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Siedlce zostaną
w moim sercu...
[rozmowa z Sylwią Krawiec]
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Artystyczne
podsumowanie roku
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Niczego nie robię
na pół gwizdka
[rozmowa z Markiem Siudymem]
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NOWY ROK
Skonał rok stary; z jego popiołów wykwita
Feniks nowy, już skrzydła roztacza na niebie;
Świat go cały nadzieją i życzeniem wita.
Czegoż w tym nowym roku żądać mam dla siebie?
Może chwilek wesołych? - Znam te błyskawice;
Kiedy niebo otworzą i ziemię ozłocą,
Czekamy wniebowzięcia: aż nasze źrenice
Grubszą niżeli pierwej zasępią się nocą.
Może kochania? - Znam tę gorączkę młodości;
W platońskie wznosi sfery, przed rajskie obrazy.
Aż silnych i wesołych strąci w ból i mdłości,
Z siódmego nieba w stepy między zimne głazy.
Chorowałem, marzyłem, latałem i spadam;
Marzyłem boską różę, bliski jej zerwania
Zbudziłem się, sen zniknął, róży nie posiadam,
Kolce w piersiach zostały. - Nie żądam kochania.

Wszystkim naszym Drogim Widzom, Czytelnikom, Partnerom
i Przyjaciołom życzymy pięknego i kulturalnego Nowego Roku.
By każdy dzień obfitował w dobre wydarzenia i dobre wieści,
by sprzyjał przyjaźniom, miłościom i spełnionym obietnicom.
Cieszmy się każdą jego chwilą, póki ona trwa.
Szczęśliwego Nowego Roku !
Dyrekcja i Pracownicy Sceny Teatralnej Miasta Siedlce

Może przyjaźni? - Któż by nie pragnął przyjaźni!
Z bogiń, które na ziemi młodość umie tworzyć,
Wszakże tę najpiękniejszą córkę wyobraźni
Najpierwszą zwykła rodzić i ostatnią morzyć.
O! przyjaciele, jakże jesteście szczęśliwi!
Jako w palmie Armidy wszyscy żyjąc społem,
Jedna zaklęta dusza całe drzewo żywi,
Choć każdy listek zda się oddzielnym żywiołem:
Ale kiedy po drzewie grad burzliwy chłośnie
Lub je żądło owadów jadowitych drażni,
Jakże każda gałązka dręczy się nieznośnie
Za siebie i za drugie! - Nie żądam przyjaźni.
I czegoż więc w tym nowym roku będę żądał?
Samotnego ustronia, dębowej pościeli,
Skąd bym już ani blasku słońca nie oglądał,
Ni śmiechu nieprzyjaciół, ni łez przyjacieli.

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

4-5 Repertuar CKiS na styczeń
6 Co za miesiąc
8-9 Rozmowy teatralne 		 z Sylwią Krawiec

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

10-11		 Artystyczne

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

Tam do końca, a nawet i po końcu świata,
Chciałbym we śnie, z którego nic mię nie obudzi.
Marzyć, jakem przemarzył moje młode lata:
Kochać świat, sprzyjać światu - z daleka od ludzi.

		 podsumowanie roku

UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9

12-13 Dziadkowie o wnukach,

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4

Pisałem w więzieniu r 1823. ostatniego dnia.

		 wnukowie o dziadkach

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6



14-15		 Gość Sceny 24 - rozmowa

Sieć sklepów TOPAZ

		 z Markiem Siudymem

Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14

Adam Mickiewicz

19 Wielcy artyści i ich dzieła
20-21 Bazar kulturalny
22-23 Relacje

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2

Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1

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

styczeń 2017
Nr 1(34)

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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4 i 5 STYCZNIA

DZWONNIK Z NOTRE DAME
ORAZ BOGOWIE I HEROSI
godz. 8:30, 10:10, 11:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Organizator: Teatr Muzyczny FORTE z Wrocławia

4 STYCZNIA (środa)

NOWOROCZNA
GALA OPERETKOWA

NARODOWY TEATR OPERY I BALETU Z ODESSY

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Z I NN

Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Macieja
Miecznikowskiego, któremu w wybranych
utworach towarzyszyć będzie Chór Miasta
Siedlce. Koncert Macieja Miecznikowskiego
„Rodzi się Bóg” to przede wszystkim możliwość
wysłuchania najpiękniejszych polskich
i światowych kolęd oraz piosenek związanych
ze świętami Bożego Narodzenia. Nie zabraknie
wspólnego śpiewania i opowieści o przeżyciach
związanych z czasem świąt i wigilią.
Szczegóły na www.siedlce.pl

DZIADEK DO
ORZECHÓW
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

DZIADEK DO ORZECHÓW
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia:
Z I NN
OD
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro
IE

A

Znana baśń autorstwa E.T.A. Hoffmanna
z muzyką Piotra Czajkowskiego w wykonaniu
artystów Teatru Tańca Caro.
Ten baśniowy spektakl, familijne
przedstawienie, związane z tradycją
bożonarodzeniową, porusza odwieczną
tematykę walki dobra ze złem. Magię
widowiska podkreśla przepiękna muzyka
klasyczna, między innymi porywający
Walc Kwiatów – jeden z najpiękniejszych
walców na świecie, Taniec żołnierzyków
– ponadczasowy hit oraz urok
bożonarodzeniowej scenografii. Wszystko
oprawione wspaniałym wykonaniem
artystów związanych z Teatrem Tańca Caro
- Mistrzów Świata, wielokrotnych finalistów
i laureatów programu You Can Dance - Po
prostu tańcz!

15 STYCZNIA (niedziela)
SPEKTAKL

w Teatrze

N

Reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

Po raz pierwszy w Polsce, zobaczymy najlepszych
wykonawców: solistów, muzyków, tancerzy
baletowych oraz chórzystów - łącznie ponad
50 osobowy skład artystyczny. W programie
koncertu nie zabraknie znanych i lubianych arii
operowych i operetkowych oraz tradycyjnych
pieśni narodowych Ukrainy. Publiczność bawić
będzie również repertuar musicalowy wzbogacony
cudownymi strojami oraz tańcem baletu. Czy może
być coś piękniejszego niż uczucia wyrażane tańcem,
muzyką i śpiewem? Na to pytanie odpowie Państwu
właśnie ten koncert. Niezapomniana podróż
muzyczna przez wszystkie historie miłosne operetki
i musicalu, na której nie może Państwa zabraknąć!

www.ckis.siedlce.pl

A

DZIE

L

L

N

www.ckis.siedlce.pl

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

R

w Teatrze

IE

Artyści: Alina Vorokh (sopran), Katerina Lian
(sopran), Szafranskaya Taisiya (sopran),
Dmitry Mikheyev (tenor) Alexandr Stryuk
(baryton), Vasyliy Dobrowolski (baryton),
Vitaliy Kovalchuk (dyrygent),
Bartosz Kuczyk prowadzący.
Organizator: B&B Audio Jarosław Brussa

RODZI SIĘ BÓG

A

OD

A

R

15 STYCZNIA (niedziela)

6 STYCZNIA (piątek)
KONCERT
NA FINAŁ ORSZAKU TRZECH KRÓLI

DZIE

18 STYCZNIA (środa)
SPEKTAKL

ROMEO I JULIA
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro

STYCZEŃ 2017

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

|5

24 STYCZNIA (środa)
SPEKTAKL

ROMEO I JULIA
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
w w w.facebook.com/ckis.siedlce

20 STYCZNIA (piątek)
SPEKTAKLE EDUKACYJNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„POLAK MAŁY”,
„TACY JAK MY”,
„POKOLENIE 1920”

ARTENES

WROCŁAWSKI TEATR EDUKACJI

godz. 8:30, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Organizator: Teatr ARTENES z Wrocławia

20 STYCZNIA (piątek)

KONCERT KARNAWAŁOWY
DLA BABCI I DZIADKA
godz. 17:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Pokaz tańca w wykonaniu adeptów
Studio Tańca do Caro Dance. W koncercie
zaprezentują się wszystkie grupy wiekowe
Szkoły Tańca do Caro Dance. Tancerze
wykonają też choreografie nagrodzone na
Mistrzostwach Świata w Wetzlar.

22 STYCZNIA (niedziela)

KONCERT WIEDEŃSKI
godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wybitni soliści polskich scen muzycznych,
Kameralny Zespół Straussowski.

Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro
Fascynująca historia o miłości opowiedziana
magicznym językiem tańca! „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. Na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce tę ponadczasową
historię przedstawią tancerze i aktorzy Teatru
Tańca Caro Dance.

22 STYCZNIA (niedziela)

29 STYCZNIA (niedziela)
KONCERT

CARO DANCE W HISTORII
GALA MISTRZÓW
godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro
Retrospektywny koncert z historii zespołu,
zapowiadający jubileusz 30-lecia. Zaprezentowane zostaną 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 programi TVN - Taniec z gwiazdami.

KONCERT
WIEDEŃSKI
godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada: Jędrzej Tomczyk (tenor)
Katarzyna Staroń (sopran)
Andrzej Tulik (skrzypce)
Dorota Dakszewicz (fortepian)
Organizator:
Jędrzej Tomczyk Tomczyk Art
Podczas gali usłyszą Państwo obdarzonych
wspaniałymi głosami, fantastycznych
solistów operowych. Towarzyszyć im
będą wybitni, polscy kameraliści młodego
pokolenia, występujący na co dzień
z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami
w Polsce i Europie. Na scenie pojawią się
laureaci międzynarodowych konkursów
muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu,
wspaniali soliści polskiej estrady. Zabrzmią
największe przeboje króla walca - Johanna
Straussa, nie zabraknie także popisowych
arii z najsłynniejszych operetek „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”.
Koncert programowo nawiązywał będzie
do tradycyjnych gali i noworocznych
koncertów, odbywających się w Wiedniu.
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LUTY 2017

5 LUTEGO (niedziela)

10 LUTEGO (piątek)

godz. 16:00

godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

WIDOWISKO

SPEKTAKL

TYLKO MUZYKA

koncepcja i reżyseria:
Iwona Maria Orzełowska
choreografia:
Izabela Orzełowska, Paulina Jaksim
obsada: Teatr Tańca Caro

kierownictwo muzyczne i reżyseria:
Waldemar Koperkiewicz
choreografia: Izabela Orzełowska
wykonanie: soliści: Marcin Sójka, Robert
Protasewicz, Rafał Czapliński, Dorota
Kaczorek, Gabriela Kardacz, Dominik
Bobryk, aktorzy Teatru Es, Orkiestra
Teatru Es oraz Teatr Tańca Caro

SELFIE Z ALICJĄ
W KRAINIE CZARÓW

7 LUTEGO (wtorek)
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL

12 LUTEGO (niedziela)

SPEKTAKL WALENTYNKOWY
Teatr Es i Teatr Tańca Caro

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

Miłość

godz. 16:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

niejedno ma imię

SPEKTAKL

KANTATA NA CZTERY
SKRZYDŁA

MIŁOŚĆ
NIEJEDNO MA IMIĘ

WALENTYNKI W TEATRZE

reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz

12 lutego, godz. 16:00

Rezerwacje i bilety: Punkt Informacji

Kulturalnej CKiS, tel. 25 794 31

89, 08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego

reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
obsada: soliści Teatru Tańca Caro i
aktorzy Teatru Es.
31

8 LUTEGO (środa)

14 LUTEGO (wtorek)

godz. 17:00 i 20:00

godz. 17:00 i 20:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL

PREZENT URODZINOWY

reżyseria: Jerzy Bończak
obsada: Maria Pakulnis,
Magdalena Wójcik, Jerzy Bończak,
Tadeusz Chudecki, Marcin Troński

SPEKTAKL

PRZEBÓJ SEZONU

WALENTYNKI W TEATRZE
obsada: Olga Borys,
Małgorzata Potocka,
Maciej Damięcki i Dariusz Kordek.

