecności Boga. Malarz przez wzrok skierowany ku górze, rozpostarte ręce i prawie
monochromatyczną grę barw, doskonale
oddał atmosferę duchowego uniesienia. Ta
praca jest przez wielu znawców twórczości
El Greca uważana za jedno z pierwszych
przedstawień Biedaczyny z Asyżu, których
namalował bardzo dużo.
Obok siedleckiego obrazu możemy zobaczyć „Ekstazę św. Franciszka”, kiedyś będącą
ozdobą kolekcji muzeum w Detroit (USA),
a obecnie znajdującą się w kolekcji prywatnej.
Tutaj średniowieczny święty przedstawiony
jest w podobnej pozie, ze wzrokiem skierowanym ku górze. Towarzyszą mu atrybuty:
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kolana! Oprócz zjawiskowego obrazu niezwykle istotna jest tu opowiadana historia
- tajemnicza, rozwijająca się niczym rasowy
kryminał, trzymająca w lekkim napięciu,
ale nie na tyle absorbującym, żeby odwrócić
uwagę widza od tego, co tu najważniejsze,
czyli obrazu. Film powstał w koprodukcji
polsko–brytyjskiej, a reżyserami są: Dorota
Kobiela i Hugh Welchman. To pierwszy na
świecie pełnometrażowy film animowany,
który powstał w technice malarskiej. Cieszę
się, że to dzieło zrodziło się w naszym kraju,
bo w tym roku polska animacja obchodzi
swoje 70-cio lecie, a to znakomity, wymarzony wręcz prezent na ten jubileusz.
Filmy animowane już dawno przestały
być domeną kina familijnego czy wręcz tego
dla najmłodszych. Również dla nas dorosłych
i wytrawnych widzów animacja ma wiele
do zaoferowania. „Twój Vincent” otwiera
zupełnie nowe możliwości przed tą gałęzią
sztuki filmowej; daje nie tylko rozrywkę, ale
pozwala ożywić i zachować czas dawno miniony, postaci, zdarzenia i klimat, którego już
nie ma, pozwala wreszcie wskrzesić ducha
minionych epok. Zachęcam do obejrzenia
tego filmu, bo być może nie tylko stanie się
on kolejnym krokiem milowym w światowej
kinematografii, ale też, czego jestem pewien,
Wasze zmysły zostaną nakarmione pięknem
i to na długi czas.
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DO POCZYTANIA-

Krzysztof Miller

Fotografie,
które
nie zmieniły
świata
Najważniejsze zdjęcia zmarłego tragicznie przed rokiem Krzysztofa Millera, klasyka fotografii wojennej. Osobista historia pasji, radości z wykonywania zawodu, ale także ocierania się o śmierć, gorzkie rozliczenie z etosem fotoreportera dokumentującego
najdramatyczniejsze wydarzenia najnowszej historii. Opatrzony autorskim komentarzem
zbiór fotografii, nie tylko wojennych, z których wiele stało się ikonami współczesności,
a także opowieść o doświadczeniach na granicy emocjonalnej wytrzymałości i próbie
przezwyciężenia związanej z tym traumy.
Krzysztof Miller (1962-2016), fotoreporter wojenny, świadek niemal wszystkich wojen ostatniego 25-lecia. Robił zdjęcia w Afganistanie, Czeczenii, państwach afrykańskich,
Gruzji, Bośni, podczas przewrotu w Rumunii i aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji. Od
1989 roku był związany z „Gazetą Wyborczą”. W 2000 roku członek jury konkursu World
Press Photo. W 2013 wydał książkę „13 wojen i jedna. Prawdziwa historia reportera wojennego”. W 2014 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Wydawca: Agora SA, 2017

autorska galeria

BEZ TYTUŁU - MIKOŁAJ BIELUGA
Urodzony w 1963 roku w Lublinie. W latach
1983 – 1988 studiował wychowanie plastyczne
w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS
w Lublinie. Dyplom z malarstwa obronił w pracowni profesora Mariana Stelmasika. Od 1989
roku mieszkał i pracował w Siedlcach. Od 1990

roku był związany z siedlecką Uczelnią, gdzie
rozpoczął pracę jako asystent. Przewody kwalifikacyjne przeprowadzał na Wydziale Malarstwa
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – pierwszy w 1995 roku, a habilitacyjny we wrześniu
2008 roku. Obecnie zatrudniony na Uniwersyte-

cie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach
na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Do
2016 roku kierował Katedrą Sztuki.
WERNISAŻ WYSTAWY
5 PAŹDZIERNIKA GODZ. 18:00
GALERIA TEATRALNA CKiS
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REKLAMA

NOVEKINO SIEDLCEOCZAMI
PoLECA

Kino

Kinoranki

OCZAMI

z Misiem

KOBIET

11.10.
piękne dni

25.10.
zawsze jest
czas na miłość

KOBIET
16.10.

