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[rozmowa z Łukaszem Nowickim]

Wybitni artyści - wspominamy
Zbigniewa Wodeckiego

[rozmowa z Markiem Piekarczykiem]

Chcę pięknie
przeżyć życie

Nie umiem modlić
się za siebie

REKLAMA

Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce
tel. 25 633 33 10, fax 25 644 62 67
iwonex@iwonex.com.pl
www.iwonex.com.pl
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SONDA

KOCHAM MOJEGO TATĘ ZA...

Jaś i Hania Sójka

Kocham Go!
Kocham mojego ojca.
Chodzę z ojcem na spacer.
Wtedy jest tyle słońca,
Wtedy nigdy nie płaczę.
Idziemy z tatą do parku
Albo idziemy nad Wisłę,
Bawimy się w chowanego,
W zielone gramy – listkiem

7 i 4 lata

15 lat

FILIP SKROBECKI

Mateusz i Tymoteusz Salach

Kochamy naszego tatusia
za wszystko. Uwielbiamy
spędzać z nim czas na
zabawie i oglądaniu
bajek. Wspólnie śpiewamy
w samochodzie i za to,
że nigdy się przy nim nie
nudzimy. Nasz tatuś robi nam
niespodzianki, pyszne obiadki
i tłumaczy nam wszystko
cierpliwie.
Często jeździmy do pracy
tatusia. Lubimy tam być
i słuchać, jak śpiewa.
Jesteśmy wtedy bardzo
szczęśliwi. Razem układamy
klocki lub wygłupiamy się.
Kochamy naszego tatusia za
przytulaski i buziaczki.
Nasz tatuś jest najlepszy na
świecie!

Mój tata to świetny
człowiek. Jego solidność
i ciężka praca, a także
osobowość sprawiają, że
jest moim autorytetem
i wzorem do
naśladowania w różnych
dziedzinach życia. Mój
tata jest niezwykle
pomocny i zawsze
wspiera mnie w trudnych
chwilach. Mogę na niego
liczyć. Kocham go za
to, kim jest, bo jak już
wcześniej wspomniałem,
to niesamowity, pogodny
facet, człowiek, który
nigdy nie odmówi
pomocy.

Dziękujemy naszemu tacie za...
to, że go mamy i bardzo
kochamy. Za to, że robi nam
pyszne racuszki i placuszki
ziemniaczane, za pyszne
niedzielne śniadanka. Za to, że
się z nami bawi, jeździ z nami
na rowerze, a nawet czasami
da nam pograć na swoim
telefonie. Za to, że uwielbia
się z nami wygłupiać. Za to,
że nas pociesza, opiekuje się
nami i przytula i dużo z nami
rozmawia. Że codziennie
prowadzi nas do szkoły
i przedszkola i nas stamtąd
szybko odbiera. Za to, że czyta
nam przed snem i nawet jak
późno wraca z pracy to do
nas przychodzi i daje nam
buziaka na dobranoc. Kochamy
naszego tatę najbardziej na
świecie.

Lubię, kiedy mój tatuś

8 i 5 lat

Wraca z pracy do domu.
Znajdziesz nas:

JA zawsze mojemu tacie

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

Mogę powiedzieć: - Pomóż...
Gdy się zepsuje latawiec,

4-5 Repertuar CKiS na czerwiec

wrotki, samochód lub rower,

6-7 Co za miesiąc?

mój tatuś rower naprawi

8-9 Rozmowy teatralne -

I dalej - ruszaj w drogę!

		 z Łukaszem Nowickim

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

To tatuś mi opowiada

10-11 Wspomnienie o

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

o gwiazdach i ptakach w obłokach.

		 Zbigniewie Wodeckim

UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. J. Popiełuszki 9

Dlatego mojego tatę

12-13 Gość Miesiąca - rozmowa

tak bardzo, bardzo kocham.
T. Kubiak

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2
Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1

		 z Markiem Piekarczykiem

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

14-15 Wspomnienia z dzieciństwa

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

Sieć sklepów TOPAZ

16 Przewodnik turystyczny

Zespół Szkół Muzycznych, ul. Podlaska 14

17 Popremierowe recenzje

Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 5

18-19 Bazar kulturalny

Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26

20-21 Relacje

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2

Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15

Dzień Ojca 23 czerwca

czerwiec 2018
Nr (50)

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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O JASIU, MAŁGOSI
I CHATCE Z ŁAKOCI

R

SPEKTAKL

DZIE

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

15 CZERWCA (piątek)

Któż z nas nie zna bajki o rodzeństwie, które
zabłądziło w lesie i trafiło do chatki z piernika i innych
łakoci? Tyle różnych wersji tej historii powstało. My
pokażemy Wam, jak było naprawdę… Dzieci wcale
nie zabłądziły przypadkiem, a las nie był zwyczajny…
Zwierzęta nie tylko potrafią mówić, ale też pięknie
śpiewają i to one są najlepszymi przyjaciółmi
człowieka. Zapraszamy na niezwykłą muzyczną bajkę
o sile przyjaźni i o tym, że sprawiedliwość i dobro
zawsze zwyciężą! 4 zawodowych aktorów na scenie,
wokal na żywo, dużo tańca i piękne kostiumy.

4 CZERWCA (poniedziałek)
SPEKTAKL

O JASIU, MAŁGOSI
I CHATCE Z ŁAKOCI

TYLKO MUZYKA

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

Widowisko „Tylko muzyka” to spójny i dobrze
podany zestaw najsłynniejszych piosenek
lat `60 i `70 XX wieku. Artyści odtwarzają
czasy swobody artystycznej, politycznej
i obyczajowej sprzed pół wieku wiernie
oddając klimat społeczno-polityczny tamtej
epoki w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej
Brytanii, jak również wspominają wydarzenia
jakie działy się w tym czasie w Polsce m.in.
koncert The Rolling Stones w Warszawie.
Koncert ukazuje drogę młodych ludzi od
zaangażowanych w wiele akcji społecznych,
promujących tolerancję, protestujących
przeciwko segregacji rasowej, przemocy,
wojnie, wyzwolonych i ubranych kolorowo,
śpiewających na ulicach San Francisco
do korporacyjnych, żądnych pieniądza
maklerów z nowojorskiej Wall Street.

godz. 10:30, 12:15
miejsce: Łosicki Dom Kultury
Scenariusz: Robert Protasewicz,
Waldemar Koperkiewicz
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Maciej Czapski, Robert Protasewicz,
Maria Gaciong oraz aktorzy Teatru Es
Spektakl ma za zadanie wywołać dialog z młodymi
ludźmi, pokazać im „ku przestrodze” jak dalece idące
skutki mogą powstać z pozoru niewinnych prób
„odreagowania” czy „relaksu”. Rozmowa toczy się nie
tylko na scenie pomiędzy dorosłymi a młodzieżą.
Wewnętrzny monolog młodej narkomanki, rozterki
rodziców, opiekunów, nauczycieli. Faktyczne sytuacje
z życia uzależnionych pokazują jak łatwo wpaść
w nałóg i jak trudno jest potem z niego wyjść.

6 CZERWCA (środa)
WERNISAŻ

KU ŚWIATŁU

Otwarcie wystawy Anny Kaczor
godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS

Anna Kaczor mieszka na Wybrzeżu w Wejherowie.
Jej miastem rodzinnym jest Sokołów Podlaski,
a Sokołowski Ośrodek Kultury był pierwszym miejscem
pracy. Ukończyła Liceum Plastyczne w Supraślu. Później
wyższe studia magisterskie na Wydziale EdukacyjnoFilozoficznym na Akademii Pomorskiej w Słupsku
oraz podyplomowe studia Sztuka i Ekologia-Etyka na
Uniwersytecie Gdańskim.

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria, scenografia, kierownictwo
muzyczne: Waldemar Koperkiewicz
Choreografia: Izabela Orzełowska
Wykonanie: Marcin Sójka, Dorota Kaczorek,
Robert Protasewicz, Rafał Czapliński, Gabriela
Kardacz, Dominik Bobryk, aktorzy Teatru ES,
Orkiestra Teatru ES, Teatr Tańca Caro

WOLĘ ŻYĆ

6 CZERWCA (środa)

JUBILEUSZ 20-LECIA
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY

DZIAŁAJĄCEGO PRZY MIEJSKIM
OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SIEDLCACH
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach powstał
w 1998 r. jako pierwszy ośrodek w Siedlcach realizujący
program wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Ma na celu podtrzymywanie i rozwijanie
umiejętności niezbędnych do samodzielnego
i aktywnego życia. W początkowych założeniach
przewidziano 10 miejsc. Obecnie codziennie z zajęć
korzysta 30 osób.

7 CZERWCA (czwartek)
KONKURS

FESTIWAL PIOSENKI
O ZDROWIU – etap wojewódzki
godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci,
młodzieży i ich opiekunów tematyką zdrowia,
zainspirowanie uczestników do poszukiwań
treści prozdrowotnych i nowych form wyrazu,
jak również aktywizacja środowisk szkolnych
w zakresie działań prozdrowotnych.
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15 CZERWCA (piątek)
SPEKTAKL

TYLKO MUZYKA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

w w w.facebook.com/ckis.siedlce

11 CZERWCA (poniedziałek)
SPEKTAKLE EDUKACYJNE

„MAGIA TEATRU”
„ZAKLĘTE GRANIE”

ARTENES

Reżyseria, scenografia, kierownictwo muzyczne:
Waldemar Koperkiewicz
Choreografia: Izabela Orzełowska
Wykonanie: Marcin Sójka, Dorota Kaczorek,
Robert Protasewicz, Rafał Czapliński, Gabriela
Kardacz, Dominik Bobryk, aktorzy Teatru ES,
Orkiestra Teatru ES, Teatr Tańca Caro

17 CZERWCA (niedziela)
SPEKTAKL

godz. 9:15, 10:50, 12:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży
w wykonaniu wrocławskiego Teatru ARTENES.

12 CZERWCA (wtorek)

O PIRACIE BUCIORZE KTÓRY
ZGUBIŁ SKARB A ZYSKAŁ
PRZYJACIELA
godz. 16:30
miejsce: scena w rynku w Rawicz
Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Występują: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
Kierownik produkcji: Anna Harke
Scenografia i kostiumy: Natalia Koperkiewicz

LEKCJE FILMOWE

„UWAGA INTERNET”
„RAZ, DWA, TRZY
– KLIKASZ TY!
BY DZIECI
UWAŻAŁY W SIECI!”

17 CZERWCA (niedziela)

godz. 8:30, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Lekcje filmowe organizowane przez Centrum
Edukacji Filmowej z Wołomina.

13 CZERWCA (środa)

WYSTAWA SEKCJI
PLASTYCZNEJ

SEKCJA PLASTYCZNA

godz. 17:00
miejsce: Foyer CKiS

Otwarcie wystawy najmłodszej grupy Sekcji
Plastycznej działającej pod kierownictwem
Ireneusza Parzyszka.