13 25 lutego
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 i plastyczne.
Szczegółowy program w lutowym wydaniu biuletynu „Scena 24” oraz na stronie www.ckis.siedlce.pl
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KONKURS DLA DZIECI

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. Tytułowy Duszek, główny boha-

ter bajki, zamieszkuje śmietnik w lesie.
Przedstawienie ma wydźwięk ekologiczny – uczy szacunku dla zieleni. Liczymy
na nieokiełznaną dziecięcą wyobraźnię!
Prace należy przesłać w terminie do
10.02.2017 r. na adres: Centrum Kultu-

ry i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce ul. Bpa
Ignacego Świrskiego 31 08-110 Siedlce,
lub przynieść osobiście.
Szczegóły na stronie: www.ckis.siedlce.pl
(w zakładce KONKURSY)

Noworoczny konkurs
dla Czytelników „Sceny24”

Drodzy Czytelnicy!
Jesteśmy z Wami już trzy lata. Razem przeżywamy największe wydarzenia kulturalne, jakie mają miejsce na Scenie Teatralnej
Miasta Siedlce. Towarzyszymy aktorom, tancerzom, wokalistom i naszym gościom oraz realizatorom spektakli i widowisk
muzycznych w ich codziennej pracy, której efekty możemy wspólnie podziwiać. Tych, którzy aktywnie uczestniczą
w życiu kulturalnym naszego miasta i są wiernymi Czytelnikami magazynu „Scena 24.pl”, zachęcamy do udziału w naszym
Noworocznym Konkursie. Zadanie jest proste i na pewno sprawi Wam przyjemność, a dowiedzie ono Waszej wiedzy na
temat tego, co dzieje się na siedleckiej Scenie Teatralnej. Wśród osób które odpowiedzą prawidłowo na wszystkie pytania,
rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody:
 2 osobowy voucher na kolację w restauracji Bollywood Hollywood
 bilet dwuosobowy na widowisko muzyczne Teatru Es „Tylko Muzyka”
 bilet dwuosobowy na spektakl „Przebój sezonu”

PYTANIA KONKURSOWE
1. Repertuar których teatrów prezentowany był podczas V Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Sztuka plus Komercja?
		 Wymień co najmniej trzy.
2. Kto był patronem artystycznym tegorocznego Festiwalu?
3. Które z produkcji Teatru Es i Teatru Tańca Caro mogliśmy obejrzeć w ramach wydarzeń towarzyszących Festiwalowi?
4. W której z Uczt Teatralnych wystąpił Emilian Kamiński?
5. Dla którego z aktorów wystąpienie w konkursowym przedstawieniu było debiutem teatralnym?
6. Który ze spektakli został uznany przez publiczność za najlepszy?
7. Komu przypadła rola najlepszego aktora/aktorki?
8. Jakimi spektaklami uczczono na Siedleckiej Scenie Teatralnej 400 urodziny Szekspira. Wymień przynajmniej jeden.
Odpowiedzi prosimy przesyłać do końca stycznia na adres: promocja@ckis.siedlce.pl

8 |
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA z

Sylwią Krawiec, laureatką nagrody dla najlepszej aktorki
V Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów „Sztuka plus Komercja”

fot. archiwum prywatne

SIEDLCE
ZOSTANĄ
W MOIM SERCU
NA ZAWSZE

 „Poskromienie złośnicy” Szekspira w inscenizacji Teatru Dramatycznego z Płocka
na V Ogólnopolskim Festiwalu Sztuka plus
Komercja zdobyło aż trzy nagrody. Pani zaś,
jako tytułowa złośnica, została uznana za
najlepszą aktorkę tego festiwalu. Czym jest
dla Pani to wyróżnienie?
Państwa wyróżnienie bardzo podsyca moją
ogromną chęć do działania, motywuje mnie do
jeszcze intensywniejszej pracy nad sobą oraz
nad tym, co stwarzamy w teatrze. Jest to radość
trudna do wyrażenia. Tym bardziej, że samo
współtworzenie takiego tytułu jak „Poskromienie złośnicy” było dla mnie nagrodą samą
w sobie, ponieważ jest to mój debiut zawodowy. Jeszcze niedawno kończyłam szkołę aktorską i jedynie marzyłam o tym, by móc kiedyś
zmierzyć się z rolą Szekspirowskiej Katarzyny,
a ledwo z tej szkoły wychodzę, to dostaję taką
właśnie propozycję. Pierwszy festiwal, na który
wyruszamy z tym tytułem, przyznaje nam aż
trzy wyróżnienia, w tym docenia moją tytułową złośnicę. Radość wielka i najlepszy dowód
na to, że warto być konsekwentnym w swoich
pomysłach i w ich realizacji. Nie tylko ja, ale
i cały płocki zespół mamy ochotę na więcej!
Dodatkowo cieszy tradycja Państwa festiwalu,
aby nagrodę oddawać na cele charytatywne.
Piękna inicjatywa! Oby więcej takich!
Ponadto nie ukrywam, że moi najbliżsi, gdy
usłyszeli o tym wyróżnieniu, ucieszyli się

podwójnie, ponieważ stwierdzili, że już nie
muszą mi kupować prezentów na święta.
Taki mi wystarczy.
 Spektakl pulsuje emocjami, których osią
jest postać zbuntowanej Katarzyny. Jak Pani
wspomina pracę nad tym przedstawieniem?

Pierwszy festiwal,
na który wyruszamy
z tym tytułem,
przyznaje nam aż trzy
wyróżnienia,
w tym docenia moją
tytułową złośnicę.
Jak się rodziła tytułowa złośnica?
Praca, podobnie jak spektakl, pulsowała różnorodnymi uczuciami, dyskusjami, konfliktami, pytaniami. Wraz z reżyserem Markiem
Mokrowieckim szukaliśmy najlepszego przełożenia Szekspirowskiego poskromienia na
współczesny język, szukaliśmy aktualności
w tym temacie. Bardzo się cieszę, że reżyser
nie chciał, aby Katarzyna była jedynie ofiarą,

poddaną męskiej władzy. Temat kobiety, która
chyli czoło przed mężczyzną jest dzisiaj mocno
zdezaktualizowany. Żyjemy w czasach silnych,
niezależnych kobiet, do takich rozwiązań dążymy. Chcieliśmy więc pokazać taką współczesną, silną kobietę, która walczy o swoje wartości. Złośnica rodziła się podczas wielu prób,
dyskusji, sprawdzaliśmy wiele możliwości.
Okazało się, że nie siła jest w krzyku, kłótniach,
awanturach, sprzeciwach, lecz w sprycie, przebiegłości, inteligencji oraz, co najważniejsze
– w zrozumieniu. Przecież relacja Katarzyny
i Petruccia to ciągły dialog, próba dotarcia się,
sprawdzenia drugiej strony, zrozumienia jej.
Przecież nie byłoby takiej świadomej, temperamentnej złośnicy, gdyby nie dojrzały, sprytny poskramiacz (w tej roli Szymon Cempura).
To starcie się tych dwóch silnych jednostek jest
właśnie naszym tytułowym poskromieniem.
 Myślę, że to był znakomity prezent na 400
urodziny Szekspira, które obchodziliśmy
w 2016 roku. Choć uwspółcześniony to działa jeszcze bardziej…
Bardzo się cieszę, że Pani tak uważa.
Staraliśmy się, aby uwspółcześnienie nie polegało na radykalnych zmianach, na eksperymentach, na projekcjach i sposobach, lecz aby
nasze rozwiązania podkreślały treści i relacje
międzyludzkie opisane przez Szekspira.
Owszem, nie widzimy Katarzyny jako ofiary,
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widzimy dwie walczące osoby, ponieważ tego
wymaga otaczająca nas rzeczywistość. Kaśka
i Petruchio dążą do niezależności, do siły, do
wolności, a jednocześnie w głębi duszy pragną tego, co wszyscy, tego, co najważniejsze
– miłości. I tutaj właśnie tkwi konflikt, tu jest
główny problem. Łatwo się w dzisiejszych
czasach, w tej walce pogubić. Ciężko stworzyć związek z dwóch silnych osób, ponieważ
będzie to nieustanne starcie o dominację.
Jestem jednak przekonana, że warto podjąć
właśnie takie ryzyko.
 No właśnie, mam wrażenie, że to spektakl
o walce dwóch silnych osobowości, że nikt
nikogo tutaj nie poskramia. Co chce osiągnąć tytułowa bohaterka?
Dokładnie! Bardzo się cieszę, że widać to, że
nikt tutaj nikogo nie chce poskromić dla zasady i w dosłownym tego słowa znaczeniu. Zależało nam na tym, aby było widoczne, że jest to
walka pomiędzy dwoma silnymi jednostkami,
które walcząc o dominację, o swoje wartości,
o wolność wyboru, w rzeczywistości walczą
o sprawę najistotniejszą – o miłość.
Myślę, że gdyby wyobrazić sobie, co by się działo
po opadnięciu kurtyny, to w efekcie Katarzyna
i Petruchio tworzyliby bardzo ciekawy, wywalczony, wypracowany, iskrzący się wieloma barwami,
związek. Przecież tego właśnie pragnie Katarzyna
- zrozumienia, nie bycia jedynie przedmiotem do
sprzedaży, do oddania lub przekładając to na dzisiejsze czasy – przedmiotem poddawanym nieustannej ocenie. Jest to bardzo świadoma swoich
wartości kobieta, która chce być traktowana na
równi z mężczyzną, chce z nim podjąć dyskusję,
a nie być tylko jej biernym odbiorcą, pragnie mówić, nie tylko słuchać. Marzy o miłości zgodnej,
takiej, gdzie idzie się z mężczyzną za rękę, a nie
jest się za tę rękę prowadzonym.
 Szekspirowska Katarzyna kocha i nienawidzi w rytmie tanga. Jak Pani przyjęła ten
pomysł reżysera i choreografki?
Zakochałam się w tym pomyśle! Poszłam za tą
inspiracją całym swoim sercem i zaangażowaniem. Długo szukaliśmy pomysłu na to jak ukazać temperament złośnicy. Czuliśmy, że krzyki,
wrzaski i tupanie niezadowolonej dziewczynki to
w rzeczywistości będzie za mało i bardziej pokaże
to jej słabość niż siłę. A my poszukiwaliśmy od
początku w Katarzynie temperamentnej kobiety,
która chce stworzyć równy, wypracowany związek z tak samo charakternym, silnym mężczyzną. Pomysł na tango okazał się tą wymarzoną,
idealną metaforą charakteru Kaśki oraz jej walki
o niezależność. Wspaniała choreografka Katarzyna Anna Małachowska stworzyła przepiękne
ilustracje taneczne do całego spektaklu, a lustrzana scenografia (stworzona przez Krzysztofa Małachowskiego) pogłębiła efekt tego tanecznego
damsko-męskiego starcia. W pewnym momencie wszystkie miłostki, konflikty, spotkania, walki pulsowały w rytmie tanga. Takim pomysłom,
które uwypuklają treść sztuki, a nie wywracają ją
do góry nogami – mówię zdecydowane „tak”!