15.10.
Frank Adler to samotny mężczyzna, który mieszka w małym miast

i wychowuje
„genialne dziecko” – swą wybitnie uzdolnioną siostrz
godz.
11.00

pragnie, aby Mary uczyła się w zwykłej szkole, ale jego bogata i w
ma inne plany – chce wziąć edukację wnuczki w swoje ręce, rozdz
Franka i Mary. Evelyn ma po swej stronie całą armię prawników, p
liczyć tylko na dwie osoby: życzliwą mu gospodynię, Robertę i nau
Bonnie, z którą zaczyna łączyć go uczucie. Wkrótce uświadamia s
wybitne zdolności są darem losu dla Mary, tak pojawienie się dzie
w jego życiu jest darem dla niego samego.

23.10.

My
Little
Pony

NOVEKINO SIEDLCE

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

Oddychanie przez godzinę powietrzem nasyconym solankowym
aerozolem sprawia, że dawka jodu jaką pochłaniamy, jest równa dawce
przyjętej w ciągu trzech dni spędzonych nad morzem.
Jod odpowiada m.in. za prawidłowe funkcjonowanie tarczycy, powoduje
także rozrzedzenie śluzu, co szczególnie docenią osoby zmagające się
z chorobami górnych dróg oddechowych. Na ich problemy skutecznie
zadziała również brom, który rozszerza oskrzela. Natomiast wapń
zawarty w aerozolu solanki posiada właściwości antyalergiczne.

Dla kogo wskazana jest tężnia?

Tężnia solankowa

w Parku Wodnym Siedlce
Park Wodny Siedlce to miejsce sportu i rekreacji dla osób w każdym
wieku. Od 15 października obiekt ten będzie służył również jako ośrodek
leczniczy, a to za sprawą powstającej w obiekcie tężni solankowej.

Czym jest tężnia solankowa?
Cały sekret kryje się w konstrukcji tężni leczniczej. Zbudowana
jest ona z drewna iglastego i urządzeń do pompowania solanki.
W pomieszczeniu, gdzie znajduje się tego typu konstrukcja, wytwarza
się aerozol bogaty w całą gamę cennych mikroelementów, takich jak np.
jod, brom, wapń, magnez, potas, żelazo i sód.

Właściwości zdrowotne
Mikroklimat tężni zbliżony jest do klimatu, który panuje nad morzem.

•
•
•
•
•

dla mieszkańców aglomeracji miejskich
dla osób w czasie rekonwalescencji po ostrej chorobie
dla pracujących w znacznym zapyleniu i wysokiej temperaturze
dla palaczy tytoniu
dla osób pracujących głosem

Wskazania lecznicze:
• przewlekłe i nawracające stany zapalne układu oddechowego
• alergie, także alergie skóry
• choroby tarczycy
Już od 15 października tężnia solankowa dostępna będzie dla wszystkich
klientów Parku Wodnego Siedlce. Tym samym szeroka oferta obiektu
skierowana do mieszkańców Siedlec i regionu wzbogaci się o walory
uzdrowiskowe.

Park Wodny Siedlce
ul. Jana Pawła II 8
tel. 25 633 33 33
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SZTUKA OGRODNICZA