13-14 CZERWCA
SPEKTAKL

WOLĘ ŻYĆ

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

17 CZERWCA (niedziela)

GDY POWIESZ: „TAK”
KABARET HRABI
godz. 16:00, 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

GDY POWIESZ:
„TAK”
KABARET HRABI
godz. 16:00, 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

24 CZERWCA (niedziela)
SPEKTAKL

DZIECI DZIECIOM cz. II
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
W programie:
- „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał
przyjaciela”.
- „Konradowe magiczne show”
pokaz iluzjonisty Konrada Modzelewskiego.
W ramach projektu współrealizowanego z Fundacją
PRO-BONO przygotowaliśmy dla dzieci spektakl
„O Piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał
przyjaciela” w wykonaniu aktorów Teatru ES oraz
„Konradowe magiczne show” – podobno lepsze od
waty cukrowej! Pokaz Konrada Modzelewskiego to
oczy wytrzeszczone ze zdziwienia i brzuchy obolałe od
śmiechu! Będzie się działo! Będą magiczne pomidory,
sznurek co gubi końce, a także metalowe koła, co to
łączyć się potrafią. A to tylko część niespodzianek!
Razem z Konradem czarować będzie cała publiczność!
Kto nie przyjdzie na pokaz ten gapa. :-)
Masa śmiechu - gwarantowana!”

Gdy powiesz: „Nie” – ominie Cię widok
zwleczonego i potarganego faceta na twojej
kanapie. Ominie Cię jej wieczne narzekanie
i zajęta w strategicznych chwilach łazienka.
Przemyśl to! Jeszcze możesz rzucić welonem,
krawatem… czym tam chcesz i gnać przed
siebie ile sił. Ku wolności, ku pustce.
Ale, gdy powiesz: „Tak” – otworzy się przed
Tobą nowa przestrzeń. Ogromna i pełna
przygód. Przecież tam jest fajnie, miło,
ciepło… Ona będzie przy Tobie zawsze,
gdy się obudzisz. Wstanie, kawy naparzy,
jajecznicę na pomidorach zrobi. Mało?
Przytuli się. Mało? Dziewczyno – on będzie
zawsze zalegał w łóżku w czasie, gdy
Ty w kuchni jajecznicę na pomidorach
będziesz robić. Czy to nie szczęście właśnie?
Podarujcie sobie tę chwilę nieuwagi
i pobierajcie się. A nawet, jeśli się rozwód
zdarzy, bo wiadomo, że człowiek w krzakach
zagapić się może, to z rozwodu mogą być
dwa śluby! Czyli zysk.
Hrabi zajmuje stanowisko. Ślub – TAK.
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z

Łukaszem Nowickim, aktorem i dziennikarzem

fot. Archiwum prywatne

CHCĘ
PIĘKNIE
PRZEŻYĆ
ŻYCIE
 Jest Pan człowiekiem wielu talentów: aktorem teatralnym i serialowym,
lektorem, dubbingowcem, dziennikarzem i podróżnikiem. Które z tych zajęć
najbardziej Pana zajmuje?
- To wszystko zależy od chwili i danego
momentu, ale również i od etapu w życiu,
w którym się znajduję. Teraz najważniejsza
jest moja rodzina, ale oprócz niej tak naprawdę najbliższe mojemu sercu są podróże
i gdybym mógł urodzić się na nowo - oczywiście rodziny nie zamieniłbym na nic – to
na pewno postawiłbym na podróżowanie.
To, czym zajmuję się w życiu, służy zarabianiu pieniędzy, a one są po to, by je wydawać
i przemieszczać się po świecie. Wszystkie
moje profesje kocham, bez wyróżniania jakiegokolwiek z nich. W zeszłym tygodniu
graliśmy spektakl „Czy Ty to Ty” w Warszawie i po raz pierwszy w życiu straciłem
głos. Z powodu choroby krtani musiałem
mieć podane dożylnie sterydy, by wystąpić
na scenie. Po spektaklu znowu głos odmówił mi posłuszeństwa. Wtedy uzmysłowiłem sobie, że moja praca opiera się na słowie

i mówieniu - lektor, prezenter, dziennikarz,
aktor… i przestraszyłem się, że mogę to
stracić. To był namacalny znak, że muszę na
siebie uważać… I że czas płynie…

CODZIENNIE SPOTYKAM
FANTASTYCZNYCH
LUDZI, KTÓRZY
DZIELĄ SIĘ SWOIMI
DOŚWIADCZENIAMI,
SWOIM BÓLEM, ALE
I RADOŚCIĄ. SĄ WŚRÓD
NICH ZARÓWNO PROŚCI
LUDZIE, JAK I WYBITNE
POSTACIE, ALE I SKRAJNE
INDYWIDUA.

 Często spotykamy Pana na dużym
ekranie jako współprowadzącego, chociażby „Pytanie na śniadanie”. Jakiego
rodzaju satysfakcji dostarcza Panu ta
praca?
Nie dalej jak wczoraj wieczorem przygotowywałem się do rozmowy z kobietą, która
trzy razy wróciła zza światów. Potem rozmawiałem z matką dziewczynki, cierpiącej
na zespół permanentnej potrzeby jedzenia.
(Dziewczynka jest cały czas głodna, rodzice muszą przed nią zamykać lodówkę na
kłódkę, w szkole ma specjalną opiekę, by
nie wykradała kanapek innym dzieciom).
Codziennie spotykam fantastycznych ludzi,
którzy dzielą się swoimi doświadczeniami,
swoim bólem, ale i radością. Są wśród nich
zarówno prości ludzie, jak i wybitne postacie, ale i skrajne indywidua. Tematy bardzo
trudne i budzące wiele emocje przeplatają się z lżejszymi. Bardzo lubię prowadzić
programy na żywo. Potem jadę do Krakowa nagrywać teleturniej i tam spotykam
kilkadziesiąt nowych osób. W teatrze także
poznaję nowych ludzi. Jadę do Siedlec, i tu
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mam nową widownię. To jest fantastyczne
w tej pracy. Wciąż się przemieszczam. Nie
wyobrażam sobie, abym pracował w jednym miejscu.
 Ceni Pan niezależność…
Wszyscy dążymy do wolności i niezależności. Jeśli chodzi o sprawy finansowe,
chcielibyśmy być rentierami, mieć dom na
Wyspach Kanaryjskich, świetnie polokowane pieniądze i od czasu do czasu pobierać je z banku i robić tylko to, na co mamy
ochotę. Pewnie i to by się kiedyś znudziło
i szukalibyśmy nowych wyzwań. Wolność
to przede wszystkim nierobienie rzeczy, na
które nie mamy ochoty. I mnie się to udaje.

PODRÓŻ TO INSPIRACJA,
POSZUKIWANIE
KONTAKTÓW,
POZNAWANIE PODSTAW
JĘZYKA KRAJU,
KTÓRY ZAMIERZAM
ODWIEDZIĆ, JEGO
KUCHNI I GEOGRAFII.
DZIĘKI TEMU BARDZO
DOBRZE ZAPAMIĘTUJĘ
MOJE PODRÓŻE,
SPOTYKANYCH LUDZI,
ODWIEDZANE MIEJSCA,
KOLORY I ZAPACHY.
 Bez czego nie byłby Pan w stanie żyć?
Na pewno bez miłości. Bez niej jest po
pierwsze potwornie nudno, a po drugie
przeraźliwie pusto. Życie dla samego siebie
nie sprawia żadnej radości. Miłość i zdrowie to dla mnie absolutne priorytety.
 Żyje Pan bardzo intensywnie. To ma
swoje konsekwencje…
To prawda. Jestem teraz bardzo przemęczony, mam trudny czas, małe dziecko w domu
i dużo pracy. W wieku 44 lat czuję, że ponoszę konsekwencje takiego tempa życia.
Np. dzisiaj jadąc do Państwa busem trochę
przysnąłem, boli głowa, muszę chyba zażyć
tabletkę. Potem sobie myślę: wczoraj też
była tabletka. Kiedyś brałem je raz na miesiąc, a teraz potrzebuję ich dwa razy w tygodniu. Podnoszę rękę, a tu mnie coś boli,
coś strzyka… Przypomina mi się w tym
momencie pewna anegdota. Kiedyś wielki
aktor prof. Jerzy Nowak, który uczył mnie
w szkole teatralnej, obudził się i nic go nie
bolało, natychmiast zawołał żonę, która

przybiegła i zapytała, po co ją o 6 rano budzi, na co opowiedział jej: nic od ciebie nie
chcę, tylko chciałem ciebie usłyszeć i upewnić się, że żyję. Ze mną może być podobnie
(śmiech). Pięknie jest być wypoczętym, ja
nie pamiętam takiego stanu…
 Wspomniał Pan na początku rozmowy o pasji podróżowania. Czym ona dla
Pana jest: wyzwaniem, oderwaniem od
codzienności, przygodą czy szkołą życia?
Życie to jest nieustanna podróż. Także
w głąb siebie, więc ja jestem w permanentnej podróży. Do każdej mojej wyprawy
gruntownie się przygotowuję, dużo czytając i oglądając programy na Travel Channel. Podróż to inspiracja, poszukiwanie
kontaktów, poznawanie podstaw języka
kraju, który zamierzam odwiedzić, jego
kuchni i geografii. Dzięki temu bardzo
dobrze zapamiętuję moje podróże, spotykanych ludzi, odwiedzane miejsca, kolory i zapachy. Jestem w stanie opowiedzieć
o każdym dniu sprzed 6-7 lat, kiedy to byłem w Indiach. Natomiast nie mogę sobie
przypomnieć, co robiłem wczoraj. Dni zlewają się w codziennym kieracie. A podróż
jest ucieczką przed tą rutyną i chaosem.
Każdy wyjazd powoduje złamanie tego rytmu, a to z kolei uruchamia nieobecne na co
dzień pokłady wrażliwości. Nie mam ambicji, żeby pisać książki o moich wyprawach.
Niedawno zrobiłem reklamę podróżniczą,
w której występuję nie jako aktor czy celebryta tylko jako podróżnik. Poproszono
mnie o zdjęcia ze śniegiem, bo w tej reklamie jest zimno, lód i chłód, taka męska wyprawa – tak sobie wykombinowali.
Przejrzałem moje dyski ze zdjęciami, wyselekcjonowałem 20 – 30 zdjęć, z których
wybrano 10. Miał być śnieg, a nagle widzę
Indie i Himalaje, Iran i wejście na Darmavand, Kilimandżaro, Kamczatkę, Ararat we
wschodniej Turcji, Murmańsk i zorza polarna w Telibri. Uświadomiłem sobie w tym
momencie, że miałem ogromne szczęście
zwiedzić ogromny kawał świata.
 Co chciałby Pan po sobie zostawić?
Chcę pięknie przeżyć życie. Uświadomiłem
sobie niedawno, że ono jest dość krótkie
i myślę, że zdecydowanie mam za sobą półmetek. Dzieci to jest oczywista odpowiedź.
Nie mam ambicji, żeby zostawić po sobie
książki. Gdybym miał talent Wiesława Myśliwskiego to napisałbym „Drzewo” albo
„Traktat o łuskaniu fasoli”. Gdybym był wybitnym fotografem jak Horowitz, to zostawiłbym po sobie „Zaczarowanego królika”
i wiele innych fotograficznych arcydzieł.
Ale nie mam talentu Horowitza… Nie mówię tego z żalem oczywiście. Chcę fajnie
swoje własne życie przeżyć, zapewnić edukację dzieciakom. Chciałbym, by poznały
świat, ale nie ten z kolorowych folderów
z pięciogwiazdkowymi hotelami, a świat
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namiotów, górskich wędrówek, kajaków..
By umiały poczuć się szczęśliwymi w miejscach, gdzie nie ma WIFI, gdzie motocykl
uruchamia prąd, by obejrzeć mecz. Chciałbym, żeby mój syn, kiedy skończy 23 lata,
miał już studia za sobą, znał języki, miał
swój własny kąt na ziemi.