 Oglądając Pani kreację w „Poskromieniu
złośnicy” niejeden widz szeptał pod nosem:
lepiej do niej nie podchodzić. Ile jest Katarzyny w Sylwii Krawiec?
Mogę uspokoić widzów, że nie trzeba bać się
do mnie podchodzić. Z reguły nie rzucam
krzesłami, jak ktoś chce ze mną porozmawiać
ani nie krzyczę wniebogłosy przy pierwszym
spotkaniu. Zdecydowanie mam dużo łagodniejsze, pogodniejsze usposobienie. Chociaż
przyznam szczerze, że wielka miłość do tańca,
pasja, determinacja oraz walka o siebie to jest
coś, co w sobie posiadamy obie. Nawet jeżeli
ja mam tego mniej niż Kaśka, to jeszcze mam
trochę czasu. Cały czas się będę od niej tego
uczyła!
 Teatr Dramatyczny w Płocku to Pani
pierwsza stała scena. Jak Pani doń trafiła?
Na moje szczęście podczas zeszłorocznych
spektakli dyplomowych w Studium Aktorskim
im. A. Sewruka w Olsztynie działającym przy
Teatrze im. S. Jaracza, na widowni zasiadł dyrektor Teatru Płockiego, pan Marek Mokrowiecki. Do dzisiaj pamiętam ten magiczny
telefon, parę miesięcy później, z pytaniem,

czy byłabym gotowa na szaleństwo i gotowość
na Szekspirowskie próby już za kilka dni. Nie
zastanawiałam się nawet sekundy, spakowana
byłam tak szybko, jak jeszcze nigdy i wyjechałam do Płocka rozpoczynać swoją nową przygodę…
Jestem stale podekscytowana, ponieważ ta
przygoda cały czas trwa i trwa…
 Oprócz teatru realizuje się Pani naukowo.
Jak się Pani udaje połączyć te dwie, wymagające ogromnego zaangażowania, pasje?
Nie ukrywam, że bywa ciężko. Tym bardziej,
że piszę rozprawę doktorską na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a pracuję na etacie w Płockim Teatrze. Czuję jednak,
że warto. Pracę piszę z pedagogiki teatralnej,
badając aktualność metody Stanisławskiego
na współczesnej scenie. Pedagogika bardzo
mocno poszerza świadomość sceniczną, pomaga lepiej rozumieć komunikaty, partnera,
a do tego uwielbiam możliwość dzielenia się
swoimi przemyśleniami, zdobytą wiedzą z innymi. Teatr zawsze był i będzie moją miłością
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największą, ale póki mi starczy sił, to nie zrezygnuję ze ścieżki naukowej… A że potrafię
bardzo dobrze rozciągać czas trwania doby,
a moje możliwości i wytrzymałość są wielkie,
to się tego nie boję. A jak trzeba będzie to jeszcze do trzeciego miasta mogę jeździć! W jednym pasja, w drugim nauka, to może w trzecim będzie miłość?
 „Miłość jest roztropnym szałem” – czy
zgadza się Pani z Szekspirem?
Chciałabym się zgodzić, ale w kwestiach miłości jestem ogromnym sceptykiem, często
zdarza mi się nawet podawać w wątpliwość jej
istnienie, a jej trwałość i niezniszczalność - to
już zupełnie. Miłość dla mnie nie jest zjawiskiem, czymś, co nagle na nas spada, lecz jest
ciężką pracą, jest najpiękniejszą i zarazem najtrudniejszą deklaracją, jaką składa sobie dwoje
ludzi. Decydujemy się na wspólny świat, na
wspólną drogę. Jeżeli chcemy, aby była ona
roztropna, jeżeli razem tak czujemy, to idziemy spokojnie w tę stronę. Jeżeli chcemy szaleć,
to wirujemy w tym szale wspólnie. Jak w tańcu,
po drodze może być różnie, ale w końcu i tak
musimy się spotkać we wspólnym rytmie. Niczym Katarzyna i Petruchio – oni nie dopasowali się wtedy, kiedy jedno nad drugim chciało
mieć władzę, lecz wtedy, kiedy tej władzy szukali wspólnie.
 Kiedy Pani nie pracuje, to…
…wyszukuję sobą pracę. Jestem typowym
przykładem pracoholika, jak nie pracuję, to
zaczynam chorować i boli mnie całe ciało od
„nic nierobienia”. Chociaż moi bliscy twierdzą,
że to właśnie ta moja nadaktywność jest chorobą, to ja naprawdę odpoczywam najlepiej, kiedy działam. Jak mam chwilę wolną to uciekam
w ruch, w aktywność, w odkrycie czegoś nowego, doświadczenie czegoś czego jeszcze nie
znam. Najczęściej przybiera to formę tańca lub
dalekiej podróży. Uwielbiam jak się dużo dzieje, kręci, wiruje, pulsuje. Boję się, że na wszystko, co sobie wymarzyłam, nie starczy mi czasu!
 Jak wspomina Pani pobyt w naszym mieście i siedlecką publiczność?
Byliśmy przez Państwa bardzo pięknie przyjęci, widownia czujna, uważna, nie bojącą się
reakcji, a co najważniejsze - nie obawiająca się
z nami dyskutować, rozmawiać już po samym
spektaklu. To spotkanie z publicznością, zaraz po przedstawieniu, było dla nas niezwykle
cenne. Pomysł godny naśladowania. My aktorzy i twórcy tak bardzo jesteśmy głodni opinii
widza, że same oklaski nie wystarczają nam do
tego, by stwierdzić, co Państwo czują. Cieszymy się więc ogromnie ze spotkań z widzem.
Ponadto, z racji tego, że nagroda od Państwa
cieszy cały teatr, a dla mnie dodatkowo jest
pierwszym takim ważnym wyróżnieniem
w moim życiu – to gwarantuję, że Siedlce zostaną w moich sercu już na zawsze!

Dziękuję bardzo za rozmowę

Monika Mikołajczuk
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Artystyczne podsumowanie 2016 roku, czyli CKiS w liczbach
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
było organizatorem, współorganizatorem, realizatorem bądź uczestnikiem (poprzez udział własnych zespołów, twórców i wykonawców)
następujących działań artystycznych:
PREMIERY WŁASNE 2016 r.

 MIŁOŚĆ
NIEJEDNO MA IMIĘ

14 LUTEGO 2016
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Es i Teatr Tańca Caro

 SELFIE
Z ALICJĄ W KRAINIE CZARÓW
29 KWIETNIA 2016
Reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro

 TYLKO
MUZYKA

10 CZERWCA 2016
Kierownictwo muzyczne i reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Choreografia: Izabela Orzełowska
Obsada: aktorzy Teatru Es, Orkiestra Teatru Es
oraz Teatr Tańca Caro

fot. Janusz Mazurek

 ANTYGONA

11 LISTOPADA 2016
Reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
Opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: aktorzy Teatru Es,
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 ARCHIPELAG

25 LISTOPADA 2016
Choreografia: Maciej Kuźmiński
Obsada: Teatr Tańca Caro
 37 własnych spektakli teatralnych; w tym 5 spektakli premierowych:„

Selfie z Alicją w Krainie czarów”, „ Miłość niejedno ma imię”, „Tylko
muzyka”, ”Antygona”, „Archipelag” oraz m.in. „Kantata na cztery
skrzydła” „Królowa Śniegu”, „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb
a zyskał przyjaciela”, „Mały książę”, „Bajkowe Siedlce, nasza mała
ojczyzna”, „Mrowisko”, „Za co giniemy”, ”Dziadek do orzechów”
 36 spektakli teatrów impresaryjnych w tym PREMIERA OGÓLNOPOLSKA!
„Blizny Pamięci – rzecz o Janie Karskim”, „Imię”, „Dajcie mi Tenora”,

Siedlce „Przebojowa 15” i „O, Ziemio Polska”),
 12 wystaw i wernisaży,
 19 spotkań, konferencji i sympozjów,
 18 koncertów, spektakli i prezentacji CKiS poza Siedlcami (m.in. „Tylko

muzyka” w Łazienkach Królewskich, „Śpiewnik papieski” w Galerii
Porczyńskich, „Herbertorium” podczas uroczystości 40-lecia KORu,
Archipelag w Teatrze Studio w Warszawie i w Centrum Kultury w Pilźnie”,
koncerty Chóru Miasta Siedlce na Słowacji)

 BLIZNY PAMIĘCI

PREMIERA OGÓLNOPOLSKA

25 MAJA 2016
Scenariusz i reżyseria: Jerzy Zelnik
Obsada: Jerzy Zelnik, Sebastian Ryś
„Lekko nie będzie”, „Szalone Nożyczki”, „Wszystko przez judasza”,
„Międzynarodowy wieczór baletowy Balet – pasja i miłość”, „May Day 2”,
„Talent on the move”, Spektakle konkursowe w ramach V OFT „Sztuka
plus Komercja” – „Przyszedł mężczyzna do kobiety”, „Hawaje czyli
przygody siostry Jane”, „Single po japońsku”, „Poskromienie złośnicy”,
„Ślub doskonały”, „Klub cmentarny czyli wesołe wdówki”, „Zdobyć,
utrzymać, porzucić 2”, „Miłość i polityka”.
 134 spektakle i widowiska dla dzieci i młodzieży m.in.: „Królowa Śniegu”,
„O Piracie Buciorze, który zgubił skarb a zyskał przyjaciela”, „Dzień Drugi”,
„O krasnoludkach i sierotce Marysi”, „Lodowa Kraina”, „Kantata na cztery
skrzydła”, „Coppelia”, „Mały książę”, „Bajkowe Siedlce”, „Selfie z Alicją
w krainie czarów”, „Antygona”, „Tylko Muzyka”, „Dziadek do orzechów”,
„Bajkowe Siedlce, nasza mała ojczyzna”.
 80 spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, (m.in. zajęcia
warsztatowe z zakresu teatru, plastyki, teatru tańca oraz wokalne),
 64 spotkania dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuk plastycznych,
 3 programy stypendialne,
 22 konkursy, prezentacje, widowiska, przeglądy i festiwale,
 25 koncertów (m.in.: „Święty czas”, „Supermenka”, „Gala
Najpiękniejszych arii operetkowych””, „Operetki czar”, Koncert Olgi
Szomańskiej i Filipa Tabęckiego, „Karnawałowy koncert Szkoły Tańca do
Caro Dance”, Koncert „Pod Napięciem” w którym wystąpili Agnieszka
Chylińska i zespół Afromental, koncert Marka Torzewskiego, koncert
Anny Marii Jopek, Koncerty z okazji Jubileuszu 15-lecia Chóru Miasta

 Współorganizacja Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Siedleckiej

Spektakl „Siedlczanie DO TAŃCA I DO RÓŻAŃCA
Scenariusz i reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Choreografia: Iwona Maria Orzełowska, Joanna Woszczyńska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro, Alternatywny Teatr Tańca LUZ, ZPiT ZS
”Chodowiacy”, Trębacze Ligawek, Cats Claw Crew, Chór Miasta Siedlce,
Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach,
Konsultacje: ks. Wojciech Hackiewicz.
„Misterium – przypowieść o miłosiernym Samarytaninie”
Scenariusz: ks. Wojciech Hackiewicz
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz, Marek Matwiejczyk, Krzysztof Chromiński
Wykonanie: Teatr Es, Teatr Tańca Caro, Alternatywny Teatr Tańca LUZ,
Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II Diecezji
Siedleckiej
 KONCERT CHÓRÓW I ORKIESTRY Z LIBANU
 Odsłonięcie muralu (przy ul. B. Joselewicza) przedstawiającego
zabytkowe obiekty architektury naszego miasta.
RAZEM: 450 wydarzeń artystycznych i społecznych
+ 68 audycji radiowych i telewizyjnych
Ogółem 518 wydarzeń artystycznych i społecznych oraz audycji
radiowych i telewizyjnych.
Około 140 tysięcy widzów (nie licząc słuchaczy audycji radiowych
i telewizyjnych).
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DZIADKOWIE O WNUKACH, WNUKOWIE O DZIADKACH