Jesienne porządki w ogrodzie
kompostowanie

Jesień do idealna pora na ogrodowe rewolucje - sadzenie, przesadzanie i cięcie. Robiąc
te wszystkie zabiegi zazwyczaj wytwarzamy sporą ilość organicznych odpadów. Jeśli do
gałęzi, starych korzeni i przekwitniętych pędów roślin jednorocznych dodamy jesienne
liście, w naszym ogrodzie robi się spore zamieszanie. Wśród wszystkich pomysłów na
unicestwienie zielonych odpadów bezkonkurencyjny jest dobrze przygotowany kompost.
Podstawową korzyścią kompostowania jest jego
produkt, czyli darmowy, bogaty w liczne składniki
odżywcze humus, stanowiący wyśmienity, ekologiczny użyźniający glebę nawóz do ogrodu. Dodatkowo, wraz z kompostem dostarczmy roślinom korzystnych mikroorganizmów, które podnoszą ich
odporność na choroby grzybowe i szkodniki, ograniczając tym sposobem zużycie środków ochrony
roślin, czyli tworzymy naszą ekologiczną oazę.
Jak zacząć kompostowanie?
Kompostownik, czyli pojemnik albo niewielki płotek, można zrobić samemu albo wybrać jeden z modeli dostępnych w centrum ogrodniczym. Najlepiej
ustawić go bezpośrednio na ziemi, co ułatwia dostęp
do niego dżdżownicom i innym dobroczynnym
mikroorganizmom. Na dnie należy położyć gałązki z odrobiną trawy dla poprawy odwodnienia,
a potem warstwami układać wszystkie roślinne
odpady jakie powstają w naszym ogrodzie. W bardzo suchych okresach konieczne może być lekkie

podlewanie, ponieważ wilgoć jest niezbędna do
szybkiego kompostowania. Pomocne jest też przykrycie, które łatwo wykonamy właściwie z czegokolwiek: drewna, skrawków folii czy starego dywanu.
Na koniec trzeba pamiętać o mieszaniu kompostu
co kilka tygodni za pomocą wideł lub łopaty. W ten
sposób dostarczamy niezbędny tlen, ale zabieg ten
można pominąć jeśli stale dokłada się długie, grube
trawy lub rozdrobnione gałęzie i suche liście.
Rozdrabnianie.
Odpady roślinne składają się głównie z węgla lub
azotu. Utrzymanie równowagi pomiędzy jednymi
i drugimi jest kluczem do szybkiego kompostowania. Najogólniej rzecz biorąc, bogate w azot są zielone i miękkie resztki takie jak skoszona trawa, zielone liście, resztki owoców i warzyw, przekwitnięte
kwiaty itp. Z kolei węgiel znajduje się w suchych
liściach, zrębkach, wiórach i skrawkach papieru.
Przy przygotowywaniu tej drugiej grupy materiałów nieocenione są rozdrabniacze ogrodowe.

W dobrych centrach ogrodniczych można wybierać spośród przynajmniej kilku modeli, które łatwo
dostosujemy do swoich potrzeb. Rozdrabniacze
elektryczne lub spalinowe znacząco zmniejszają
objętość gałęzi, a niektóre modele radzą sobie nawet z całymi bryłami korzeni jednorocznych roślin.
Uzyskany w ten sposób mulcz o wiele szybciej ulegnie rozkładowi, a sterty gałęzi pozostałe po jesiennym cięciu nie będą zalegały na działce. Podobnie
łatwo można poradzić sobie z górami suchych,
jesiennych liści. Tu z pomocą przychodzą odkurzacze ogrodowe, które wyposażone w specjalne
nożyki potrafią zmniejszyć objętość suchych liści
nawet dziesięciokrotnie. Dodatkowo efekt można
wzmocnić aktywatorami kompostu, które stanowią pożywkę dla bakterii i grzybów rozkładających
roślinne resztki. Aktywatory kompostu występują
w postaci proszku lub płynu dodawanego do wyrzucanych odpadów.
Przygotowanie kompostu jest naprawdę łatwe i nie
wymaga dużego wysiłki, a korzyści dla naszego
ogrodu jakie z tego płyną są nie do przecenienia
dlatego gorąco zachęcam do tej ekologicznej praktyki. Najlepiej zacząć już tej jesieni.

Jakub Kowalewski


Ogrody Podlaskie Centrum Ogrodnicze
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Z OBŁOKIEM W DZIOBIE FRUNĄ SOBIE