ŻYCIE DLA SAMEGO
SIEBIE NIE SPRAWIA
ŻADNEJ RADOŚCI.
MIŁOŚĆ I ZDROWIE TO
DLA MNIE ABSOLUTNE
PRIORYTETY.
 Niedawno celebrowaliśmy Dzień
Matki, co Pan zawdzięcza swojej mamie?
Wspominam moją mamę jako największy
skarb na świecie, co w pełni doceniłem dopiero po jej śmierci. Musiałem sam zostać
ojcem, by zrozumieć, ile od niej otrzymałem… Dzieci uważają, że wszystko im się
należy, że są pępkiem świata. Kiedy mamy
własne dzieci i wnuki, uzmysławiamy sobie, jak ciężka to jest praca. Bardzo tęsknię
za moją mamą, bo obdarowała mnie bezinteresowną miłością. Teraz urodziła mi
się córeczka, koledzy żartują, że to jedyna
kobieta, która zawsze będzie mnie kochała, jeśli tego nie zmarnuję. Taką kobietą
też była moja mama, kiedy spóźniłem się
na obiad 2-3 godziny, trzymała dla mnie
w garnku pod kołdrą ziemniaki, by nie
wystygły, a żona powiedziałaby, spóźniłeś
się, to idź zjedź coś na mieście i miałaby
rację. Mama kocha bezwarunkowo i tego
mi brakuje. Żyła zaledwie 63 lata. Miałem
27 lat, kiedy odeszła i nie zdążyliśmy się
nagadać... Myślę, że wtedy naprawdę dojrzałem i przestałem się buntować. Kiedy
czasami z kimś rozmawiam, kto narzeka
na swoich rodziców, mówię mu: stary, doceń to, że ich masz, wykorzystuj szansę na
budowanie relacji z nimi, na mówienie im
ważnych rzeczy, takich jak „jesteście mi
potrzebni”, „kocham was” i „wam dziękuję”,
ale też „wybaczam”, bo potem może być za
późno...
 Czego mogę Panu życzyć?
Żebym się wyspał, o czym marzę, żebym
wrócił w całości z wyprawy rowerowej, na
którą się wybieram, żeby dopisywała mi pogoda, żeby dzieciaki były zdrowe, żeby była
miłość, żeby była praca, ale nie za dużo,
żeby były pieniądze, ale też bez przesady,
żeby starczyło na dobry alkohol, papierosy
i hinduskie żarcie (śmiech).

Dziękuję za rozmowę

Agnieszka Stępniak
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WSPOMNIENIE O ZBIGNIEWIE WODECKIM

Włodzimierz Korcz | kompozytor, pianista, dyrygent, twórca wielu przebojów

fot. archiwum prywatne

Bardzo długo nie mogłem rozmawiać o Zbyszku i do dzisiaj, mimo że upłynął rok od jego śmierci, wydaje mi
się, że to nieprawda, że to jakiś żart…. Moje spotkania z nim trwały przeszło 30 lat. A połączył nas koncert
kolędowy „Kolędy w Teatrze Stu” w Krakowie, realizowany z udziałem Haliny Frąckowiak, Alicji Majewskiej
i Andrzeja Zauchy. Po tragicznej śmierci Andrzeja zaproponowałem Zbyszkowi „zastępstwo”. Na początku
był lekko zmieszany i miał wiele obaw, ale w końcu przyjął moją propozycję i ta wspólna kolędowa przygoda
trwała potem wiele lat. Zresztą nie dalej jak półtora roku temu występowaliśmy z tym programem u Państwa
na siedleckiej scenie CKiS… Zbyszek miał swój popisowy numer „Hej, maluśki, maluśki”, śpiewał i grał na
skrzypcach – to było nadzwyczajne po prostu. Był niezwykle muzykalny, potrafił zaśpiewać wszystko. Uwielbiał dobre towarzystwo i dbał o to, by każdy czuł się z nim dobrze. Stwarzał dobry nastrój. Kiedy miał wolną
chwilę, dzwonił do mnie i do Alicji, z którą się przyjaźnił, i wpadaliśmy do niego na kolację. Bardzo dużo
ze sobą przebywaliśmy – wspólne koncerty, audycje radiowe czy programy telewizyjne, ale też wspólne, codzienne sprawy. Pamiętam, jak któregoś razu podczas tournee po Polsce, wybraliśmy się do sklepu po zakupy
na wieczór i choć market oddalony był od hotelu zaledwie o kilkadziesiąt metrów, my wróciliśmy po półtorej godzinie, bo wciąż ktoś Zbyszka zatrzymywał
na ulicy, zagadywał albo prosił o autograf. On nigdy nie odmawiał. Ludzie go uwielbiali i to było widać na każdym kroku. Do każdego się uśmiechał i przez
to, jak myślę, ułatwiał ludziom życie i je upiększał. Rzadko kto, mając taką popularność jak on, potrafi być tak normalny i życzliwy dla świata. Trzeba wciąż
o nim pamiętać i mówić o nim dobrze. Krew się we mnie burzy, kiedy czytam w plotkarskich gazetach czy w internecie te wszystkie bzdury o nim i pomówienia – to jest bardzo paskudne. Nie wiem, z czego to wynika, może z zazdrości o jego dokonania, ale to nie tłumaczy takich zachowań. Dla mnie Zbyszek
był kimś wielkim i niezastąpionym.

Alicja Majewska | piosenkarka

fot. archiwum prywatne

Po śmierci Zbyszka nie tylko świat muzyczny zubożał. Brakuje nam go na każdym kroku, bo Zbyszek
dostarczał ludziom cudownych emocji i tak też czuliśmy się w jego towarzystwie – otoczeni jego uwagą, troską, miłością. Był genialnym muzykiem, obdarowanym nieprzeciętnym głosem, którym uwodził
tłumy. Pełen wdzięku, uśmiechający się do świata, dusza towarzystwa. Czuł nieustanną potrzebę relacji
z innymi. Jeszcze do mnie nie dociera wieść o jego odejściu, a przecież minął już rok… Ale mam wrażenie, że zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i towarzyskich Zbyszek wciąż jest obecny między nami,
jego przyjaciółmi, bliskimi i znajomymi. Często się zastanawiam, co by w danej sytuacji powiedział, jaką
decyzję podjął… i w głębi duszy pytam go, co byś Zbyszku zrobił na moim miejscu. Ocalaniu pamięci
o tym wielkim artyście i hołubieniu jego twórczości służy Fundacja Zbigniewa Wodeckiego, powołana
przez jego córkę Kasię i już 8 czerwca w Krakowie odbędzie się I Wodecki Twist Festiwal z udziałem
plejady gwiazd polskiej sceny muzycznej – będę miała przyjemność wystąpić podczas tego koncertu
. Na scenie pojawią się też: Kayah, Leszek Możdżer, Grzegorz Turnau, Włodzimierz Korcz, Halina
Frąckowiak, Hanna Banaszak, Zdzisława Sośnicka, Beata Rybotycka, Ewa Uryga, Gaba Kulka, Kuba Badach, Adam Bałdych, Mariusz Patyra, Jacek
Wójcicki, Sławek Uniatowski, ale także wielu innych wokalistów. Ideą koncertu jest spotkanie wykonawców nie tylko z muzyką patrona wydarzenia,
ale i z nim samym. Widowisko będzie oprawione wyjątkowymi materiałami archiwalnymi. To będzie hołd oddany Zbigniewowi Wodeckiemu jako
wybitnemu muzykowi i niezwykłemu człowiekowi.

Waldemar Koperkiewicz | dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

fot. archiwum prywatne

Ze Zbigniewem Wodeckim zetknąłem się wielokrotnie, ale najbardziej utkwił mi w pamięci udział w Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Rostocku, portowym mieście w byłej NRD. Był rok 1975, a może 1976. Gospodarze dwoili się i troili, aby pokazać, że potrafią zorganizować imprezę na poziomie europejskim. Wszystko było perfekt, poza tym, że hala widowiskowa znajdowała się nieopodal dużej przetwórni ryb. Można sobie
wyobrazić ten zapach. Oprócz tego wszystko było świetnie. Zbigniew Wodecki wystąpił jako laureat głównej nagrody roku poprzedniego, a pierwszą nagrodę podczas wyżej wspomnianego festiwalu zdobył znowu
Polak – Krzysztof Krawczyk. Wystąpili również przedstawiciele Szwecji, Norwegii, Finlandii, Litwy, Łotwy,
Estonii, ZSRR. Zbyszek błyszczał na tle „ubogich” artystów zza żelaznej kurtyny elegancją, wysoką kulturą
osobistą, był mylony z artystami skandynawskimi. Miał jednocześnie ogromną łatwość nawiązywania kontaktów. Grupa „i”, w której śpiewałem w Rostocku, to byli debiutanci na rynku muzycznym. Rok przed wygraniem Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu piosenką „Radość o poranku”. Zbyszek był już znanym artystą.
Polska delegacja w Rostocku tworzyła zgraną grupę, gdzie nikt nie gwiazdorzył.
Zbyszek Wodecki czy Krzysztof Krawczyk dzielili się z nami doświadczeniem, dodawali odwagi na estradzie.
W 2006 roku objąłem kierownictwo I Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Warszawie. Festiwal odbywał się w sali nieistniejącego już kina Skarpa. I tam podczas prób orkiestry Teatru ES (towarzyszącej Festiwalowi) spotkałem się po latach ze Zbyszkiem Wodeckim. Grał recital w jakiejś mniejszej sali dla klubu
seniora. Słynął z tego, że szanował każdą publiczność. Potrafił grać w Filharmonii w Rzeszowie czy Berlinie, by nazajutrz dać recital dla małej grupy widzów
w gminnej świetlicy. W składzie orkiestry festiwalowej był też Maciej Ostromecki, wybitny perkusista (obecnie Orkiestra Malickiego i liczne zespoły jazzowe). Maciek przyjaźnił się ze Zbyszkiem. Spotkaliśmy się przed próbą i mimo wspólnego udziału w tzw. zbiorówkach podczas różnych tras po Polsce i koncertach w „demoludach” – wspominaliśmy ten Rostock. Szczególnie podróż z Berlina do Rostocku. Jazda tzw. roburem. Samochód – skrzynia, praktycznie
bez amortyzatorów, 30-stopniowy upał i, jedno otwierające się okno u kierowcy, który od pasażerów oddzielony jest ścianą z blachy. Te sześć godzin jazdy
w roli sardynek w gorącej konserwie byłoby niemożliwe do przeżycia bez poczucia humoru i ogromnej dawki optymizmu Zbyszka. Wspominaliśmy również bankiet na zakończenie festiwalu w Rostocku oraz inne szczegóły związane z tym wyjazdem, ale na te opowieści obowiązuje dyskrecja. Chociaż… jak
się miało taką klasę jak Zbyszek? Dżentelmen – to dżentelmen. Granica dobrego smaku nie została nigdy przekroczona. Coraz bardziej nam tego brakuje.