Mirosław Zdrodowski
dziadek Antoniego i Stasia
polski grafik, ilustrator i plakacista

fot. archiwum prywatne

Mamy ich dwóch – Antoniego lat osiem i Stasia mającego
dwa lata – i śmiejemy się, gdyż są to najprawdziwsze potomki…, a to dlatego, że zięć nasz ma na imię Tomek. Czy
wnuki zmieniają życie dziadków? Dzięki wnukom częściej
bywamy np. nad morzem i w górach. Mamy już ulubioną
Bukowinę i Karwię, poznajemy Mazury. Jeśli tylko mogę
z Antkiem chodzę na basen. I mogę uprawiać mój ulubiony sport , jakim jest jazda samochodem, gdyż chłopcy
mieszkają w Lublinie. Staramy się często z Beatą zaglądać
do mojego rodzinnego Lublina, którego św. Antoni jest patronem. Przypomnę, że patronem
Siedlec jest św. Stanisław… Mam nadzieję, że imiona te pozwolą im iść przez życie z godnością
i spokojem. Jako grafik od kilku lat staram się zaimponować wnukom pracą nad tzw. książką dla
dzieci. Powstały w ten sposób „Pierwsze loty za płoty” i „Sztuczki” – książki nominowane w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek do najpiękniejszych książek roku 2014. Ostatnio zilustrowałem książkę Eugeniusza Kasjanowicza „Kim będę?”, a Antoni sam naśladując dziadka napisał i zilustrował
własną książkę „Kropka”. Zrobiłem też z nim kilka plakatów, jak ten wykonany w konkursie AMSu „Płynie Wisła płynie
po polskiej krainie…” czy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach „Brzechwa dzieciom”. Dziadki, zdroworozsądkowo mogą
i uważam powinni również wpływać na życie wnucząt. Z mojej wyprawy do Japonii w ubiegłym roku przywiozłem oczywiście chłopcom kilka
książek. Antoś bardzo lubi chodzić z babcią do kina. Staś w tym wszystkim stara się, jak może dogonić Antka twierdząc, że jest już duzi…

Jerzy Jacek Myszkowski

Przyjście na świat wnuków jest ogromnym przeżyciem nie tylko dla rodziców, ale i dla dziadków, których świat
zmienia się nie do poznania. Półtora roku temu powitaliśmy w naszej rodzinie Aleksandra (imię po moim ojcu)
i świat stanął na głowie. To maleństwo wniosło ogromną radość i energię w nasz dom, a że mieszkamy wspólnie,
mamy na co dzień to szczęście obserwować, jak wnuk rośnie, jak stawia pierwsze kroki, zmienia się… Odczucie
dziadka jest inne niż ojca. Dziadek traci dla wnuków głowę! Pięknie się z babcią uzupełniamy – ja chodzę z Aleksandrem na spacer, a moja żona, czyli babcia pilnuje, żeby wnusio wszystko zjadał i dogadza mu kulinarnie.
Z przyjemnością patrzymy, jak dziecko się rozwija, choć czasem naśladuje zwyczaje dorosłych, które – mam nadzieję – nie wejdą mu w krew, jak np. zabawa pilotem i oglądanie telewizji. Namawiam syna i synową, by znowu
postarali się o dziecko. Takiego szczęścia nigdy za wiele…

fot. archiwum prywatne

dziadek Aleksandra
prezes Wspólnoty Polskiej w Siedlcach, radny Siedlec

Maryla Grabarska,

babcia Gabrysi
Pracownik Archiwum Państwowego w Siedlcach

fot. archiwum prywatne

Od kiedy w naszej rodzinie pojawiła się pierwsza wnuczka – Gabrysia – życie nabrało innego tempa i wymiaru. Dziś ma dziewięć miesięcy i jest oczkiem w głowie rodziców i dziadków. Niestety,
nie widujemy jej tak często, jak byśmy chcieli, bo córka z zięciem mieszkają poza Siedlcami, ale
każdy ich przyjazd z małą to dla nas ogromne szczęście. Na pewno jest w związku z tym więcej
zamieszania i pracy, bo dom stoi na głowie, a babcia musi pomóc przy dziecku, ale te chwile są
bezcenne i cieszymy się nimi do następnego spotkania. Dzięki niej mieliśmy piękne Boże Narodzenie, a jej obecność unaoczniała prawdę i przesłanie tych świąt. Bardzo tęsknimy za naszą wnusią.
Jest cudownym, kochanym dzieckiem, dzięki któremu staliśmy się młodsi i pogodniejsi. Ona uczy
nas każdego dnia, czym jest prawdziwa miłość, rodzina, jak cenne są chwile spędzane razem. Dziadek Staś uwielbia chodzić z nią na spacery. Jest taki dumny, kiedy prowadzi wózek… Za kilka chwil
Gabrysia zacznie chodzić i poznawać świat. Mam nadzieję, że będzie w nim szczęśliwa, a za kilka lat wspomni swoje dzieciństwo jako
najpiękniejszy dar od losu.
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Matylda Barabasz

Gdy myślę o dziadkach, to… zawsze się uśmiecham. Wszystkie wakacje, od kiedy pamiętam, spędzałam u nich
na wsi. Dziadek uczył mnie pisać ładne litery. Tam nauczyłam się jeździć na rowerze. Z babcią chodziłam „na
ogród” zbierać truskawki… a potem ogórki. Babcia lub dziadek często się mną opiekowali, gdy rodzice musieli
pracować… i nadal to robią. Mam wielkie szczęście, bo mam dwie babcie i dwóch dziadków. Kocham ich bardzo
i wiem, że oni mnie też kochają.

Magda i Tosia Mielczarek
fot. archiwum prywatne

wnuczki babci Wandy i babci Marylki

fot. archiwum prywatne

wnuczka babć: Lucyny i Marianny oraz dziadków: Kazimierza i Tomasza

Magda lat 13: Zarówno babcia Marylka, jak i babcia Wanda są bardzo ważne w moim życiu i nie wyobrażam sobie swojego dzieciństwa bez nich. Pamiętam, że od najwcześniejszych lat obie czytały mi i mojej
siostrze Tosi książki i ta miłość do czytania zostanie ze mną na zawsze. Opiekowały się nami, kiedy chorowałyśmy, troszcząc się o nas i w różny sposób umilając nam ten czas. To z naszymi babciami chodzimy do
kina, na spacery, z babcią Wandą co roku wyjeżdżamy na wakacje nad Bug. To są wspaniałe i niezapomniane
chwile. Przed świętami obowiązkowo chodzimy do babci Wandy piec pierniczki, piszemy też listy do św. Mikołaja. Bardzo kocham moje babcie i życzę
im długiego życia. By zawsze były przy nas i miały z nas pociechę.
Tosia lat 6: Moje babcie są aniołami, są superowe. Lubię przebywać u każdej z nich: u jednej babci maluję farbami, u drugiej lepię różne rzeczy z plasteliny
a czasem obejrzę telewizję, chociaż to nie jest dobre. Kiedy byłam mała, babcia Wanda woziła mnie w wózeczku, a sama siadała na ławeczce w parku i czytała książeczkę. Bardzo lubię się przytulać do moich babć i jest mi smutno, kiedy one się smucą. Ale przeważnie się uśmiechają. Jak dobrze, że są z nami!?

Adam, Ignacy, Julka i Tymek Dąbkowscy
wnuczęta dziadka Andrzeja, dziadka Bolesława i babci Marysi

fot. archiwum prywatne

Ignacy lat 14: Mojemu dziadkowi Andrzejowi zawdzięczam sukcesy w fizyce, bo pomaga mi zrozumieć różne zjawiska fizyczne i wspólnie rozwiązujemy zadania. Kiedy byłem mniejszy, dziadek pokazywał mi księżyc i gwiazdy przez swój teleskop, obserwowaliśmy też plamy na słońcu, oczywiście
bezpiecznym sposobem, by nie uszkodzić oczu.
Adam lat 16: Dziadek Andrzej pasjonuje się też geografią i jest skarbnicą wiedzy na temat świata.
Uczę się z nim fizyki, ale nie w sposób konwencjonalny, tak na rozum, a nie na pamięć, dzięki temui
w szkole też sobie z tym przedmiotem dobrze radzę.
Julka lat 10: Z dziadkiem czasem przeszukujemy internet w poszukiwaniu jakichś tajemniczych rejonów świata, np. Morza Sargassowego i zamieszkujących go koników morskich. Dziadek robi też wiele zdjęć z uroczystości rodzinnych i z wszelkich swoich wypraw, potem tworzy z nich albumy komputerowe i pisze książki, jedna była też o mnie. Napisał historię naszej
rodziny.
Tymek lat 4 : Kocham dziadka Andzieja, bo się ze mną bawi, ja najbaldziej lubię siamochodami albo w siupelbohatelów, kiedyś
dawaliśmy lybkom w stawie laziem siuchy chlebek, lubię kalmić lybki, ale telaz śpią.
Adam: Mojej babci Marysi zawdzięczam dumę z naszego folkloru, babcia jest Kurpianką i tam, gdzie mieszka, kultura ludowa
jest żywa i w stroju, obyczajowości i w języku.
Ignacy: Babcia robi super wielki drożdżowy placek, który doskonale smakuje z mlekiem
Julka: Babcia Marysia ma wiele błyskotek, lubi błyszczące korale, broszki i spinki do włosów tak jak ja, ma piękny kolorowy
strój kurpiowski i błyszczące kamizelki do tego stroju, robi też cudne bibułkowe kwiaty: róże, krokusy, co roku przysyła
nam palmy wielkanocne, nikt takich nie ma jak my.
Tymek: Babcia Malysia jest duzia i mięciutka, moćno tuli i ciałuje, duzio się śmieje, mówi zie jestem duzim chłopickiem,
pokazała mi, gdzie kuly lobią jajka.
Adam: Dziadkowi Bolkowi, też z Kurpi, zawdzięczam znajomość różnych opowiastek z okolicy i rodzinnych historii.
Dziadek lubi sobie powspominać, a mówi gwarą i to jest podwójnie fajne.
Ignacy: Tak, dziadek ciekawie opowiada, lubię go słuchać, wie też wiele o zwierzętach domowych i uprawie tytoniu, zbóż
kukurydzy, umiał wiele rzeczy sam naprawiać.
Julka: Dziadek Bolek jest troszkę jak kocur - lubi się wygrzewać przy grzejniku, tam też stoi jego łóżko, ale to centrum
domu dziadków, bo to łóżko stoi w wielkiej kuchni. Dziadek niby drzemie, ale wie, co się wokół dzieje, dziadek ma chore
plecy i kiepsko chodzi, dlatego tak często się kładzie w dzień.
Tymek: Dziadek Bolek ma tlaktol i malucha, mogę się w nim bawić, tlaktolem wozi mnie tata, dziadek Bolek nie boi się
klów, a ja tlochę tak i miał kiedyś wielkiego byka, któly się go słuchał jak pies.
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GOŚĆ SCENY 24
ROZMOWA Z

Markiem Siudymem,
aktorem, miłośnikiem
i hodowcą koni

fot. materiały prasowe

NICZEGO
NIE ROBIĘ
NA PÓŁ
GWIZDKA
 Panie Marku, jak Pan godzi te dwa fantastyczne zajęcia: aktorstwo i hodowlę koni?
No tak, nie wyobrażam sobie mojego życia ani bez aktorstwa, ani bez koni, ale hodowca to jest za dużo powiedziane. Hodowcą
zostaje się wówczas, kiedy ma się nawet jedną
klacz, ale zarejestrowaną. Jeśli urodzi się z niej
źrebię, wtedy jest to odnotowane w księgach
międzynarodowych, bo wszystkie konie tej
rasy są w nich zapisane i jest się już hodowcą. Miałem jedną klacz folblutkę, co prawda
ona już nie żyje, ale został jej syn, na którym
jeżdżę, jestem więc hodowcą raptem jednego
konia! Mam też drugiego, 28-śmiolatka, który był moim pierwszym koniem. Jest po ciężkiej kontuzji, ale obiecałem mu, że do końca
życia będzie mi towarzyszył i dożyje swoich
dni w moim gospodarstwie. Miłość do koni
w niczym nie uchybia miłości do aktorstwa,
wręcz przeciwnie – obie te pasje znakomicie
się uzupełniają, dając mi poczucie spełnienia.
 Powiedział Pan kiedyś, że do każdego
zadania, nie tylko aktorskiego, stara się Pan
przygotować bardzo rzetelnie. Ale co wtedy, kiedy rola, której się Pan podejmuje, nie
zgadza się z Pana wewnętrznym ja?
Na tym polega teatr. Jako aktor nie identy-

fikuję się z żadną z granych przez mnie postaci,
ale dzięki warsztatowi, wyobraźni i doświadczeniu scenicznemu użyczam im ludzkich cech, by
je uwiarygodnić w oczach widza. Uważam, że
aktorstwo jest procesem intelektualnym, a nie
emocjonalnym. Nie trzeba być ani Hamletem,
ani Otellem, by mistrzowsko oddać zawiłości ich
dusz i charakterów oraz odtworzyć ducha epoki!