UCZENIE SIĘ MOŻE MIEĆ MIEJSCE TYLKO WTEDY,
KIEDY DZIECKO JEST ZAINTERESOWANE.
ZASTRASZANIE CZYLI JAK SPRAWIAMY, ŻE DZIECI ZMAGAJĄ SIĘ Z ZABURZENIAMI W NAUCE.
Pewna kobieta, która spędziła wiele lat pracując z dziećmi z silnymi zaburzeniami w nauce,
dziećmi z którymi szkoły kompletnie nie mogły sobie poradzić, powiedziała grupie nauczycieli podczas wykładu, że specjaliści zajmujący się problemami z czytaniem u tych dzieci,
określili to co zaobserwowali jako „ślepotę
słowną” (dawna nazwa dysleksji). Od tamtej
pory miało miejsce wiele debat na temat „ślepoty słownej”. Eksperci tamtej chwili wydawali
się być przekonani, że przyczyna takiego problemu jest czysto neurologiczna. U pewnego
odsetka dzieci jest po prostu coś nie tak z pracą
i budową mózgu, co utrudnia albo uniemożliwia im rozpoznawanie słów.
Możliwe, że jest to przyczyną niektórych problemów z czytaniem. Jednak czy jest to powód
jedyny albo główny? Bardzo wątpliwe. Osobiście uważam, że problemy z widzeniem wzorów lub symboli takich jak słowa, w większości
przypadków ma podłoże emocjonalne i psychiczne, nie neurologiczne.
Jest to neurotyczna reakcja na zbyt duży
stres. Doświadczyłem czegoś takiego osobiście wiele razy.
Najbardziej skrajny przypadek miał miejsce
podczas mojej lekcji gry na flecie. Opiszę to
zdarzenie szczegółowo, ponieważ chcę pokazać, że napięcie potrzebne do tego żeby
stracić zdolność rozpoznawania znaczeń
jest porównywalne jedynie do stresu podczas zagrożenia życia lub wojny i większość
dorosłych prawdopodobnie takiego napięcia
w swoim życiu nie zazna.
Lekcja odbywała się późnym popołudniem.
Miałem za sobą już ciężki i zniechęcający dzień
w klasie oraz napięte i nieprzyjemne spotkanie kadry nauczycielskiej. Wyszedłem z tego
spotkania za późno i dodatkowo utknąłem
w korku, przyjechałem więc na lekcję spóźniony i nie mogłem zrobić rozgrzewki do grania. Mój nauczyciel był także po dniu pełnym
wyzwań i nie miał zwykłej sobie cierpliwości.
Był poirytowany moimi kiepskimi postępami
od ostatniej lekcji i zaczął, jak to poirytowani
nauczyciele mają w zwyczaju, zmuszać mnie
brutalnymi technikami do zagrania fragmentu utworu tak szybko jak mu się wydawało, że
potrafiłem go zagrać.
Jednak tempo było dla mnie zdecydowanie za
szybkie i zacząłem popełniać błędy. Chciałem
przestać grać, ale zastraszony jego

determinacją bałem się zasugerować przerwę.
Uczucie fizycznej presji pojawiło się w mojej
głowie. Czułem jakby coś w środku chciało
mi tą głowę rozerwać i jednocześnie jakby coś
z zewnątrz mocno ją uciskało. Jakiś dźwięk,
oprócz mojego miernego grania, dźwięczał
mi w uszach. I nagle napadła mnie zupełna
„ślepota nutowa”. Zapis muzyczny, który miałem przed oczami stracił kompletnie dla mnie
znaczenie. CAŁKOWICIE stracił znaczenie.
Trudno opisać co czułem. Trwało to może
sekundę albo dwie, do momentu kiedy przestałem grać i odwróciłem wzrok od pięciolinii.
Widziałem nuty, ale jakbym ich nie widział.
Mówi się o takich momentach, że wszystko
staje się zamazane.
I to może być prawda, kiedy wyraźne widzenie
staje się bolesne i nie do zniesienia, oczy mogą
odrzucać skupienie się. Miałem też wrażenie,
że nuty na stronie przesuwają się i ruszają. Jednak przede wszystkim miałem wrażenie, że patrzę na nie pierwszy raz w życiu, nigdy wcześniej ich nie widziałem, nie słyszałem o nich,
nawet ich sobie nie wyobrażałem. Jakiekolwiek
powiązania, które mogły dla mnie mieć w tamtej chwili, przestały zupełnie istnieć, zostały
zniszczone. Zostały całkowicie oderwane od
doświadczeń, które do tej pory miałem. (Niedawno jedna z moich znajomych opowiedziała mi o identycznym doświadczeniu podczas
swojej lekcji muzyki.)
To czego doświadczyłem
było przerażające

i nieprzyjemne. Po chwili odłożyłem flet
i odwróciłem się od nut. Nauczyciel wyczuł,
że granice zostały przekroczone i dopiero po
chwili odpoczynku kontynuowaliśmy, wolniej
i spokojniej.
Załóżmy jednak, że byłbym dzieckiem. Załóżmy, że nie miałbym możliwości albo nie czuł
swobody, żeby przerwać i odwrócić się od nut?
Załóżmy, że nauczyciel stwierdziłby, że byłoby
dobre dla mojego charakteru i wykształcenia,
żeby wymusić na mnie jeszcze szybsze tempo
grania?