CZERWIEC 2018
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Włodzimierz Patorski | przyjaciel i fan artysty

fot. archiwum prywatne

Piosenkarz, skrzypek, trębacz, kompozytor, aranżer, showman, aktor – takiego znaliśmy wszyscy.
Wysoki, postawny, o miłej aparycji, z charakterystyczną bujną czupryną. Ciepły, empatyczny, autoironiczny,
koleżeński, inteligentny, z poczuciem humoru, skromny. Wszechstronnie uzdolniony – swoim aksamitnym
męskim głosem zaśpiewał o pszczółce Mai, jak również psalmy z Nieszporów Ludźmierskich. Zagrał na
skrzypcach rzewną kolędę góralską i brawurowo wykonał czardasza Montiego. Komponował muzykę do
filmów i spektakli teatralnych, a także występował w nich jako aktor.
Miał na swoim koncie reklamy telewizyjne, radiowe, programy rozrywkowe, a nawet woltyżerka
w cyrku na cele charytatywne nie była mu obca.
Od chwili jego odejścia, nie ma dnia, żebym o nim nie myślał - mój idol, mentor, guru, przyjaciel. Jak filmowy kadr przesuwają się w pamięci obrazki z przeszłości: spacer uliczkami krakowskiej starówki, wizyta
w rodzinnym domu Zbyszka i ostatnim mieszkaniu blisko Wawelu, obiad w Hotelu Francuskim w Krakowie, benefis w Filharmonii Krakowskiej, gdzie Zbyszek otrzymał GLORIA ARTIS – najwyższe odznaczenie
dla wybitnych ludzi sztuki oraz raut po tym wydarzeniu, w jednym z krakowskich hoteli. Zaprosił mnie z rodziną na Sonatę Belzebuba w Teatrze STU
w Krakowie, gdzie grał główną rolę. Gdy chciałem płacić za hotel i bilety okazało się, że wszystko uregulował. Był bardzo gościnny. Kilkadziesiąt razy był
w u mnie w domu, miał swój fotel i krzesło przy stole. Wspólne obiady, kolacje, słuchanie jego muzyki, rozmowy, fotografie…. Zebrała się niemała płytoteka i archiwum, które Zbyszek wykorzystał w autobiograficznej książce „Pszczoła, Bach i skrzypce”. Wspólne wyjazdy na koncerty jego sportowym, ciasnym
autem (potem zmienił na wygodniejsze),
w którym raz się zakleszczyłem, wtedy Zbyszek najpierw wydobył swój neseser, a potem mnie. Nosiłem ten neseser za nim wraz ze strojem estradowym.
Widziałem na żywo dziesiątki jego koncertów. Najczęściej stałem za kulisami. Bardzo interesowało mnie zawsze to, co działo się za sceną, w garderobie
– niewidzialne dla oka widza. Traktował widzów bardzo poważnie. Nigdy nie lekceważył publiczności. Kochał ją, a ona jego. Przed każdym koncertem
musiał się skupić i miał lekką termę. Nie odzywaliśmy się wtedy do siebie, a Zbyszek chodził tam i z powrotem za kulisami, wolnym krokiem, rozgrywał
głos, trąbkę i stroił skrzypce.
Wspomnień mnóstwo: jak choćby to, że kiedy byliśmy głodni, Zbyszek dzielił nas suchą kiełbasą z bagażnika samochodu, którą dostał od fanki. Jedliśmy
bez chleba - Pani Ala Majewska, Zbyszek i ja - solidarnie po 30 cm każdy - resztę nam oddał (miałem na święta). Znałem jego ojca, znam żonę, dzieci,
siostrę, szwagra. On znał moją rodzinę. Zawsze pytał, co u nas słychać, a z córką Magdą Izoldą wdawał się w dysputy filozoficzne, którym lubiłem się przysłuchiwać. Pięknie rysował. Kiedyś na działce zobaczył przez lupę jakąś planetę i narysował mi to, co widział -mam ten rysunek do dziś - gwiazdy, góry,
księżyc, las…. Rozmawialiśmy o wszystkim, słuchałem go jak zahipnotyzowany. Kiedyś zainteresował się naszym ogrodem, a w nim świerkami serbskimi.
Jednego z nich nazwał Zbyszek, a drugiego Włodek. Widziałem, jako jeden z nielicznych, jego „laptop”, który nosił w tylnej kieszeni spodni. Był to maleńki
kalendarzyk, gdzie drobnym druczkiem zaznaczał sobie koncerty, nagrania, wizyty w TV i radiu, nie rozstawał się także z fotografią swojej ukochanej
mamy, którą miał zawsze w portfelu. Wkrótce będę chciał uhonorować pamięć o Zbyszku w szczególny sposób. Mam bezpośredni kontakt z córką Zbyszka
– Kasią Wodecką Stubbs. Zaprosiła mnie i moją rodzinę na czerwcowy festiwal w Krakowie poświęcony Zbyszkowi.
O Zbyszku i jego wielkim sercu można pisać dużo: że zabrał bezpłatnie wychowanków byłego Domu Dziecka w Stoku Lackim (gdzie pracowali moi rodzice)
na swój koncert i zapewnił transport; o tym, że ze szczególną atencją odnosił się do słabszych, biednych. Dla każdego miał dobre słowo, ale i też pomoc finansową. Nie wszystko da się opisać, brak miejsca. Zainteresowanych odsyłam do wysłuchania w Internecie reportażu nagranego zaraz po pogrzebie Zbyszka ze
mną dla I Programu Polskiego Radia „W SŁOŃCU ZBYSZKA”, emitowanego w tym roku w rocznicę śmierci artysty i reportażu „Mój Zbyszek” w TRÓJCE.
Korzystając z okazji chcę podziękować Panom: Grzegorzowi i Mariuszowi Orzełowskim, Waldemarowi Koperkiewiczowi – dyrektorowi CKiS (który spotkał się ze Zbyszkiem w Rostocku) oraz Pani Ani Kasjaniuk za pomoc w organizacji koncertów Zbyszka w Siedlcach.
Zawsze mówiłem do Zbyszka: „Jesteś naszym dobrem narodowym prawnie chronionym”. Zbyszek uśmiechał się wtedy skromnie… i takim go zapamiętałem.

Anna Harke | kierownik produkcji, aktorka Teatru Es

fot. archiwum prywatne

Moja przygoda z twórczością Zbigniewa Wodeckiego rozpoczęła się w dzieciństwie. Pamiętam, jak z radością zasiadałam przed telewizorem słysząc słowa: ”Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie, świat w którym
baśń ta dzieje ….” aby obejrzeć kolejny odcinek przygód mojej ulubionej Pszczółki. Już wtedy ciepły głos
artysty mnie przyciągał. A od lat znana mi jest rodzinna anegdota, jak to mój Tata, w czasach studenckich
bardzo podobny do Zbigniewa Wodeckiego, stał się jego sobowtórem podczas siedleckich Jackonaliów.
Gdy dorastałam, w domu często słyszałam lubiane przez rodziców przeboje, m.in.: ”Chałupy”, „Izolda” czy
„Z Tobą chcę oglądać świat”. Na nowo twórczość Zbigniewa Wodeckiego odkryłam w 2016 roku, kiedy
w moje ręce wpadła płyta „1976: A SPACE ODYSSEY”, którą artysta nagrał z grupą Mitch &Mitch Orchestra
and Choir (płyta została nagrodzona Fryderykiem 2016 w kategorii album roku pop). Płyta towarzyszyła mi
podczas wakacji i mogę się przyznać, że utwór „Rzuć to wszystko co złe” stała się moim hymnem. Moja praca
przynosi mi wiele zaskakujących spotkań i mogę się pochwalić, iż jednym z nich niewątpliwie było spotkanie
ze Zbigniewem Wodeckim. Miałam taką okazję, gdy wraz z Alicją Majewską, Olgą Bończyk i Włodzimierzem Korczem prezentowali wzruszający Koncert Świąteczny „Gwiazdo świeć, kolędo leć” w grudniu 2016 roku. Za namową kolegów akustyków, z niepewnością i dużą nieśmiałością, nie chcąc przeszkadzać Mistrzowi przed koncertem,
udałam się do garderoby, by prosić o podpis na mocno już wyeksploatowanej płycie. Spotkałam bardzo ciepłego, serdecznego człowieka, który chętnie ze mną porozmawiał, zgodził się na wspólne zdjęcie oraz podziękował za wspaniałe przyjęcie w Siedlcach. Przed
występem zdawał się być pełen luzu, chociaż wiadomym było, że na scenie będzie profesjonalny i perfekcyjny do ostatniej
nuty. Oglądając Pana Zbigniewa zza kulis miałam wrażenie, że występy na scenie przynoszą mu wiele radości i spełnienia.
Zbigniew Wodecki odszedł w trakcie nagrywania nowej płyty. Los sprawił, że stało się to dokładnie w dzień
moich urodzin, to była najgorsza wiadomość, jaką wtedy usłyszałam. Po roku cieszy mnie jednak fakt, że
dzięki fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego, płyta została dokończona i wydana. Dostałam ją w prezencie urodzinowym.
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GOŚĆ MIESIĄCA
ROZMOWA Z

Markiem Piekarczykiem, liderem zespołu TSA, wokalistą i autorem tekstów

NIE UMIEM

MODLIĆ SIĘ ZA SIEBIE
 Pański kalendarz jest wypełniony po brzegi
– dziesiątki koncertów, spotkań, nowych projektów… Nie ma w nim pustego terminu. Co Pana
napędza do tak intensywnego życia?
Ludzie mnie napędzają. Zapraszają na koncerty,
więc do nich lecę (śmiech). Samo śpiewanie jest
super. Nie lubię reflektorów i całej tej szołbiznesowej otoczki, liczy się tylko scena. Kiedy na niej
jestem, życie ze swoim okrucieństwem i mnogością problemów odpływa gdzieś daleko… Najcenniejszym elementem świata nie jest przyroda, morza i góry, a ludzie, którzy to zauważają.
To oni stworzyli kategorię piękna. To dla nich
śpiewam i oni są dla mnie najważniejszym
motywatorem. Nigdy nie pozwoliłem zrobić
z siebie supergwiazdy, która nie ma kontaktu
z publicznością. Nie wolno mi się od nich odgradzać. Nawet podczas koncertów wchodzę
w publiczność – nie uciekam przed ludźmi.
Nie jestem żadnym pół Bogiem, a zwykłym
facetem, śpiewającym od serca dla innych.

fot. Andrzej Tyszko

 Ale piszą o Panu „legenda polskiego rocka”. Czy ta legenda Panu pomaga czy
przeszkadza w realizacji kolejnych pomysłów
i projektów muzycznych?
Zawsze powtarzam, że legendy kłamią, bo to są jakieś podania ludowe. Należą do tego rodzaju opowieści, które nie do końca są prawdziwe, ale ludzie je
kochają. Człowiek z legendą jest atrakcyjny i w tym
znaczeniu ta powielana i przyklejana mi we wszystkich mediach „łatka” legendy rocka pomaga. Daleko
mi do gwiazdy, która uważa się za lepszą od swoich
fanów. Każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny. I ja to zawsze szanuję.
 24 marca tego roku zagrał Pan ostatni koncert z zespołem TSA, który to zespół nazwał Pan
w jednym z wywiadów miłością swojego życia. Jak
Pan zniósł to pożegnanie?
Z pierwszą żoną się rozstałem, to i z drugą też
(śmiech). Są w życiu sytuacje, kiedy dzieci dorastają
i nie ma się co dalej poświęcać, bo związek, w którym
tkwimy, nas wyniszcza. Podobnie było z TSA. To był
trudny zespół – dla wokalisty oznaczał śmierć. Należę do wyjątków albo dziwolągów, bo jeszcze nie straciłem głosu, śpiewając ciężki metal przez tyle lat…
W TSA miałem szansę zaśpiewać o tym, co mi w duszy gra. I wydaje mi się, że to bardzo dobrze wykorzystałem. Zawsze chciałem o czymś opowiadać, a śpiewanie jest najlepszym sposobem, by ciebie słuchano.
Włożyłem w TSA najwięcej pracy i serca, ale w zespole nie dało się dalej pracować. Mam jeszcze tyle
rzeczy do zrobienia, na przykład wywiad z panią czy
koncert w Siedlcach (śmiech). Nie chciałem dłużej
przebywać z ludźmi, którzy pogardzają tym, co dla

mnie ważne. Trzeba doceniać tych, którzy dla ciebie
pracują, chociażby dobrym słowem, uśmiechem…
Tego zabrakło. Każdy ma prawo do wolności i radości
z pracy, jakakolwiek ona jest. Mam 67 lat i nikt mnie
nie zmusi do tego, bym pracował w atmosferze zła.