Miłość do koni w niczym
nie uchybia miłości do
aktorstwa, wręcz przeciwnie
– obie te pasje znakomicie
się uzupełniają...
 Robert De Niro, przygotowując się do
nowej roli, potrafi przytyć kilkanaście kilogramów, całkowicie zanurzyć się w swojej
postaci. To przykład aktorstwa totalnego…
Na tym polega rzetelne przygotowanie się
do roli, z czego Robert De Niro słynie i ja się
w pełni z nim zgadzam. Jego kreacja jest mimo
wszystko wynikiem procesu intelektualnego,

a nie emocjonalnego. Trudno w tym miejscu
porównywać warunki pracy aktorów tej klasy
co De Niro z polskimi. On ma na to mnóstwo
czasu, a producent mnóstwo pieniędzy, by
umożliwić aktorowi jak najlepsze przygotowanie się do roli. Ale poza ekonomią, ważna
jest osobista praca aktora nad rolą. De Niro to
tytan pracy. Wśród polskich aktorów też nie
brakuje takich profesjonalistów, jak chociażby
Łomnicki, który nauczył się szermierki do roli
Wołodyjowskiego. Widz ma często wrażenie,
że ogląda na scenie czy na ekranie bohatera
z krwi i kości, wręcz przerastającego literacki
pierwowzór. I na tym polega aktorski geniusz.
Ale wracając do różnic – wszystko rozbija
się o fundusze. Aktorzy amerykańscy podczas
przygotowywania się do roli mają zapewnione
zaplecze finansowe. Nie mówiąc o gażach za
role, które pozwalają im dostatnio żyć. Aktor polski natomiast pędzi z jednego miejsca
w drugie. Z planu filmowego do teatru albo
odwrotnie. Nie mamy takiego komfortu, że od
początku ktoś w nas inwestuje. A przecież nie
jesteśmy gorsi od naszych kolegów aktorów zza
oceanu. Myślę nawet, że nasze zawodowstwo
i gotowość jest na dosyć wysokim poziomie,
że my możemy pogodzić takie rzeczy. Żaden
z aktorów amerykańskich tego nie zrobi.
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 Mam wrażenie, że dzisiaj warsztat wielu
aktorów pozostawia wiele do życzenia. W Kabarecie Olgi Lipińskiej słychać było każdą sylabę…. Czy to wina szkoły teatralnej?
Absolutnie nie. Szkoła wymaga i to bez
dwóch zdań – nie wymagają później reżyserzy czy producenci. Dziś można mamrotać
pod nosem, co dawniej było nie do pomyślenia. Ma Pan zapewne na myśli aktorów serialowych, ale tam te problemy i te rozmowy są
dosyć miałkie. Czy się to usłyszy, czy nie usłyszy, to w efekcie nie ma żadnego znaczenia.
 Kojarzy się Pana z rolami nie do końca
poważnymi, takimi z przymrużeniem oka.
Nie ma Pan ochoty zagrać rolę stricte dramatyczną, tragiczną?
Oczywiście, że mam, tylko jakoś tak jest,
że … Opowiem Panu rozmowę mojego kolegi, bardzo dobrego reżysera Łukasza Palkowskiego, z panią z telewizji. Podał listę aktorów,
których proponował do jednego z seriali. Ta
pani ją przejrzała i mówi: ten nie, nie, ten tak,
ten Siudym, hmm nie, on inteligenta to nie,
on to takich ludowych bardziej albo komediowych, a ten to do czego innego, a Bonaszewski? Kto to jest? I już wiadomo, kto decyduje tak naprawdę, co ja mogę grać…
 Czy w związku z tym nie boi się Pan zaszufladkowania?
Ale to jest fakt, to czego mam się bać? My
w Teatrze Kwadrat na szczęście wiemy, że nie
ma czegoś takiego jak komediowe granie. Bo
to jest przekleństwo i mogiła dla komedii.
W komedii są sytuacje komediowe, natomiast
postać musi być jak najbardziej poważna. Nie
można mieć do niej dystansu i puszczać oka do
ludzi, że to jest śmieszne. A to jest takie samo
granie jakbym grał dramatycznie. Postać ma
być prawdziwa i to jest klucz do wszystkiego.
Niczego nie robię na pół gwizdka.
 Gdyby miał Pan raz jeszcze decydować
o swoim życiu, to czy wybrałby Pan tak
samo?
Na pewno zajmowałbym się końmi, ale
czy aktorstwem? Jestem poniekąd z przypad-

ku w tym zawodzie. Teatr zawsze mnie interesował, ale od strony wizualnej, graficznej. To
co dostałem od natury w prezencie, to umiejętność rysowania. Na początku więc myślałem o studiach na ASP. W szkole nigdy nie
występowałem, żadnych wierszyków nie mówiłem. Mnie to po prostu nie interesowało.
Tylko że na ASP się nie dostałem, poszedłem
więc do pracy. Nie ominęło mnie też wojsko.
Kończąc służbę pomyślałem, że chciałbym
mieć jakieś takie wesołe, wariackie studia,
podczas których będę mógł się wyszaleć.
I zdałem do szkoły teatralnej. Bardzo szczęśliwie te studia mi przeszły, nawet jeden rok powtarzałem, co jest rzadkością, dlatego, że się
tak dobrze bawiłem. Z powodu nieobecności
nie zaliczono mi roku. Dziekan, Andrzej Łapicki, powiedział mi wtedy, że oni akceptują
to, co ja proponuję jako przyszły aktor, ale te
nieobecności to jest niemoralne. I nie miałem
do niego żalu.

MAREK SIUDYM - BIOGRAM
Absolwent Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej w Warszawie (1974).
W 1975 roku zadebiutował na deskach teatru. Aktor filmowy i teatralny.
Aktor warszawskich teatrów.
W Teatrze Rozmaitości występował
w latach 1974-1981, w sztukach:
„Kabaret KUR” (1974), „Manon Lescaut” reż. Jan Bratkowski (1975),
„Zajmij się Amelią” reż. Józef Słotwiński (1975), „Happy end” reż.
Olga Lipińska (1976), „Poskromienie
złośnicy” reż. Bogdański Zbigniew
(1977), „Martwe dusze” reż. Andrzej
Strzelecki (1977), „Czarny romans”
reż. Marek Kostrzewski (1980), „Białe flagi” reż. Paweł Dangel (1980).
W Teatrze Komedia z kolei obejrzeć
go było można m.in. w przedstawieniach „Fachowcy” reż. Jerzy Gruza
(1981), „Kabaretowa mysz” reż. Olga
Lipińska (1985). W Teatrze Kwadrat
jest od 1990 roku.

 Jak brzmi Pana zawodowe credo?
Przywołam w tym miejscu słowa mojego
mistrza Tadeusza Łomnickiego: ”Prawdziwymi łzami mają płakać ci, którzy zapłacili za
bilety, a nie wy. Wy to macie im udostępnić,
to wasze zadanie, za to wam płacą! Żeby oni
się wzruszali śmiali, byli przerażeni”. I tego
trzymam się przez całe życie.

Występował również w wielu filmach i serialach, w tym m. in.
„Przepraszam, czy tu biją?” (1976)
reż. Marek Piwowski, „Pasja” reż.
Stanisław Różewicz (1977), „Samosierra” (1978), „Biały mazur” reż.
Wanda Jakubowska (1979), „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”
reż. Jerzy Sztwiertnia (1979), „Dom”
(1980-2000), „Miś” Stanisława Barei
(1980), „Olimpiada 40” reż. Andrzej
Kotkowski (1980), „Konopielka” reż.
Witold Leszczyński (1981), „Okruchy
wojny” (1985), „Kurs na lewo” reż.
Paweł Unrug (1986), „Zmiennicy”
Stanisława Barei (1986), „Rozmowa
z człowiekiem z szafy” reż. Mariusz
Grzegorzek (1993), „Wojenna narzeczona reż. Peter Edwards (1997),
„Prawo ojca” reż. Marek Kondrat
(1999), „Lokatorzy” (1999), „Graczykowie” (1999), „Ja Malinowski” reż.
Filip Zylber (1999), „Adam i Ewa”
(2000), „Twarze i maski” reż. Feliks
Falk (2000), „Rób swoje, ryzyko jest
Twoje” Mariana Terleckiego (2002),
„Sąsiedzi” (2003), „Ubu król” Piotra
Szulkina (2003), „Wszyscy jesteśmy
Chrystusami” Marka Koterskiego
(2006), „Hela w opałach” (2006), „Galeria” (2011-2014), „Bogowie” (2014).

 Niech tak więc dalej będzie.

Dziękuję za rozmowę

Jarosław Skrobecki

fot. materiały prasowe

 To rozdwojenie polskich aktorów nie zawsze wychodzi im na dobre. Gdzie jest czas
dla siebie, na doskonalenie swojego warsztatu?
Tak naprawdę ten nasz warsztat doskonalimy wyłącznie w trakcie pracy. Moją szkołą
warsztatu był Kabaret Olgi Lipińskiej. To
przedsięwzięcie wymagało absolutnie totalnego poświęcenia mu czasu. Nie można było
robić nic innego, natomiast wieczorami graliśmy w teatrze. To były dziesiątki prób ruchowych i tanecznych, godziny precyzyjnych
przygotowań w studiu radiowym, by zrobić
nagranie piosenki. Ten kabaret robiony był
jak dobry amerykański film. Wszystko musiało być zapięte na ostatni guzik. Kiedy dzisiaj oglądam migawki z Kabaretu Olgi Lipińskiej, nie mam się czego wstydzić.
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Największą popularność przyniósł mu udział w „Kabarecie Olgi Lipińskiej” oraz w serialu „Złotopolscy”
gdzie grał postać Władysława Biernackiego – posła, ojca Marcysi.
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

WART PAC PAŁACA,
CZYLI ŻYCZYŃSKIE NIESPODZIANKI
W 2006 R. NAGRYWAŁEM WSPOMNIENIA ANDRZEJA PACA. SIEDLCZANIE PAMIĘTAJĄ GO WYSTĘPUJĄCEGO W MUNDURZE
PODCZAS UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH MIEJSKICH I ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUZEUM REGIONALNE. BYŁ SEKRETARZEM
SIEDLECKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTÓW. OPOWIEDZIAŁ MI DZIEJE SWOJEJ RODZINY, WYWODZĄCEJ
SIĘ Z LITEWSKIEGO RODU MAGNACKIEGO, HERBU GOZDAWA. ZAPEWNE CZYTELNIK ZNA POWIEDZENIE „WART PAC PAŁACA, A PAŁAC
PACA”, KTÓRE PO RAZ PIERWSZY POJAWIŁO SIĘ W KSIĘDZE XI PANA TADEUSZA ADAMA MICKIEWICZA. ONO DOTYCZY WŁAŚNIE
PRZODKA TEJ RODZINY. PACOWIE SĄ ZNANI TAKŻE JAKO WŁAŚCICIELE WIELU MŁYNÓW, GŁÓWNIE NA OBSZARZE GMINY TROJANÓW
POWIATU GARWOLIŃSKIEGO. DZIĘKI ICH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KOŁO MŁYŃSKIE UMIESZCZONO W HERBIE GMINY.