Niektórzy mówią o dzieciach, które mają
problemy z czytaniem: „Te dzieci nie czytają
ponieważ nie potrafią albo nie chcą używać
swoich umysłów.” Inni odpowiadają: „Nie, te
dzieci nie czytają przez to jakie mają umysły.”
Ten spór wydaje się dla mnie być nierzeczywisty i bezużyteczny. Ta różnica pomiędzy tym
jaki mamy umysł i jak go używamy istnieje tylko dla samej dyskusji, w rzeczywistości nie istnieje. Nasz umysł nie jest jakimś rodzajem myślącej maszyny, którą ktoś w środku nas używa,
dobrze albo źle. Umysł JEST. I działa, możliwe
że dobrze, możliwe że źle. I to jak działa w jednej chwili ma ogromny wpływ na to jak będzie
działać w chwili następnej.
Mówi się, że religijni mistycy w Indiach potrafią stać z uniesioną ręką przez wiele lat. Albo
z nogą unieruchomioną w niewygodnej pozycji. Po jakimś czasie kończyna staje się nieużyteczna. Jaki sens ma spór nad tym czy stało
się to z powodów fizycznych czy z powodu
tego jak ta kończyna była używana? To sposób
w jaki była używana sprawił, że stała się taka
a nie inna. Stała się kończyną, której nie można używać w żaden sposób. Myślę, że podobnie jest z naszym mózgiem, sposób w jaki go
używamy determinuje to JAK możemy go używać. Jeżeli używamy go źle przez wystarczająco długi czas, będziemy w stanie coraz mniej
używać go dobrze. Jeżeli używamy go dobrze,
rośnie nasza szansa, że będziemy używać go
jeszcze lepiej. Musimy więc uważać z osądem,
że ponieważ niektóre trudności w nauce mogą
wynikać z dysfunkcji mózgu,

są
one
nieuleczalne. Mózg
jako organ może być dużo
bardziej elastyczny i mieć dużo więcej
możliwości samoleczenia niż nam się wydaje. Czego nie możemy osiągnąć jednym
sposobem, może okazać się osiągalne innym. Również musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zmuszając dzieci do miernego
użytkowania ich umysłów, możemy sprawiać że stają się one coraz
mniej dla nich użyteczne.
fragment książki
„How children Fail” John Holt
tłumaczenie Iwona Łukowska twórca blogu
„Edukacja naturalna dziecka”
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SZTUKA GOTOWANIA

Jesień
na talerzu
Wrzesień i październik to
najlepsza pora na odkrywanie
nowych smaków i przepisów
kulinarnych, które zachwycą
naszych gości. Jesień szczodrze
obdarzyła nas warzywami
i owocami, a te aż się proszą, by
uczynić z nich pożytek. Wystarczy
trochę wyobraźni, by z pozornie
pospolitego produktu wyczarować
niepowtarzalne danie. Czas zatem
na kulinarne szaleństwa!
Polska kuchnia słynie z dużego
wyboru zup i kiszonek. Jedne
i drugie są bardzo smaczne i co
najważniejsze – zdrowe. Polecam
dwa pomysły – tanie i proste do
wykonania: zupa z cukinii z miętą
oraz bardzo polecana przez
lekarzy - kiszonka z cukinii.
REKLAMA

ZUPA KREM Z CUKINII Z MIĘTĄ

Składniki:
 około 1 kg cukinii
 2 ziemniaki
 1/2 średniej cebuli
 2 ząbki czosnku
 2 łyżki masła
 1 łyżka oliwy z oliwek
 750 ml bulionu warzywnego
 1 łyżka posiekanej świeżej mięty + listki
do dekoracji
 sól i świeżo zmielony pieprz do smaku
Cukinię bez skórki oraz obrane ziemniaki kroimy
w kostkę, dusimy ok. 5 min. na oliwie. Cebulę
oraz czosnek siekamy i szklimy na maśle na patelni. Przekładamy wszystko do garnka i gotujemy
z bulionem przez około 15 - 20 minut, od czasu do
czasu mieszając. Gotujemy do miękkości warzyw,
Zupę odstawiamy z ognia. Dodajemy miętę, całość miksujemy, doprawiamy solą oraz pieprzem.
Jest aksamitnie delikatna, o pięknym kolorze,
a mięta brzmi bardzo ożywczo. Zupa świetnie
smakuje z grzankami lub pestkami z dyni.