Nie będziemy zagłębiać się w ten wątek…
Zajrzyjmy teraz za kulisy Pana współpracy z Teatrem Muzycznym w Gdyni i znamiennej roli Jezusa w rock-operze Jesus Christ Superstar. Proszę
przypomnieć naszym Czytelnikom, jak wyglądały
przygotowania do tej roli i jak ta przygoda odmieniła Pana życie?
Marzyłem o tej roli od wielu lat. Kiedyś jako hippis
chodziłem do klubu „Beczka” w Krakowie i pewnego dnia wysłuchałem tego musicalu na płycie, przywiezionej do Polski przez jakiegoś misjonarza. Od
razu się w niej zakochałem i postanowiłem przenieść
tę historię na polską scenę. Aż pewnego dnia, chyba
w 1986 roku, ktoś Jerzemu Gruzie z Teatru Muzycznego w Gdyni powiedział o mnie i po pewnych perturbacjach dostałem rolę Jezusa. W tej rock-operze
najważniejsze jest przygotowanie ideologiczne. Pamiętajmy, że to działo się w głębokiej komunie, dla
władzy ten spektakl był policzkiem. Śmiały i kontrowersyjny zagrażał ładowi społecznemu, jak to się
wówczas mówiło. Miałem wybór: albo dam ludziom
otuchę i nadzieję albo będę powodem zgorszenia. Po
pewnym czasie okazało się, że spektakl całkowicie
zawładnął emocjami publiczności. Ludzie wzruszali
się na naszych koncertach, nie tylko w Polsce. W Rosji się do nas modlili, w Finlandii płakali jak bobry.
 Jak Pan sądzi, co zadecydowało o jego sukcesie w Polsce?
Myślę, że to, co chciałem przekazać poprzez tę rolę.
Nie jestem aktorem i nie mam profesjonalnego
warsztatu, więc musiałem postawić na emocje. I ludzie to pokochali. Próbowałem pokazać ludzki smutek, który zamulał dusze, sterane ciężkim życiem.
Chciałem im powiedzieć, że są dobrymi ludźmi, bo
oni w to nie wierzyli. Pierwszy raz w życiu doznałem
popularności pozytywnej – zaczepiano mnie na ulicach Gdyni, uśmiechano się, gratulowano. I to było
piękne, że szanują cię za to, co chcesz im przekazać,
a nie za to, jak wyglądasz albo ile masz pieniędzy.
Dzięki tej rock-operze mogłem wreszcie wyjść z ciasnej szufladki heavy metalu. Miałem szansę zaśpiewać w różnych tonacjach, używając całego oręża
wokalnego – momentami brzmiałem nastrojowo
i nostalgicznie, innym razem, jak wrzasnąłem (kiedy
Jezus wypędzał przekupniów ze świątyni), to cierpła
skóra! Być może to mnie uratowało, że do dzisiaj
śpiewam. Po tej roli żaden musical już mnie nie interesował, choć miałem kilka poważnych propozycji.
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 Jest Pan znany z wielu akcji charytatywnych,
niosących pomoc przyjaciołom z branży lub ich
rodzinom. Dość wspomnieć projekt „Nasz Rysiek Kochany”, zorganizowany po śmierci Ryszarda Riedla czy koncerty, z których dochód
przeznaczony był dla polskich muzyków poszkodowanych w powodzi stulecia. Tyle się dzisiaj narzeka na brak solidarności… a Panu udały
się rzeczy wielkie…
Jakie tam wielkie (śmiech). Kiedy Rysiek Riedel
umarł w 1994 roku, byłem wtedy w Nowym Yorku. Czułem, że jego żona została bez pieniędzy
z małymi dziećmi. Postanowiłem zorganizować
koncert, z którego dochód przeznaczyłem na pomoc rodzinie Ryśka. Bilety kosztowały pięć dolarów, ale dziś myślę, że spokojnie mogłem wziąć po
20. W sumie zebrałem 750 dolarów i przesłałem je
przez zaprzyjaźnionego dziennikarza do Polski. Po
latach Małgorzata Riedel opowiadała, że te pieniądze spadły jej z nieba i w pewnym sensie uratowały
życie rodzinie. W mieszkaniu Riedlów był już wyłączony prąd i gaz, groziła im eksmisja. Nie mówię
tego dlatego, że jestem taki wspaniały. To był mój
obowiązek. Jako elektryk mogłem dużo więcej zarobić w jeden dzień, ale poprzez koncert chciałem
oddać hołd Ryśkowi, poza tym chodziło o dzieci
muzyka. To była piękna impreza. Ani centa kosztów. Ruszyłem ludzi z Greenpointu i innych dzielnic NY i pokazałem im, że można robić coś więcej
niż tylko tyrać w tym Nowym Yorku. Potem organizowałem zbiórkę dla kolegi z zespołu TSA, gitarzysty Stefana Machela, któremu powódź stulecia
zabrała dom w Opolu. Przeciętnie, około dwa razy
w miesiącu biorę udział w koncertach charytatywnych. W styczniu zawsze mój pierwszy koncert ma
taki charakter, rok także kończymy w ten sposób.
 Skąd w Panu tyle empatii i wrażliwości na
potrzeby innych?
Przez 15 lat opiekowałem się moim ojcem, oficerem wojska polskiego, który był sparaliżowany.
Kiedy miałem 17 lat on wyrzucił mnie z domu,
bo nosiłem długie włosy, ale po latach wróciłem.
Traktowałem to jako moją powinność. To były
bardzo ciężkie czasy, nowy wózek inwalidzki był
nieosiągalny, więc woziłem tatę jakimś zdezelowanym gratem po ulicach Bochni, a on się cieszył
jak dziecko, bo dla niego wyjazd do fryzjera to
była wielka wyprawa. Moi fani ukradli z tramwaju
uchwyt, by Ojciec mógł jakoś wstawać z łóżka. Od
tamtej pory mam obsesję na punkcie osób niepełnosprawnych – gdziekolwiek jestem, sprawdzam,
czy są odpowiednie podjazdy i udogodnienia dla
ludzi na wózkach i opieprzam potem właścicieli
lokali za ich brak… Znam życie ludzi, którzy opiekują się przewlekle chorymi i kiedy tylko mogę
pomóc, nie odmawiam. Licytuję m.in. książki
i koszulki na rzecz chorych ( wszystkie koszulki,
w których występuję, są prezentami od fanów).
Jedną z nich sprzedałem niedawno za kwotę, która
starczyła na zakup nowego wózka inwalidzkiego.
 Przez kilka lat był Pan jednym z jurorów
programu „The Voice of Poland”. Wiele razy występy uczestników tegoż wzruszały Pana do łez.
Ale życie pokazało, że tylko nieliczni, o wielkim

talencie, zrobili spektakularne kariery. O większości słuch zaginął. Od czego to zależy?
Dałem się namówić na udział w tym programie
jako juror, choć wielu miało mi to za złe, zarzucając wikłanie się w komercję. A ja wykorzystałem
najnośniejsze medium, jakim dzisiaj jest telewizja,
do tego, by mówić o tym w co wierzę i myślę i chyba udało się. Odszedłem z tego programu w momencie, kiedy zaczęło się robić źle. Ale zanim to się
stało, miałem okazję wysłuchać mnóstwa utalentowanych wokalistów, częściej wokalistek, ale tylko
nieliczni z nich mieli coś do powiedzenia na scenie.
Zdarzały się jednak wyjątki, z pewnością należy do
nich Natalia Sikora, która absolutnie oczarowała
jurorów i publiczność wykonaniem piosenki Janis
Joplin „Cry baby”, a potem już było tylko lepiej.
Często razem koncertujemy. Jest dziwna, a przez to
prawdziwa. Nawet jeśli czasem nie najlepiej zaśpiewa, to zrobi to po swojemu i to jest ok.
 Minęło 11 lat od wydania Pana solowej płyty
„Źródło”. Co dzisiaj jest źródłem wiary, nadziei
i miłości Marka Piekarczyka?
To samo, co na początku mojej drogi. Jesteśmy
tymi samymi dziećmi, o tym samym marzymy.
Pamiętam, kiedy byłem w głębokiej depresji, niemal na granicy samobójstwa i nie miałem już siły
na nic, sięgnąłem po moje wczesne piosenki. To
one mi podpowiedziały, co mam robić ze swoim
życiem. Zobaczyłem siebie jako długowłosego małolata, który nie ma kasy, nie ma gdzie mieszkać,
a jednak śpiewa o sensie życia i wtedy stało się coś
dziwnego. Dotarło do mnie, że jedyną siłą człowieka, jest to, w co wierzy. Wszyscy mówią o miłości,
ale nie wiedzą, co to znaczy, dlatego ja nie używam
raczej tego słowa. Wolę słowo wiara, silne poczucie bycia sobą i wyjątkowości własnego istnienia.
I to jest jedyna rzecz, dla której komuś chce się żyć,
mimo że przeżył już wszystko.
 „Wciąż rosną we mnie białe skrzydła, szybuję na nich nawet pod wiatr, jestem wolnym
ptakiem świata...” brzmią słowa Pana piosenki
i chyba takie jest motto Pana życia…
Te skrzydła to wolność wewnętrzna. Cenzura
bała się tematu wolności jak ognia, to było za komuny tabu, więc użyłem metafory. W kilku wersach opowiedziałem o tęsknocie milionów ludzi.
Nigdy nie pozwolę na odebranie mi tej wolności,
chyba że mnie zabiją. Ta wolność jest w każdym
z nas, ale nie zawsze to doceniamy, nie szanujemy własnych uczuć, tego wyjątkowego stanu
posiadania duszy. Posiadania samego siebie… Ta
piosenka jest hymnem na cześć wolności i wyjątkowości naszego istnienia.
 Obecnie realizuje Pan kilka autorskich projektów, m.in. „Marek Piekarczyk Akustycznie”
czy też „Marek Piekarczyk Symfonicznie”, a także „U2 symfonicznie”, gdzie możemy posłuchać
wersji symfonicznych największych przebojów
tego zespołu oraz spektakl pn. „Klenczon Poemat Rockowy”, oparty na wspomnieniach żony
Krzysztofa Klenczona - Bibi, To są ogromne
przedsięwzięcia…
Udaje mi się to ogarniać m.in. dzięki doświad-
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czeniom zdobytym w TSA, gdzie byłem odpowiedzialny za te wszystkie organizacyjne sprawy.
Ostatnio zostałem zaproszony na Dni Bochni
z moim projektem „Marek Piekarczyk symfonicznie” z udziałem znakomitych artystów. Zależało
mi, by spotkali się w jednym miejscu i pobyli ze
sobą razem. Oni są osamotnieni, stale w rozjazdach, takie spotkanie było nam wszystkim bardzo
potrzebne. Godziwie im zapłaciłem, bo dobrzy
wykonawcy powinni dobrze zarabiać.
 Niedawno występował Pan na Jasnej Górze z okazji 300-lecia koronacji obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej. To jest chyba najwłaściwsze miejsce, by prosić o szczęśliwe życie, ale
i dziękować za dobry los. A Pan za co chciałby
podziękować?
To było tak. W środku nocy przeor klasztoru zaprowadził mnie przed ołtarz z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Moja żona Kasia poprosiła
mnie przed wyjazdem, bym się pomodlił pod tym
wizerunkiem, bo Matka Boska zawsze jej pomagała, więc mnie na pewno też wysłucha. Ale ja nie
umiem modlić się za siebie, tylko zawsze za innych. Spojrzałem na obraz i mówię: Matko Boska,
powiedz mi coś, czego jeszcze nie wiem, ale powinienem wiedzieć. I nagle pojawiła się myśl, że my
za często żyjemy stratą, rozpamiętujemy nieszczęścia, tkwiąc w żałobie przez długie lata i nie ruszamy się z miejsca. Jeśli komuś jest coś zabrane, to
pojawia się miejsce na coś nowego. Klęski zamieniają się w sukcesy. Jeśli odchodzi od ciebie żona,
to znaczy, że nie było miłości… Jeśli zawala ci się
dom, to znaczy, że w tym miejscu powstanie nowy,
jeszcze piękniejszy. Bóg nigdy niczego nie zabiera
nie dając nic w zamian. Jak tracisz coś to dobrze się
rozglądaj za tym co dostaniesz w zamian. To usłyszałem od Matki Boskiej Częstochowskiej.
 Siedlce to miasto, które od lat pojawia się
na Pana artystycznym szlaku. Lubi Pan do nas
wracać?
- Bardzo lubię do was przyjeżdżać, bo Siedlce to
piękne miasto z bardzo ciekawą ofertą kulturalną, z profesjonalnym zapleczem dla artystów,
świetnym klimatem i doskonałą publicznością.
Zagrałem w Siedlcach bardzo wiele dobrych
koncertów. Mam tu wielu przyjaciół, m.in.
Waldemara Koperkiewicza, z którym chodziłem
do szkoły. Tym bardziej lubię tu wracać i z przyjemnością zagram koncert 6 lipca.
 Jeśli Pan nie gra i nie śpiewa, to…
Pracuję w ogrodzie. Mam 25 arów, które sam uprawiam i to jest piękne miejsce. Mam też stolarnię,
gdzie od czasu do czasu coś tam strugam… Zaraz wracam do mojego domu, pachnącego chlebem z mojej ulubionej piekarni. Do synka Filipa
i do żony Kasi. Do moich zwierząt i ptaków... Taki
piękny maj mamy tego roku, chce się żyć i śpiewać.
Zakończę naszą rozmowę słowami mojej piosenki: Chociaż z naszych marzeń/nie raz zadrwił los/
jeszcze nie za późno jest znaleźć własne miejsce/
gdzie nie boli nic i tam budować nowy dom...