Zwiedzanie rozpoczniemy od Woli Życkiej,
która prawdopodobnie powstała jako osada leśna. Została założona przez właścicieli majątku
Życzyn. Za mostem na Okrzejce po prawej stronie jest staw dawnego spiętrzenia wody do młyna wodnego. Do dziś zachowały się częściowo
mury, turbinownia, fundamenty i turbina z osią.
To był tak zwany Duży Młyn, którego ostatnim
właścicielem był Bogumił Pac, zwany Hrabią.
Przed wojną w tym miejscu funkcjonowały
dwa młyny wodne należące do Stanisława Paca
i jego żony Marii z d. Wasiak. W czasie okupacji
w młynie pracował kuzyn Andrzeja Paca, chorąży 36 pp Józef Śmietanowski. Zginął w wypadku
podczas pracy. Pacowie zaopiekowali się jego
żoną pochodzenia żydowskiego i dziećmi. Od
1942 r. ukrywała się u nich również Maria Rybakowska z córką Katarzyną. Obie doczekały szczęśliwie końca wojny i wyjechały do Argentyny.
- Przy młynie mieliśmy jeszcze piekarnię – opowiada syn właściciela. - Na kilku hektarach znajdowało się kilka stawów. Pamiętam, kiedy po spuszczeniu wody ze zbiornika łapaliśmy je bez trudu.
Żydzi przyjeżdżali po nasze karpie z Otwocka albo
z Żelechowa. Płacili po jeden złoty za kilo. Przypominam sobie, że brali nawet tysiąc kilo. Pięć stawów było, w każdym po 200 kilo karpia.

Dalej w dół, zgodnie z nurtem Okrzejki, zawędrujemy do Agrocampingu Tartak z imponującym zespołem 7 stawów. W tym miejscu, w majątku zwanym Tartak, do wojny funkcjonował
także młyn wodny, należący do rodziny. Budynek był murowany, 4-kondygnacyjny, jeden
z lepiej urządzonych i wyposażonych młynów
w powiecie. Został zniszczony przez Niemców
w ramach represji w czasie II wojny światowej.
- Wszyscy byli w konspiracji, ojciec też, ale
udało się przeżyć – wspomina Andrzej Pac.
Półtora kilometra od naszego gospodarstwa
znajdował się majątek Tartak, należący do brata stryjecznego ojca Stanisława Paca. Z Dęblina
volksdeutsche przyszli, podszywając się pod
partyzantów. Że chcieli nawiązać kontakt z organizacją i natrafili na prawdziwych partyzantów.
A tam była komórka i ci prawdziwi tam byli.
Partyzanci właściwi tych dwóch wyprowadzili do lasu. Jednego zastrzelili, a drugi uciekł do
Stasina. Bo ciemna noc była. Następnego dnia
parę samochodów przyjechało. I bombę taką
500-kilogramową czy 300-kilogramową wieźli
na samochodzie. Wszyscy tamci Pacowie już
uciekli. Taki duży murowany młyn wysadzili.
To chyba z 15 km na okolicę było słychać huk!
Nikt nie zginął, ale wszyscy uciekli i nie wrócili.

Już do końca okupacji musieli gdzieś po rodzinie
ukrywać się.
W pobliżu reliktów młyna wodnego w Woli
Życkiej wznosi się budynek Zespołu Szkół.
Szkoła w Życzynie została wzniesiona na gruntach wsi Życzyn, ale przybudówka w Dębówce.
W obu częściach odbywają się lekcje. Szkoła
Podstawowa zespołu od 26 maja 1980 r. nosi
imię chorążego Jerzego Paca, brata mojego rozmówcy. Obaj uczyli się w niej przed wojną. Jerzy
Pac zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego
w 1944 r. Zginął 18 IV 1944 r. w wieku 20 lat po
sforsowaniu Nysy pod Neusorge. Został pochowany na cmentarzu parafii Życzyn w Dębówce.
Po przeciwnej stronie alejki jest grobowiec jego
krewnych, właścicieli majątku Tartak.
Pacowie uczestniczyli finansowo w wykupieniu dzieci z Zamojszczyzny na stacji w Życzynie.
Maria Pac działała w Radzie Głównej Opiekuńczej i rozprowadzała wykupione dzieci po okolicy. Sama przyjęła pod swój dach Stasia Łuja, który przeżył wojnę i wrócił do rodzinnej wsi Mokre
na Zamojszczyznę. Razem z rodziną wspomagała finansowo wysiedlonych przez Niemców Polaków z Obornik, Strzelna i Mogilna.
Na stacji kolejowej Życzyn w czasie okupacji
II wojny światowej wykupiono dzieci z Zamojsz-

STYCZEŃ 2017

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

czyzny od pilnujących je w wagonie towarowym
strażników niemieckich za 500 marek. Z osiemdziesięciorga dzieci przeżyło 34. Ten motyw pojawia się w odcinku 10 „Himmlerland” serialu
„Polskie drogi”. I tu jest niespodzianka. Dworzec kolejowy stacji Życzyn figuruje pod adresem Podebłocie 192. Przed budynkiem dworca
po lewej stronie rośnie wielki dąb, natomiast po
prawej zachowana jest ceglana, zabytkowa piwnica. Przechowywano w niej lampy i naftę do
oświetlania urządzeń kolejowych. Sam budynek
został oddany do użytku w 1879 r. i jest jednym
z charakterystycznych drewnianych obiektów
dawnej Kolei Nadwiślańskiej. Zachowana jest
w poczekalni zabytkowa posadzka ułożona
z ozdobnych płytek.
Podebłocie znane jest przede wszystkim
z grodziska wczesnośredniowiecznego. Podczas
badań archeologicznych na terenie grodziska
znaleziono najstarszy zabytek pisany na ziemiach polskich. W pobliżu jest niezwykle głęboki i malowniczy jar oraz źródło zwane Jazień.
Następną niespodzianką jest adres kościoła parafii Życzyn. Wzniesiono go w 1949
r. w Dębówce pod nr 52. Należy do budowli
bezwieżowych o skromnym programie realizacyjnym w układzie trójnawowym. Wyróżnikiem w bryle kościoła jest ażurowa sygnaturka
w zwieńczeniu fasady, będąca namiastką wieży
kościelnej. Dodatkowo fasadę zdobi element
w formie machikuły. Wewnątrz ołtarz (stół
ofiarny), ołtarz Słowa (ambonę), chrzcielnicę
i przebudowę poziomów posadzki prezbiterium zaprojektował Artur Soszyński. Artysta
znany jest siedlczanom jako gość Siedleckiego
Klubu Kolekcjonerów i Muzeum Regional-

nego. Wielokrotnie występował z wykładami
o historii linii kolejowych Warszawa-SiedlceTerespol i Siedlce-Połock-Bołogoje. Ilustrował
wystąpienia zabytkowym materiałem ilustracyjnym z własnej kolekcji.
W tej wsi są także pozostałości dawnego majątku ziemskiego Życzyn. Założenie dworskie
powstało w końcu XIX w. i obejmowało: dwór,
park, zabudowania folwarczne, czworaki, ogrody warzywne, sady oraz las. Dwór i rządówka
zostały przebudowane, a z zabudowań folwarcznych zachowała się okazała obora z czerwonej
cegły i spichlerz. Na terenie założenia jest pomnik przyrody, lipa drobnolistna o obwodzie
pnia 394 cm. Dwór nie jest rozpoznawalny na
pierwszy rzut oka, bowiem gmach został rozbudowany w latach 70. XX w. przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek. O charakterze dawnej
siedziby ziemiańskiej świadczy tylko ozdobne
wejście. Zgromadzenie Sióstr Albertynek zakupiło posiadłość w 1922 r. W czasie okupacji niemieckiej siostry albertynki ukrywały żydowską
dziewczynkę, późniejszą pisarkę i dziennikarkę Hannę Krall. Opiekowały się także dziećmi
z Zamojszczyzny, wykupionymi od niemieckich
strażników na stacji Życzyn.
Na południe znajduje się pięknie położony na wzgórzu ze starorzeczem u podnóża
dawny dom Wandy Herse (1885 Warszawa
- 1954 Życzyn), byłej kierowniczki pracowni
warszawskiego Domu Mody, należącego do
krewnego Bogusława Hersego. Projektowała
kostiumy teatralne. Od 1915 r. była dyrektorem zarządzającym Towarzystwa „Urania”.
W czasie I wojny światowej zorganizowała
i kierowała pociągiem sanitarnym. Odegrała
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ważną rolę w działalności społecznej w Warszawie. Od 1922 r. prezesowała Warszawskiemu Stowarzyszeniu Spożywców. Założyła
i była pierwszą prezeską Warszawskiego Towarzystwa Wioślarek. Była też jedną z najlepszych taterniczek swoich czasów.
W dwudziestoleciu międzywojennym najbardziej ekskluzywnym domem mody w Warszawie był Dom Mody Bogusław Herse. Mieścił się od 1899 r. w czteropiętrowej kamienicy
przy ul. Marszałkowskiej 150, z oknami wystawowymi także od ul. Erywańskiej (później
Kredytowej) i pl. Zielonego (Dąbrowskiego).
Osoby pamiętające ten obiekt wspominają, że
można było tutaj znaleźć najmodniejsze wzory
i najładniejsze desenie. Poza tym były także dywany wschodnie i dział kuśnierski ze skórami
sprowadzanymi z Syberii, wyprawianymi i barwionymi w Lipsku. Portier nie tylko witał każdą
klientkę, ale także w specjalnym pomieszczeniu
opiekował się ich pieskami, aż ich właścicielki
przymierzą toalety. Budynek został zniszczony
w czasie II wojny światowej. Ocalałe dwa piętra
zburzono w końcu lat 50. XX w.
Polska pisarka, satyryczka, aktorka estradowa i teatralna Stefania Grodzieńska nazywała
Bogusława Herse wielkim krawcem, takim polskim Diorem. Pracowała u niego jako modelka.
Mimo przebudowy i zmiany pokrycia dachu, dom Wandy Herse sprawia bardzo przyjemne wrażenie. Zwraca uwagę solidna granitowa kolumna przy wejściu i ganek oraz dach
łamany polski. Na dziedzińcu jest kapliczka św.
Antoniego. Tym wszystkim zachwycał się także polski Dior.

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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NAGRODY BENEDYKTOWICZA WRĘCZONE
Choreografka i działaczka kulturalna Joanna Woszczyńska, historyk sztuki i muzealnik Dorota Pikula oraz biznesmen
i hotelarz Władysław Grochowski, to laureaci 28 edycji Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza za rok 2016.
Nagrody wręczał Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski przy współudziale członków Kapituły. W Sali Białej 1 grudnia obecni byli laureaci poprzednich lat, goście, członkowie rodzin nagrodzonych.

Joanna Woszczyńska otrzymała nagrodę w dziedzinie kultury: „za animowanie artystycznego ruchu tanecznego
i osiągnięte sukcesy Formacji Tańca
Nowoczesnego LUZ na skalę światową”.
REKLAMA

Władysław Grochowski został laureatem
nagrody w dziedzinie społeczno-charytatywno-patriotycznej: „za pracę społecznokulturalną, organizacyjną i pomoc repatriantom powracającym do Ojczyzny”.

Dorota Pikula została nagrodzona
w dziedzinie literatury: „za działalność
publicystyczną i popularyzację historii,
historii sztuki i muzealnictwa”. Laureatka pracuje w Muzeum Diecezjalnym.

źr. UM Siedlce

- Ta iskra trwania i tworzenia na przekór, która pozwoliła patronowi, p. Benedyktowiczowi przetrwać, przeskoczyła na
inne, polskie pokolenia. Potem ten duch tworzenia i patriotyzmu pojawił się w roku 1920, w czasie II wojny, w okresie „Solidarności”. Mamy być mocni, podnosić się z klęsk i tworzyć w różny sposób naszą rzeczywistość. Takimi twórczymi patriotami, ludźmi sukcesu jesteście Państwo - powiedział Wojciech Kudelski, zwracając się do laureatów. - Mieliście też zapewne
swoje trudne chwile, ale mieliście oparcie i byliście oparciem, dawaliście otoczeniu rzeczy wielkie.
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WIELCY ARTYŚCI I ICH DZIEŁA
W tym miesiącu pragnę przedstawić Państwu wyjątkowo rzeźbiarza
- artystę zaliczanego do największych rzeźbiarzy wszechczasów.