KISZONA CUKINIA

 1 cukinia
 1 główka czosnku
 kilka liści chrzanu
 kilka kwiatostanów kopru
Zalewa: na 1 litr wody 1 – 1,5 łyżki soli, 3 łyżki
soku z kiszonki (z ogórków lub kapusty)
Cukinię pokroić w dużą kostkę, włożyć do
słoika, dodać czosnek, chrzan, koper. Zalać
zimną zalewą. Przykryć spodeczkiem, nie
zakręcać słoików, dopóki nie zacznie się proces fermentacji. Zwykle jest to jeden dzień
w pokojowej temperaturze. Następnego dnia
zakręcić słoiki i odstawić w chłodne miejsce.
Po trzech dniach cukinia jest gotowa do spożycia.
Waldemar Koperkiewicz
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Najpiękniejsze Arie Świata w Siedlcach

N

tek, Natalia Zozula, Marcin Sójka, Piotr Rafałko
i Łukasz Jastrzębski. Koncert „Mojemu Miastu
Najpiękniejsze Arie Świata cz. II” dedykowany
był Mieszkańcom Siedlec z okazji 470-lecia nadania praw miejskich. Poprowadził go Mariusz
Orzełowski, zaś całością dyrygował kpt. Dariusz
Kaczmarski. Usłyszeliśmy m.in. „Libiamo ne

lieti calici” Giuseppe Verdiego czy „Usta milczą,
dusza śpiewa” - arię z operetki Franza Lehara pt.
„Wesoła wdówka”, „Conquest of paradise” Vangelisa, „Barcelonę” Freddiego Mercurego i Montserrat Caballe, „Money, Money, Money” ABBY.
Sponsorem głównym koncertu było PGE Polska
Grupa Energetyczna.

fot. Janusz Mazurek

a finał Dni Siedlec 2017 na placu gen. Sikorskiego wybrzmiewały Najpiękniejsze Arie
Świata. W koncercie wystąpili: Orkiestra Symfoniczna Miasta Siedlce, Orkiestra Wojskowa
w Siedlcach, Chór Miasta Siedlce, Chór Ziemi
Zamojskiej „Contra” oraz soliści: Justyna Kowynia-Rymanowska, Agnieszka Adamczak-Hu-

Polska premiera spektaklu

Sukces Orkiestry
Wojskowej
w Siedlcach

17

O

walu Współczesnej Choreografii w Witebsku.
Polską obsadę After Before stworzyli młodzi adepci Teatru Tańca Caro: Klaudia Mościcka, Mieszko Chomka, Eliza Leszczak,
Dominika Kowalczyk, Mariusz Wysokiński,
Krzysztof Wiśniewski, Aleksandra Chojnacka, Aleksandra Kłusek, Anna Kurowska
i Julia Mućko.

fot. Jarosław Grudziński

września na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce odbyła się polska premiera spektaklu „After Before” w choreografii
Macieja Kuźmińskiego. Sztuka, pierwotnie
stworzona dla studentów Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki,
w listopadzie 2016 r. została uhonorowana
I-szą Nagrodą na Międzynarodowym Festi-

rkiestra Wojskowa w Siedlcach pod batutą kpt. Dariusza Kaczmarskiego okazała
się bezkonkurencyjna na 52. Konkursie Orkiestr Wojskowych, który odbywał się 22 i 23
września Świeradowie Zdroju. Siedleccy muzycy w mundurach zdobyli główną nagrodę
przeglądu oraz jeszcze jeden niezwykle cenny
laur - nagrodę publiczności.
W konkursie wystąpiły orkiestry m.in.: z Bytomia, Giżycka, Koszalina, Radomia, Siedlec
i Szczecina. Występy odbywały się w uzdrowiskowej hali spacerowej i oglądało je blisko tysiąc
osób. Oprócz koncertów publiczność, miała
okazję do obejrzenia pokazów musztry paradnej. Występ siedleckiej Orkiestry Wojskowej
wywarł na widzach olbrzymie wrażenie i prawie
jednogłośnie przyznali jej nagrodę publiczności.

fot. www.świeradow.pl

After Before
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JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR

JASTRZÊBSKI
JASTRZÊBSKIS.A.
S.A.

ul.Targowa
Siedlce
ul.Targowa20,
20,08-110
08-110
Siedlce
tel.
25 644
tel.25
64468
6868
68
www.opel-siedlce.pl
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;
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