Dziękuję bardzo za rozmowę

Monika Mikołajczuk
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WSPOMNIENIA Z DZIECIŃSTWA

Ewelina Raczyńska
Urząd Miasta w Siedlcach

Swoje dzieciństwo wspominam bardzo miło i często wracam myślami do tamtych lat.
Najbardziej utkwiły mi w pamięci smaki . Na przykład: śmietankowe lody od Biadunia, galaretka
w kawiarni Kolorowa, zsiadłe mleko do obiadu u babci, ryż z truskawkami w przedszkolu… i wiele
innych. Jako dziecko spędzałam dużo czasu na podwórku przed blokiem u babci, wśród rówieśników i starszej młodzieży, która imponowała mi swoimi pomysłami. Żałowałam wtedy, że nie mam
starszego brata, dzięki któremu mogłabym przyłączyć się do tego towarzystwa.
Społeczność podwórkowa była bardzo ważna. Znaczna część tych znajomości przetrwała do dziś
i miło jest już w dorosłej codzienności wracać do wspomnień przy okazji spotkań.
Dzięki rodzicom i najbliższej rodzinie miałam wspaniałe dzieciństwo. Nie brakowało mi niczego,
a wręcz żyłam w dostatku. Byłam szczęśliwym, zadbanym i zdrowym dzieckiem. W domu miałam
piękne zabawki i książki, ale także miłość i opiekę. Każdego roku jeździłam na wakacje nad morze.
Wówczas to było naturalne. Dziś wiem, że to było wyjątkowe, że nie każdy tak miał. Będąc mamą staram się, aby moje dziecko miało również
tyle możliwości, co ja i żeby mogło korzystać z życia i kształcić się tak, jak ja mogłam. Doceniam swoje dzieciństwo, bo dało mi podstawy do
bycia tym, kim jestem dzisiaj. Z okazji Dnia Dziecka życzę wszystkim dorosłym dziecięcej beztroski i zachwytu nad światem, a dzieciom, by
mieli przy sobie wspaniałych i mądrych dorosłych.

Tadeusz Chudecki
aktor i podróżnik

Moje dzieciństwo było skromne, ale szczęśliwe - wychowywałem się w prostej, ale bardzo kochającej
się rodzinie. Mój tata był kolejarzem, a mama krawcową. Miałem trzech starszych braci, którzy nazywali mnie w dzieciństwie kierownikiem, bo lubiłem rządzić i pilnowałem kasy. Miałem dwie ulubione zabawy - albo udawałem księdza i odprawiałem przy stole nabożeństwo albo urządzałem sklep
i sprzedawałem stare gazety. Pamiętam smak lodów na patyku Pingwin, drożdżówek kupowanych
za 2 zł w ulubionej cukierni, zapach lipy i szum morza - choć mieszkaliśmy w Szczecinie, to do morza było daleko, ale mieliśmy wspaniałego wuja w Świnoujściu, który nas chętnie gościł. Do dzisiaj
kocham to miasto. Rodzice opowiadali, że w szkole byłem bardzo grzecznym dzieckiem, natomiast
w domu wstępował we mnie diabełek. Od małego miałem talent do robienia interesów, mogę nawet
powiedzieć, że byłem sknerą. Tuchliłem pieniądze, które rodzice mi dawali na konkretne rzeczy,
oszczędzałem też na książeczce oszczędnościowej. I do dzisiaj to mi zostało - moja żona twierdzi, że
raz się żyje i trzeba korzystać z zarobionych pieniędzy, więc dzięki niej zacząłem np. chodzić na kolację do restauracji. Trochę mnie wyleczyła
z mojego sknerstwa, ale przyznam, że lubię mieć coś na czarną godzinę i nie szastam pieniędzmi. Dzięki temu mogę tak często podróżować
i udaje mi się to w ramach bardzo skromnego budżetu. Kiedy myślę o dzieciństwie, czuję spokój - powrót do tamtych beztroskich lat jest już
niemożliwy, ale wracam do nich wspomnieniami, by znów poczuć się wolny i mieć głowę pełną marzeń.

Joanna Bączyńska
tłumaczka języka niemieckiego

Mówiąc o mym dzieciństwie, wspomnieć należy, że wzrastałam w industrialnym krajobrazie
i atmosferze Górnego Śląska. Jedynie na wakacje przyjeżdżaliśmy w sielskie rejony Podlasia do
moich dziadków, co stanowiło wielki kontrast do codziennego życia w ciągu roku szkolnego.
Babcia i dziadek mieli dom w dość odludnej okolicy Stoku Lackiego. Do dziś pamiętam ten dom
stojący pośród sadu owocowego i wiekowych gruszy, czereśni i pól porośniętych zbożem rozmaitym. Jedynym śladem cywilizacji były tory kolejowe, gdzie co jakiś czas przejeżdżały z hukiem
pociągi osobowe i towarowe. Niby nic takiego, ale samo obcowanie z przyrodą i zwierzętami, codzienny udział w życiu typowego gospodarstwa rolnego, dawał nam, dzieciakom z miasta, dużą
frajdę. Dziadek hodował krowy, świnie, króliki, nutrie i kury. Było więc naprawdę wesoło. Nie
było wielkich rozrywek, ale wystarczyła wyobraźnia, dzięki której budowaliśmy szałasy w sadzie,
skakaliśmy po wszystkich drzewach i szukaliśmy „skarbów” na starym strychu babci. Zawsze
zjeżdżali się kuzyni, ciotki i wujkowie, aby pomóc przy żniwach czy sianokosach i to też była „wielka przygoda” dla miejskiego dzieciaka,
którym byłam, a miałam tyle energii, że chętnie uczestniczyłam w tych wszystkich pracach, które traktowałam jak rozrywkę. Nauczyłam
się ogrodnictwa, jak zbierać grzyby, jak kochać zwierzaki, no i nauczyłam się grać w „nogę” z chłopakami. Pewnie te wspomnienia by
przygasły i wyblakły, gdyby nie to, że w końcu moje życie bardziej związałam z tymi stronami i zamieszkaliśmy na stałe najpierw w Stoku
Lackim, a później w Siedlcach.
Teraz mieszka tam moja mama i brat z rodziną. Okolica jest jeszcze piękniejsza niż w czasach mojego dzieciństwa, choć brakuje mi tych
zwierząt. Przybyło kwiatów i drzew… i samochodów. Chyba bardziej niż wtedy doceniamy zalety obcowania z przyrodą.
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Małgorzata Lewińska
aktorka

Miałam cudowne dzieciństwo. Tęsknię szczególnie za moimi zwierzętami, psem Karolem, który
był trzy lata starszy ode mnie i traktowałam go jak starszego brata. Całe moje dzieciństwo to był
ten pies. A że byłam jedynaczką, Karol był dla mnie kimś wyjątkowym i absolutnie niezbędnym.
Kiedy myślę o dzieciństwie z perspektywy lat, to dochodzę do wniosku, że nigdy nie przestałam
być dzieckiem. Mając własne dzieci – dwoje starszych i czteroletnie bliźniaki – codziennie przeżywam z nimi dzieciństwo. Czytam im te same książki, które ja czytałam – „Kubusia Puchatka”,
„Muminków” czy „Doktora Dolittle”. Staram się, żeby było podobne do mojego, ale przecież tamto
nie wróci. Tęsknię za beztroską, za trzepakiem na podwórku, za niektórymi koleżankami. Moje
miejsca w dzieciństwie to były przede wszystkich góry, gdzie z namiętnością jeździłam na nartach,
ale też działka położona w lesie na Mazowszu, gdzie spędzałam dwa miesiące wakacji i nie miałam
potrzeby wyjeżdżać gdzie indziej. Towarzyszką dziecięcych zabaw była dziewczynka ze wsi, razem
kąpałyśmy się w leśnym stawie, wyobrażając sobie, że to Lazurowe Wybrzeże… Byłam dzieckiem
dość niepokornym i bardzo ruchliwym. Wolałam łazić po drzewach niż bawić się w piaskownicy.
Do 10 roku życia byłam totalnym niejadkiem. To definitywnie minęło, kiedy rodzice wywieźli
mnie do kuzynów nad morze, a oni nie przejmowali się czy zjadałam, czy nie… I w ten sposób nabrałam apetytu. Lubiłam zdecydowane
smaki. Uwielbiałam ślimaki – w moim domu się nowocześnie gotowało, więc to nie była żadna ekstrawagancja dla mnie. Jak każde dziecko
uwielbiałam kiełbasę smażoną z cebulą – taką z musztardą, podawaną w pensjonacie „Ewelina” u Pani Tosi w Zakopanem. Moim przysmakiem był też chleb z masłem, solą i pieprzem. W czwartej klasie szkoły podstawowej nastała moda na robienie własnych słodyczy, więc
moją specjalnością stały się krówki. Pamiętam, że kuchnia po takich eksperymentach – ku rozpaczy rodziców – wyglądała jak po huraganie.
Smakiem z dzieciństwa jest też smak mielonki z puszki. Kiedyś postanowiłam kupić wszystkie konserwy dostępne na rynku, by odnaleźć
tamten smak i nie znalazłam…