Auguste Rodin (1830-1917)

BRAMA PIEKIEŁ

Genialny artysta, konfliktowy człowiek, który nie uznawał kompromisów w sztuce.
Dzięki temu zapisał się w niej na trwałe.

Po kursach rysunku 17-letni Rodin próbował dostać się do Akademii Artystycznej
Ecole des Beaux - Arts – i trzy razy nie został przyjęty. Studiował zatem w szkole poniżej jego talentu, gdzie uczył się rzemiosła
– sztukaterii i techniki zdobienia budynku
w kamieniu. Cały czas jednak pracował nad
swoimi projektami rzeźbiarskimi. Dopiero
w maju 1875 r. odważył się wystawić w Salonie Paryskim pierwszą rzeźbę „Mężczyzna ze
złamanym nosem”. Sukcesu nie było…
Rodin wyjeżdża do Włoch. Pilnie studiuje rzeźbę klasyczną i renesansową, zwłaszcza
dzieła Michała Anioła i Donatella. Rzeźby
Rodina były tak perfekcyjnie wykonane, że
spotkał się z zarzutami oszustwa. Uważano,
że korzysta z gipsowych odlewów wykonanych bezpośrednio na ciele modela. Sprawa
się wyjaśniła, i tak jak się to dziś często zdarza, skandal sprzyjał artyście, bo dzięki temu
stał się znanym twórcą. Wkrótce otrzymał
zamówienie życia. I nie chodzi o to, że było
to jego największe dzieło. Sztuki nie można
klasyfikować jak wyników sportowych. Dzieło życia, ponieważ 40-letni autor do samej
śmierci (w wieku 77 lat) pracował nad zamówieniem i go … nie dokończył.
Nikomu nie udało się jego twórczości zaszufladkować. Był romantykiem, symbolistą
i impresjonistą. Inspiracje czerpał z literatury
antycznej i mimo prób przełamywania konwenansów, pozostał jednym z głównych klasyków sztuki. Był konfliktowy, awanturniczy
i uparty.
Do historii przeszedł jego wieloletni związek z Camille Claudel. Była jego
uczennicą, muzą, modelką i … kochanką.
Była również w owym czasie jedną z nielicznych kobiet - rzeźbiarek o dużym talencie
i potencjale twórczym. Kiedy Camille przekonała się, że Rodin nie zamierza porzucić
swojej wieloletniej partnerki dla niej, przeszła
ciężką depresję, lądując w końcu w domu dla
obłąkanych. Tam też w 1943 r. zmarła. Krót-

Cocteau. Twórczość Augusta Rodina, dająca
mu przepustkę do gigantów historii sztuki
światowej, jest dowodem na to, że warto iść
pod prąd, być nieugiętym na drodze własnych wizji artystycznych, czasem nawet za
cenę konfliktów. Prawdziwa sztuka nie znosi
Waldemar Koperkiewicz
kompromisów.

• „Brama piekieł” wykonana na zamówienie władz Paryża w 1880 r. – obecnie w Muzeum w Meudon.
• Fragment „Bramy piekieł” – Myśliciel, najbardziej chyba znana rzeźba artysty.

fot. materiały prasowe

ko przed śmiercią Rodin wziął ślub ze swoją
partnerką Rose Beuret, z którą miał syna.
W Meudon Rodin kupił okazałą willę, w której mieściły się pracownie artysty
i która była miejscem spotkań wybitnych
ludzi sztuki ówczesnej Francji, m.in. bywali
tam: Reiner Maria Rilke, Henri Matisse, Jean
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Ostatnia
nauka Mistrza

Przełom roku to zwykle czas podsumowań
tego, co zdarzyło się w roku minionym oraz czas
nadziei i przypuszczeń, a nierzadko i życzeń
związanych z nadchodzącym rokiem. Jaki
więc był miniony rok 2016? Dla mnie dziwny
i tragiczny. Jak tak sięgnę pamięcią, nie mogę
sobie przypomnieć roku tragiczniejszego dla
kultury polskiej i światowej, wyłączając rzecz
jasna, z przyczyn oczywistych, rok 2010. Czy
zastanawialiście się Państwo, ilu znakomitych
artystów, ile osobowości świata kultury odeszło
w minionym roku? Na pewno rozpamiętujemy
pojedyncze przypadki, żałujemy, że tak szybko,
że jeszcze mogli pożyć i tworzyć ku naszej uciesze. Pomyślimy, pożałujemy i… zapominamy, co
jest zresztą naturalne. Każdy z nas gdzieś pędzi
i już za chwilę ma tysiąc spraw do załatwienia.
Przypominamy sobie o tych, co odeszli tylko na
chwilę – wtedy kiedy oglądamy film przez nich
zrealizowany czy słuchamy melodii skompo-

DO OBEJRZENIA
KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Nowa
jakość
Najcenniejszy obraz z kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Ekstaza św. Franciszka pędzla El Greca, przez
ostatnie kilka miesięcy był nieobecny na
wystawie stałej. Został on w tym czasie
poddany konserwacji przez pracownię
przy Muzeum Narodowym w Krakowie.
Pierwsza gruntowna konserwacja po odkryciu malowidła została przeprowadzona
w 1974 roku w Warszawie. Przez ten okres
pociemniała i pożółkła warstwa werniksu,
także należało zabezpieczyć dzieło przed
wpływem czynników zewnętrznych.
Ekipa Muzeum Narodowego składała się z zespołu konserwatorów, historyków sztuki, a także fizyków i chemików.
Najpierw przeprowadzono badania fizyko-chemiczne, mające na celu ocenę stanu zachowania obrazu. Na ich podstawie

nowanych przez zmarłego niedawno artystę.
Potem znów sprawy codzienne i… zapominamy. Na pewno także nie podsumowujemy i nie
robimy, choćby w myślach, listy ich wszystkich.
A ten rok był naprawdę szczególny, jeśli tak
mogę powiedzieć, pod tym względem. Odeszło
wielu artystów europejskich i światowych, ale
również wielu twórców i ludzi polskiej kultury.
Kiedy zastanowimy się i sporządzimy skróconą
listę zmarłych w minionym roku, przychodzi
wielki smutek, by nie powiedzieć przerażenie. Ja
doliczyłem się blisko 70-ciu osób!. I kiedy piszę
te słowa w ostatnich dniach jeszcze starego 2016
roku, z lękiem zastanawiam się, kto jeszcze i jaka
smutna wiadomość dotrze do nas w tych naprawdę ostatnich już godzinach tego roku. Przypomnę może choć kilku z nich, tych bardziej
znanych artystów, którzy odeszli w minionym
już 2016 roku: Andrzej Wajda, Andrzej Kopiczyński, Maria Czubaszek, Bogusław Kaczyński,
Andrzej Żuławski, Andrzej Kondratiuk, Bohdan
Smoleń, Halina Skoczyńska, ks. Jan Kaczkowski,
Janina Paradowska, Jerzy Grałek, a z gwiazd
światowych: Carrie Fisher, George Michael,
Prince, David Bowie, Zsa Zsa Gabor, Cohen,
Claude Gensac, Ricky Harris, Tricia Lynn
McCauley, członkowie Chóru Aleksandrowa....
To naprawdę tylko niektórzy znani i lubiani ci,
których ziemska podróż zakończyła się w tym
roku. Odeszli od nas również ludzie znani, nie
tylko artyści, ale ci związani z filmem czy innymi
dziedzinami, jak choćby znakomity producent

filmowy Gene Gutowski, producent muzyczny George Martin czy jedna z ikon footballu
Johann Cruyff. Myślę zresztą, że także i Państwo
czytający ten tekst, mają w swojej pamięci kogoś
z rodziny, znajomych i kolegów, którzy odeszli
w minionym roku; ja również mam takie smutne dla mnie wspomnienie. To naprawdę dziwny
rok, rok wielkich strat!
Ta rubryka jednak rządzi się swoimi prawami i nie o rzeczach smutnych chcę tu pisać, nie
poświęcać jej na podsumowania, a opowiedzieć
o filmie i zachęcić do jego obejrzenia. „Powidoki” to bohater dzisiejszego artykułu, a więc
ostatni film Andrzeja Wajdy, polski kandydat
do Oscara. Jak widzicie Państwo temat dzisiejszych rozważań łączy się nierozerwalnie z tym,
o czym pisałem we wstępie.
W opisie producenckim filmu czytamy:
„Bohaterem filmu „Powidoki” jest Władysław Strzemiński, artysta, który nie poddał się
socrealizmowi i doświadczył dramatycznych
skutków swoich wyborów artystycznych. To
film o tym, jak socjalistyczna władza zniszczyła
charyzmatycznego, niepokornego człowieka.”
Film opowiada o Polsce przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych ub. wieku, a więc
o najgorszym okresie powojennym, kiedy
to przemocą wprowadzano sowiecki realny
socjalizm, niszcząc po drodze wszelką indywidualność. To wtedy bohater filmu, W. Strzemiński słyszy z ust ówczesnego ministra kultury
Włodzimierza Sokorskiego takie oto bandyckie
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Reżyseria: Andrzej Wajda
Obsada: Bogusław Linda, Zofia Wichłacz, Aleksandra Justa,
Bronisława Zamachowska, Krzysztof Pieczyński

wręcz i niedopuszczalne słowa: „Pana, panie
Strzemiński, należałoby wepchnąć pod tramwaj.” Zdanie to w sposób dosadny pokazuje,
jak traktowana była przez ówczesną władzę
kultura. Była ona sterowana z góry, to decydenci polityczni wyznaczali jej kierunki i mówili, co
twórcom wolno, a co nie, pokazywali palcem,
przeprowadzono konserwację i restaurację. Przede wszystkim zdjęto warstwę
werniksu, która zaburzała oryginalne kolory. Uzyskano w ten sposób oryginalną,
chłodną kolorystykę, która jest typową dla
El Greca malującego św. Franciszka. Odkryto i wyeksponowano czerwone linie,
które biegną z prawego górnego rogu obrazu i są zobrazowaniem Boskich promieni stygmatyzujących świętego. Odwinięto
także płótno ze starego krosna, co spowodowało powiększenie malowidła o ok. 7%
powierzchni, natomiast brakujące warstwy
malarskie z marginesów zrekonstruowano.
Usunięto także stygmat przebitego boku
(czerwona plama na piersi), który okazał się późniejszym dodatkiem. Kolejnym
przełomowym odkryciem było odsłonięcie
szczątkowych fragmentów trzeciego słowa
sygnatury (gr. epoiei – wykonał). W ten
sposób cały podpis autora: „Domenicos
Theotocopoulos epoiei” potwierdza autentyczność obrazu. Na koniec wykonano
nową ramę dla obrazu, która stylistycznie
pasuje do czasu powstania dzieła i jeszcze
lepiej je eksponuje.
Dzieło Ekstaza św. Franciszka będzie
oficjalne wystawione 21 stycznia 2017
roku. Zapraszamy do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, aby na nowo zachwycić
się tym jedynym w Polsce malowidłem El
Greca.

co tworzyć i w jakim kierunku powinna iść
sztuka. Wajda w wywiadach i na spotkaniach
promujących film mówił, że zrobił go nie tylko
po to, by upamiętnić znakomitego artystę, ale
również ku przestrodze; pragnie przestrzec
„przed interwencją państwa w sprawy sztuki”.
Muszę uczciwie Państwu powiedzieć, że zdania
krytyków co do tego dzieła są podzielone;
jedni zachwycają się nim chwaląc dyscyplinę
i oddanie realiów lat 50-tych ub. wieku, inni natomiast mają za złe reżyserowi właśnie sposób
narracji – bo staromodny, skostniały, bo pominął wiele interesujących faktów z życia artysty.
Wszyscy jednak są zgodni co do jednego – rola
Bogusława Lindy wcielającego się w tytułowego
bohatera jest genialna. Tym filmem aktor wraca
na szczyt sztuki, jest znakomity!
Ja jestem przekonany, że warto ten film
zobaczyć. Bo to ostatnie dzieło mistrza, bo opowiada przejmującą dzisiaj wręcz nieprawdopodobną historię, bo oparty na faktach upamiętnia
wybitnego artystę, bo genialna rola główna
Bogusława Lindy, bo wreszcie to ostatnia nauka
Mistrza, jego głos ku przestrodze!
A dlaczego we wstępie piszę tak nostalgicznie i smutno? Otóż dlatego, że sądzę iż każdy,
kto ma w sobie choć trochę wrażliwości, komu
nie jest obojętna sztuka, kto docenia artystów,
ich pracę twórczą, nie może przejść obojętnie
obok minionego, tragicznego dla świata kultury
roku i powyższe wspomnienie jest konieczne
choćby po to, by pamiętać!
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DO POCZYTANIA-

Dobro jako
choroba zakaźna
Małgorzata Chmielewska

„Dobro jako choroba
zakaźna” to kontynuacja
bestsellerowego „Cerowania
świata” (2015) – dziennika
prowadzonego przez siostrę Małgorzatę Chmielewską. Codzienne zapiski odkrywają niezwykłe
bogactwo ubogiego świata, w którym autorka
żyje wraz z podopiecznymi, osobami wykluczonymi, starając się przywrócić im godność
i nadzieję. Dla swoich „niepełno-sprawnych, ale
pełno-ludzkich” tworzy DOM, często pierwszy
prawdziwy, a już na pewno taki, jakiego dotąd
nie mieli. O trudach codzienności, zmaganiu się
z urzędniczymi absurdami, bezdusznymi przepisami siostra Małgorzata opowiada w sposób
bezkompromisowy, z właściwym sobie poczuciem humoru. Nade wszystko jednak kieruje do
nas słowa mądre, pełne światła i wrażliwości na
drugiego człowieka.
Miłosierdzie ludzkie zaopatruje nas w buty,
ubrania i jedzonko. Boski ekonom działa lepiej
niż ziemskie banki żywności, które żywności
nie mają. A zima nie kocha biedaków. Bez
względu na kontynent.(...) Generalnie dobro
jest chorobą zakaźną i dzięki rozprzestrzenianiu się tego wirusa ciągle żyjemy z naszymi
(Z opisu wydawcy)
mieszkańcami i nie tylko. 
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RELACJE

V edycja OFT
„Sztuka plus Komercja”
zakończona
W piątek, 16 grudnia, na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce zakończyła się V edycja Ogólnopolskiego
Festiwalu Teatrów „Sztuka plus Komercja”. Podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów trwającego od
września i cieszącego się dużym uznaniem publiczności wydarzenia. Tytuł najlepszego spektaklu, wg werdyktu
jury, otrzymała sztuka „Zdobyć utrzymać, porzucić 2” Teatru Capitol, nagroda dziennikarzy powędrowała
do twórców spektaklu „Poskromienie złośnicy”, czyli Teatru Dramatycznego w Płocku, a najlepszą aktorką
Festiwalu wybrana została Sylwia Krawiec za rolę Katarzyny w spektaklu „Poskromienie złośnicy” Teatru
Dramatycznego w Płocku. Swoją nagrodę przyznała również publiczność, która najwyżej oceniła spektakl „Ślub
doskonały” Teatru Kwadrat. Nagrody pieniężne dla laureatów ufundowane przez sponsorów CKiS:
PHU TOPAZ, Firmę Frezdrom, Cukrohurt i Fundację Pro-Bono przekazane zostały na cele charytatywne.
Tegoroczna edycja Festiwalu to 12 wydarzeń artystycznych,
wśród których publiczność miała okazję zobaczyć ogólnopolskie
produkcje teatralne, takie jak m.in. „Hawaje, czyli przygody siostry Jane” ,„Zdobyć utrzymać porzucić 2” warszawskiego Teatru
Capitol, „Ślub doskonały”, „Klub cmentarny, czyli wesołe wdówki” Teatru Kwadrat, „Poskromienie złośnicy” Teatru Dramatycznego w Płocku, „Single po japońsku” wyprodukowane przez
Teatr My oraz produkcję Violi Arlak i Tadeusza Chudeckiego,
„Przyszedł mężczyzna do kobiety”.
Teatralnym bonusem były wydarzenia towarzyszące, wśród
których publiczność miała okazję zobaczyć m.in. produkcje Sceny Teatralnej Miasta Siedlce, tj. widowisko „Tylko muzyka” oraz
„Miłość niejedno ma imię” w wykonaniu artystów Teatru Es i Teatru Tańca Caro, jak również spektakl „Pół na pół” w reżyserii
Wojciecha Malajkata czy komedię „Mężczyzna idealny” Teatru
Palladium
Głównym organizatorem Festiwalu jest Centrum Kultury
i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
przy współorganizacji z agencją artystyczną Open Teatr. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Siedlce
Wojciech Kudelski. Patronem artystycznym festiwalu był znany
aktor teatralny i filmowy Tadeusz Chudecki.
WERDYKT JURY - NAJLEPSZY SPEKTAKL
Po obejrzeniu 8 spektakli konkursowych Jury główne Festiwalu, które obradowało w składzie: Iwona Księżopolska, Katarzyna Kozioł, Andrzej Zawadzki, Tomasz Nowak, Agnieszka Zda-

nowska i Dariusz Kuziak, nagrodę w wysokości 3 tysięcy złotych,
ufundowaną przez Sieć Sklepów Topaz, za najlepszy spektakl postanowiło przyznać spektaklowi „Zdobyć, utrzymać porzucić 2.
Rozstania i powroty” warszawskiego Teatru Capitol. Reżyserem
spektaklu jest Krzysztof Jaślar, a w obsadzie sztuki występują:
Katarzyna Żak, Katarzyna Zielińska, Olga Bończyk i Władysław
Grzywna.
NAJLEPSZY AKTOR/AKTORKA
Jury główne Festiwalu przyznało też nagrodę w kategorii
„Najlepszy aktor/aktorka”, którą w tym roku została Sylwia Krawiec za rolę Katarzyny w spektaklu „Poskromienie Złośnicy”
Teatru Dramatycznego w Płocku. Nagrodę w tej kategorii, w wysokości 3 tys. zł, ufundowała Fundacja Pro-Bono.
NAGRODA DZIENNIKARZY
Już po raz trzeci swoją nagrodę przyznali też przedstawiciele
lokalnych mediów, którzy reprezentowali „Tygodnik Siedlecki”,
„Życie Siedleckie”, Katolickie Radio Podlasie i portal „Podlasie24”, „Echo Katolickie”, Radio dla Ciebie, Tv Wschód, Radio
Eska, portal informacyjny „Spin”, „Scena 24”, „Info Siedlce” .
Ich zdaniem najlepszy spektakl konkursowy tegorocznej edycji
Festiwalu to „Poskromienie złośnicy” Teatru Dramatycznego
im. J. Szaniawskiego w Płocku. Nagrodę dziennikarzy w wysokości 2 tys. zł ufundowało CKiS im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI
Tradycyjnie swoją nagrodę przyznali również Widzowie, którzy po zakończeniu każdego z 8 spektakli konkursowych oceniali
je w skali od 1 do 10 na specjalnie przygotowanych kartach do
głosowania. Po podliczeniu wszystkich ocen, najlepszą sztuką
wg publiczności okazał się „Ślub doskonały” Teatru Kwadrat,
w którym wystąpili: Paweł Małaszyński, Katarzyna Glinka, Marta Żmuda Trzebiatowska, Andrzej Nejman, Aldona Jankowska,
Magdalena Lamparska i Maciej Kujawski. Nagrodę publiczności
w kwocie 3 tys. zł ufundowała firma Frezdrom.
Wszystkie nagrody pieniężne dla laureatów V Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów „Sztuka plus Komercja” ufundowane
zostały przez sponsorów Sceny Teatralnej Miasta Siedlce. Zgodnie z ideą Festiwalu, nagrody te zostały przekazane na cele statutowe organizacji charytatywnych (Fundacji Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Słoneczko” z przeznaczeniem na leczenie
małego siedlczanina, Szymona Wolickiego), Siedleckiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze razem”,
Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Styl Życia”, Specjalnemu
Ośrodkowi Szkolno–Wychowawczemu w Stoku Lackim.
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Pamiątkowe dyplomy laureatom Festiwalu wręczyła Pani
Iwona Księżopolska - właściciel Drukarni Iwonex, sponsor główny Festiwalu.
Wśród publiczności, która oceniała spektakle w ramach tegorocznej edycji Festiwalu, rozlosowane zostały cenne nagrody
ufundowane przez: Instytut Estetyki (karnety na zabiegi pielęgnacyjne), Firmę Wierzejki (kosze wędlin), restauracje Bollywood-Hollywood (kupon na kolację dla dwóch osób) oraz CKiS
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce i Open Teatr (karnety na spektakle konkursowe w ramach VI edycji OFT
„Sztuka plus Komercja”). Uroczystą galę wręczenia nagród laureatom poprowadzili wspólnie Anna Kasjaniuk i Jarosław Skrobecki. Część artystyczną wydarzenia uświetnił spektakl baletowy „Dziadek do orzechów” w wykonaniu artystów Teatru Tańca
Caro w reżyserii i choreografii Iwony Marii Orzełowskiej.
Specjalne podziękowania kierujemy do Sponsora Głównego
Festiwalu - Drukarni Iwonex, Sponsorów Strategicznych Festiwalu: Sieci Sklepów Topaz, Firmie Frezdrom, Fundacji Pro-Bono
oraz Partnerów Teatru - firmom: ASAJ, Wierzejki, Cukrohurt
Sp. z o.o., Arche S.A., Jastrzębski S.A., Instytutowi Estetyki oraz
Restauracji Bollywood-Hollywood.

fot. Janusz Mazurek
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REKLAMA

NOVEKINO SIEDLCE
PoLECA
Po prostu
przyjaźń

Powidoki

KONWÓJ

BALERINA

La La
Land

Sztuka
kochania.
Historia
Michaliny
WisłockieJ

SING

6 stycznia
PREMIERA

6 stycznia
PREMIERA

13 stycznia
PREMIERA

13 stycznia
PREMIERA

20 STYCZNIA
PREMIERA

20 STYCZNIA

27 STYCZNIA
PREMIERA

PREMIERA

NOVEKINO SIEDLCE

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

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

PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PARTNERZY CKiS
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

MPK
SIEDLCE

CENTRUM
MUZYCZNE

INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI
Kontakt:

BALKON

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

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

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

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI CKIS PREZENTOWANE SĄ W AUTORSKICH AUDYCJACH:
„NA SCENIE I ESTRADZIE – MAGAZYN KULTURALNY
CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ANDRZEJA MEŻERYCKIEGO
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE”
na antenie Katolickiego Radia Podlasie 101,7 FM,
w drugą i piątą sobotę od godziny 21.40 do 23.00;

„SIEDLECKI MAGAZYN KULTURALNY”
program CKiS w TV Wschód w niedziele
i poniedziałki;

www.scena24.siedlce.pl
Wydawca: Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce
Druk sponsorowany: Drukarnia Iwonex
Redakcja: Dział Promocji i Mediów
e-mail: promocja@ckis.siedlce.pl
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.

S C E N A

T E AT R A L N A

M I A S T A

S I E D L C E

Walentynkowy Tydzień w Teatrze

Teatr Es i Teatr Tańca Caro

Piosenki Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory
oraz teksty wierszowane Urszuli Gotowickiej

Miłość

niejedno ma imię

12 lutego, godz. 16:00