Sławomir Miernicki

nauczyciel fizyki w I LO im. B. Prusa
Moje dzieciństwo przypadało na ostatnią dekadę XX wieku, tj. na lata 90. Był to w Polsce trudny
czas przemian ustrojowych i gospodarczych. Pochodzę z tzw. „wyżu demograficznego” i wszędzie
było nas pełno. Podwórka były zapełnione, wygrywał ten, kto pierwszy zajął boisko. Graliśmy
w piłkę nożną na osiedlu, robiliśmy ogniska, ganialiśmy się wokół bloków. Nie było wtedy rozwiniętej telefonii komórkowej, więc każdy spędzał czas na dworze. Żeby się z kimś spotkać, trzeba
było iść i dzwonić domofonem lub… wykrzykiwać pod blokiem czyjeś imię. „Orlików” nie było
wtedy - bramki budowaliśmy z pali ogrodzeniowych, linie sypaliśmy piaskiem, żeby było widać
dokąd gramy. Po pewnym czasie w polu bramkowym robiło się klepisko – trawa była zadeptana. Ja
lubiłem eksperymenty i samodzielne konstrukcje, stąd blisko mi było do fizyki i techniki. Tak już
mi zostało do dzisiaj. Noce były „ciemniejsze” niż dzisiaj i można było obserwować więcej gwiazd
na niebie - może dlatego zacząłem spoglądać w niebo? Dzisiaj zdecydowanie wzrosła liczba niepotrzebnych i źle ustawionych lamp oświetleniowych. Jak w piosence – każde pokolenie ma swój czas.

Barbara Chwesiuk

właścicielka marek Bialcon i Rabarbar
Moje najmilsze wspomnienia z dzieciństwa związane są z naturą, a szczególnie jej letnią wersją.
Otaczający nas świat odbieramy wszystkimi zmysłami, a u dzieci są one chyba wyostrzone. Do dzisiaj pamiętam zapach upalnego lata, zapach siana, kwitnącej lipy, zapach świeżego miodu, dojrzałej
papierówki czy mleka z pianką prosto od krowy.
Kiedy przychodziły wakacje, mama umawiała się z sąsiadkami na jagody. Panie zabierały do lasu
wszystkie swoje dzieci. Dostawaliśmy kubeczki emaliowane, które musieliśmy napełniać maleńkimi, czarnymi owocami. To było niezwykle żmudne zajęcie i kombinowaliśmy wszyscy, dodając
sobie ilość wysypanych do wiadra kubeczków. Najprzyjemniejszym momentem była przerwa na
obiad. Siadaliśmy wszyscy na polanie, obieraliśmy ugotowane na twardo jajka i świeże, pachnące
ogórki. Popijaliśmy kompot truskawkowy albo podpiwek z butelek z zapięciem na drucik. Wkoło
były czarne, roześmiane buzie. Zbierając jagody zawsze znajdowaliśmy piękne żółte kurki. Następnego dnia na obiad mieliśmy zawsze zupę z kurek i pierogi z jagodami, polane śmietaną i posypane cukrem. O smakach z dzieciństwa
mogłabym długo opowiadać. ...
Wracając do natury, zawsze dziwiły mnie te wszystkie kształty, kolory, zapachy. To zdziwienie pozostało mi do dzisiaj, a nawet z wiekiem
dziwię się coraz bardziej. Pamiętam, że mój dziadek Józef zachwycał się owadami, kwiatami, owocami. Nigdy nie spowszedniały mu te cuda,
chociaż przeżył na wsi całe swoje długie życie.
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY
Aby do niego trafić, należy jechać z Nowogródka, miasta urodzenia Adama Mickiewicza,
20 km na południowy wschód. Leży ono na
terenie Świteziańskiego Parku Krajobrazowego. Jego powstanie wiąże się z legendą opisaną
przez naszego wieszcza w balladzie „Świteź”.
Opowiada się w niej o mieście księcia Tuhana
o nazwie Świteź, które zostało napadnięte przez
najeźdźców z Rusi, a jego mieszkańcy ukryli
się w kościele i prosili Boga o ocalenie. Wtedy
miasto zapadło się, wrogowie zginęli, a mieszkanki zamieniły się w lobelie, rośliny o białych
kwiatach. Dno jeziora dotąd nie było badane,
ale wiadomo, że jest pochodzenia krasowego.
Czyli powstało w wyniku zapadnięcia się ziemi do pustej przestrzeni na pewnej głębokości.
Mimo braku zasilania w wodę, cały czas zachowuje stałą głębokość toni. Naukowcy twierdzą,
że powstało w średniowieczu. Lej miał około
1,5 km średnicy i mógł pochłonąć niewielkie
miasto. Poza tym lobelia jeziorna rosnąca na
brzegu, występuje tylko w zachodniej i środkowej Europie oraz poza zwartym jej zasięgiem
tylko nad Świtezią. Zwana jest także stroiczką.
Nie można jej zrywać nie tylko dlatego, że od
1918 r. jest to teren rezerwatu przyrody. Roślina

zaczerpnąć do zaparzenia herbaty. W pierwszych dniach maja jest jeszcze cicho i spokojnie.
Później, gdy nastaną upały, nad jezioro przyjeżdżają tysiące ludzi, by popływać w rewelacyjnie
miękkiej i leczniczej wodzie, nasyconej bogato
jonami srebra. Woda działa leczniczo szczególnie na zmęczone oczy. W księżycową noc
można odbyć w wodzie rytuał pozwalający na
uwolnienie się od złudzeń. A to już kojarzone
jest z nimfą Świtezianką, wystawiającą na próbę wierność kochanka. Czytelnik na pewno już
przypomniał sobie o innej balladzie Adama
Mickiewicza, mianowicie „Świteziance”.
W pobliżu tytułowego jeziora warto wstąpić do niezwykle malowniczo wyglądającej
wśród kwitnących w maju drzew wsi Kosicze.
Znana jest z dwóch źródeł wypływających
w lesie. Jedno z nich uważane jest za źródło
wody żywej, drugie martwej. Oba cieki są
bardzo blisko siebie. Gdybyśmy nie spotkali
okolicznych mieszkańców, przyjeżdżających
po wodę żywą i wożących ją do domu hektolitrami, to moglibyśmy się pomylić. A należy napić się najpierw wody martwej, która
usunie z żołądka wszystko, co złe i następnie
żywej, ożywiającej organizm. Podobna kolej-

ma właściwości lecznicze (leczenie astmy i terapie antynikotynowe), ale i trujące. Przekonali
się o tym fakcie atakujący miasto. Zrywali rośliny dla urody białych kwiatów, ozdabiali swe
szyszaki i wkrótce umierali.
Obecnie nad jeziorem, od strony szosy, stoi
Kamień Filaretów z wypisanym fragmentem
„Świtezi” Adama Mickiewicza. Warto odbyć
spacer wokół jeziora, które otoczone jest całkowicie lasem. W XIX w. zostało obwiedzione
wałem, który spowodował powstanie wokół
zabagnionych terenów. Podczas spaceru należy
uważać pod nogi z powodu malowniczej i fotogenicznej plątaniny korzeni wiekowych drzew
na wale, głównie świerków. A można się zagapić, gdyż woda w jeziorze jest niezwykle czysta
i ma jasne kredowe dno. Z daleka widać w toni
pływające ryby. Tej wody można bezpiecznie

ność zalecana jest przy przemywaniu skóry,
np. na twarzy.
Pięć kilometrów na północ od Nowogródka znajduje się drugie „mickiewiczowskie”
jezioro, Litówka. To tutaj bawili się i kąpali nowogródcy uczniowie, słuchali podań
o klęsce Krzyżaków, opisanej przez Adama
Mickiewicza w epilogu „Grażyny”.

WOKÓŁ
ŚWITEZI
BYŁEM TROCHĘ SCEPTYCZNIE NASTAWIONY
DO WYJAZDU NAD ŚWITEŹ W CZASIE
WEEKENDOWO-MAJOWEGO PLENERU GRUPY
TWÓRCZEJ „FOTOGRAM”, KIEROWANEJ
PRZEZ ANDRZEJA RUCIŃSKIEGO. SĄDZIŁEM,
ŻE SZKODA CZASU NA JEZIORO, JAKICH
WIELE SIĘ WIDZIAŁO. ALE MYLIŁEM SIĘ
I ŻAŁOWAŁEM, ŻE ZABRAKŁO NAM CZASU NA
OBEJŚCIE WOKÓŁ CAŁEGO ZBIORNIKA.

Dziś żadnego nie znajdziesz
w nowogródzkiej gminie,
Co by ci nie zanucił piosnki o Grażynie.
Dudarze ją śpiewają, powtarzają dziewki
I dotąd pole bitwy zwą polem Litewki.
Pół kilometra od Litówki, we wsi Garadeczna, znajduje się pomnik przyrody Republiki Białoruś „Wielki kamień Litewski”.

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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RECENZJE PO PREMIERZE SPEKTAKLU

Spektakl „The Room” wywarł na mnie ogromne wrażenie. Pięknie podana treść, wyrażona
poprzez cenną i bogatą taneczno-ruchową formę przekazu. Bardzo dobrze dobrana muzyka
podkreślała atmosferę spektaklu. Moją uwagę
przykuły oryginalne i zjawiskowe rozwiązania
wykorzystania rekwizytów w spektaklu, którymi były chociażby meble: stół, kanapa, krzesła,
itp. Spektakl wyróżnia przede wszystkim bogata
w podteksty fabuła, skłaniająca do przemyśleń
i refleksji. Na pewno pozostanie on w mojej pamięci na długo, będę wracać do niego myślami
i wspomnieniami, a w przyszłości chciałabym
obejrzeć go raz jeszcze.
Natalia Steć – instruktor terapii uzależnień
Spektakl nieoczywisty, niebanalny, wielowymiarowy, okraszony dużą dozą emocji, którymi tancerze wręcz emanują ze sceny. O jakości
tańca mówić nie trzeba, sama bowiem marka
„Caro Dance” mówi za siebie. Niemniej jednak
zaskakującym są pomysłowość i nieszablonowość elementów choreografii, które w wyrafinowany sposób niewerbalnie przekazują istotę
całego przedstawienia. Całość sztuki, bo nie na
wyrost tak należy nazwać „The Room”, w mojej ocenie mocno odbiega od standardów polskich, wnosząc jednocześnie w polskie realia
tanecznego świata sceny europejski kunszt,
świeżość i wysoką jakość artystyczną! Zdecydowanie polecam i liczę na więcej!!
Ewelina Warda - prawnik
Spektakl „The Room” pokazuje różne relacje
i uczucia, jakie ludzie łączą z domem. Zainspirowało mnie to do własnych przemyśleń. Każdy z nas tęskni za czymś, czego doświadczył
w swoim rodzinnym domu, dlatego też spektakl ten stał mi się bardzo bliski. Kunszt tancerzy na światowym poziomie idealnie ukazywał
problematykę spektaklu. To wszystko urozmaicone zostało piękną grą świateł, rekwizytów,
wymownością scenografii. Gorąco polecam.
Dominika Stróżewska – tancerka,
pedagog tańca, studentka na Wydziale Tańca
Współczesnego (Linz, Austria)

Pokój, Mieszkanie, Dom. To przestrzenie dla
większości z nas specjalne. Przestrzenie,
w których przeżywamy zarówno te najważniejsze, jak i najbardziej prozaiczne doświadczenia.
Przestrzenie, w których formuje się tożsamość
i kształtuje spojrzenie na świat. Spektakl Teatru
Tańca Caro stworzony przez Elizę Kindziuk
i Sebastiana Piotrowicza jest próbą eksploracji
relacji, jakie zachodzą pomiędzy domownikami
i przestrzeniami, które zamieszkują. Jest dojrzałym badaniem ambiwalentnych emocji, jakie
budzi w nas dom: od poczucia bezpieczeństwa,
do poczucia ograniczenia wolności, od komfortu
wspólnych rozmów i przyzwyczajeń, do przytłaczającej rutyny codzienności, od miłości, do frustracji. Pięciu tancerzy (Eliza Kindziuk, Izabela
Orzełowska, Ilona Gumowska, Łukasz Czapski,
Sebastian Piotrowicz) zaprasza nas na półtoragodzinną, osobistą wizytę w ich domach, w których
widzowie odkrywają także swoje domy. Ruchem
opowiadają historie, w których odkrywamy nasze własne historie. Scenografię stanowią przedmioty użytku codziennego: sofa, lampa, stół,
które dzięki tancerzom zyskują życie i stają się
bohaterami spektaklu. Lampa tańczy światłocieniem, sofa miękkością tkanin, stół stabilnością
postawy. Doskonała technika, doświadczenie
sceniczne i porozumienie artystyczne pomiędzy
tancerzami, w połączeniu z osobistą wrażliwością, której nie boją się odkrywać przed widzami,
sprawiają że spektakl „The Room” staje się prawdziwą wspólną podróżą w najgłębiej skrywane
zakątki naszych domów… i naszych dusz.

Kamila Drapało
 doktorantka na wydziale filozofii (ACU, Australia)

wydarzenie artystyczne

WYSTAWA PLASTYCZNA SEKCJI DZIECIĘCEJ
Z wielką przyjemnością pragnę zainteresować Państwa wystawą dziecięcej grupy Sekcji
Plastycznej Centrum Kultury i Sztuki im. A.
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
Od października do końca maja dzieci i młodzież pracują pod moim kierunkiem w Spółdzielczym Klubie Kultury „TRÓJKA”. Obserwuję ich poczynania, uczę poprawności plastycznej
i podziwiam jak rozwijają swój talent. Wiele
z tych osób ma szansę by nie tylko amatorsko

zajmować się plastyką. Cieszę się widząc jak poważnie traktują spotkania i ćwiczenia z rysunku. Na wystawie każdy z uczestników prezentuje kilkanaście prac powstałych na zajęciach. Są
to głównie prace malarskie - dzieci interpretują
wiosnę, lato, jesień, zimę. Pokazują jak widzą
martwe natury i jak postrzegają naturę.
Polecam serdecznie odwiedzenie wystawy
i ocenę rocznego dorobku młodych artystów.

Zapraszam. Ireneusz Parzyszek.

fot. Krzysztof Kowalski

the room

Spektakl „The Room” już od wejścia na widownię wprowadzana w atmosferę domu rodzinnego. Aktorzy Teatru Tańca Caro pokazują relacje
rodzinne. Członkowie rodziny razem oglądają
TV, czytają, piją, jedzą, tańczą, bawią się, ale też
czasami kłócą, przeżywają trudności i sprzątają
bałagan. Przedstawienie obfituje w sceny bardzo
żywiołowego tańca pełnego emocji, jak również
chwile spokoju domowego ogniska. Tancerze,
w mistrzowski sposób, za pomocą niesamowitych ruchów, przedstawiają ciepło i bliskość w rodzinie. Gorąco polecam i zachęcam.
Magdalena Adamiak
nauczycielka języka angielskiego i polskiego
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Na poważnie i na wesoło
Zupełnie niespodziewanie tej wiosny zawitało
lato. Pewnie należałoby cieszyć się z tego, bo
podczas słonecznych i ciepłych dni czujemy się
znakomicie, wszystko wygląda lepiej i co by się nie
działo, jesteśmy nastawieni pozytywnie; jednym
słowem chce się żyć. Ale przecież lato, nawet to
na wiosnę, nie jest dobrym czasem dla kina. Bo
komu chciałoby się siedzieć w ciemnej sali, kiedy
na zewnątrz słońce, ciepło i czeka wiele wrażeń?
Jest rzecz jasna grupa ludzi potrafiących łączyć lato
i kino, albo są też tacy, którzy kochają filmy ponad
wszystko i nawet piękna słoneczna i ciepła aura
nie jest w stanie przeszkodzić im w zachwycaniu
się coraz to nowymi produkcjami, ale umówmy
się: jest to mniejszość. Jak więc ma sobie poradzić
kino z siłami natury? Cóż, recepta znana jest już
od dawna; brzmi ona: dobre filmy. I na dobre filmy
chcę Was drodzy Czytelnicy zaprosić i tym razem.
„Zimnej Wojny” Pawła Pawlikowskiego nikomu już chyba specjalnie nie trzeba przedstawiać.

Reżyseria: Paweł Pawlikowski
Scenariusz: Joanna Kulig, Tomasz Kot

Wiele powiedziano o tym tytule, dużo szumu medialnego zrobiono i do tego Złota Palma dla najlepszego reżysera oraz gratulacje od największych
gwiazd światowego kina dla twórców – jednym
słowem sukces! Ale czy zastanawiali się Państwo,
jak do niego doszło? Ile pracy nad scenariuszem,
scenopisem, dokumentacją i wreszcie realizacją
poświęcili twórcy? A co z funduszami; przecież
nikt ot tak nie wykłada gotówki – potrzeba było
dużo zachodu i wysiłku, by to wszystko zorganizo-

wać! A my siadamy w kinie lub przed telewizorem
i oglądamy. To, co podziwiamy w kinie, czym się
zachwycamy i o czym dyskutujemy potem przez
wiele godzin, jest tak naprawdę tylko, a może aż,
produktem finalnym całego projektu, jest taką,
cytując klasyka, „truskawką na torcie”. Ale wracamy do „Zimnej Wojny”; to piękna, wzruszająca
opowieść o dwojgu ludziach, którzy nie mogą być
ze sobą i jednocześnie nie mogą bez siebie żyć;
jest to historia miłości kompozytora i członkini zespołu pieśni i tańca, historia dwojga ludzi
doświadczonych tragicznie przez nieludzki czas
wojny. Całość osadzona w smutnych i budzących dziś grozę czasach stalinizmu. To niezwykle
skomponowana, pięknie zagrana i wspaniale
podana opowieść, która mimo czarno–białych
zdjąć jest bardzo malownicza i klimatyczna. Paweł
Pawlikowski nie tylko wyreżyserował to dzieło;
jest również, razem z nieżyjącym już Januszem
Głowackim, jego współscenarzystą. Za zdjęcia
odpowiada Łukasz Żal – autor zdjęć do oscarowej
„Idy”, za które - przypomnę - otrzymał nominację
do Oscara, a w obsadzie filmu zobaczymy min.:
Joannę Kulig, Tomasza Kota, Agatę Kuleszę, Borysa Szyca i Adama Woronowicza. Piękna muzyka
będąca mieszanką jazzu, polskiej muzyki ludowej
oraz starych piosenek paryskich podkreśla duszną
atmosferę tamtych czasów i jednocześnie wprowadza nas w krąg opowieści. To jeden z tych filmów,
które nie boją się pięknej wiosenno–letniej aury
na zewnątrz kina i zapełniają sale do ostatniego

DO OBEJRZENIA
KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Bp Beniamin Szymański
Piotr Paweł Beniamin Szymański to
trzeci biskup obecnej Diecezji Siedleckiej.
Urodził się 18 czerwca 1793 roku w Warszawie, chrzest przyjął w kościele Świętego
Krzyża. Pochodził z rodziny szlacheckiej
herbu Ślepowron. Uczęszczał do szkoły Pijarów w Warszawie, a w 1810 roku wstąpił do
klasztoru Kapucynów w Nowym Mieście nad
Pilicą. Tam przyjął imię zakonne Beniamin.
W 1816 roku został wyświęcony w Krakowie
na kapłana przez bpa Jana Pawła Woronicza.
Posługiwał jako kaznodzieja, spowiednik
i kapelan w więzieniu politycznym w cytadeli warszawskiej. Od 1828 roku pełnił funkcję
gwardiana. Angażował się podczas powstania
listopadowego (1830-31) jako pielęgniarz. Od
1836 roku działał jako prowincjał zakonu.
Przez 16 lat tej posługi przyczynił się do odnowy wielu domów zakonnych, a także przyjął wielu znanych później nowicjuszy (m.in.
Honorata Koźmińskiego). Był także autorem
wielu prac naukowych z dziedziny liturgiki,
ascetyki i historii.
1 lutego 1856 roku został konsekrowany na biskupa w kościele Świętego Krzyża
w Warszawie, a 7 czerwca odbył się jego ingres do katedry w Janowie Podlaskim. Lata

jego działalności to nieustanne represje, prześladowania
Unitów, kasaty klasztorów.
W tym trudnym dla Kościoła
czasie bp Szymański zorganizował kurię i seminarium
diecezjalne, dbał o pobożność
i karność duchowieństwa, wizytował parafie, wprowadził
nabożeństwo majowe. Dnia
22 maja 1867 roku car Aleksander II skasował Diecezję Janowską, czyli Podlaską
i przyłącza ją do Lubelskiej.
Siłą wywieziono bpa Szymańskiego do Łomży, gdzie 15
stycznia 1868 roku zmarł.
Prezentowany
portret
ukazuje Szymańskiego w stroju biskupim, z krzyżem pektoralnym na piersiach. Jest
wyidealizowany, gdyż z zachowanego opisu dowiadujemy się, że „fizjonomia ojca Beniamina nie była piękna. Marsowa, ponura, czoło zazwyczaj zmarszczone,
ale gdy się ożywił i mówić począł znikały te
zewnętrzne ujemne strony, a występowała

dobroć, wesołość, z czego wszystkim się podobał i wszystkich sobie podbijał”.
W roku 2018, kiedy obchodzimy 200-lecie powstania Diecezji Siedleckiej, szczątki
bpa Beniamina Szymańskiego zostały sprowadzone do Janowa Podlaskiego.

CZERWIEC 2018
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Reżyseria: Urszula Antoniak
Obsada: Jakub Gierszał, Andrzej Chyra, Justyna Wasilewska

miejsca! Wśród widzów nie może rzecz jasna Was
zabraknąć, bo to pozycja obowiązkowa!
Tyle o najnowszym filmie Pawlikowskiego.
Teraz będzie mniej poważnie, ale nie znaczy to, że
bezsensownie. Kolejny film letni i do zobaczenia,
to produkcja francuska „MOMO”. Jest to komedia,
a więc gatunek filmowy, który z definicji nie boi
się letniego słońca. Na komedię bowiem zawsze
znajdziemy czas, komedię zawsze i o każdej porze
roku ogląda się dobrze.

Film opowiada historię niemłodego już,
bezdzietnego małżeństwa, które pewnego dnia
w swoim mieszkaniu odnajduje dziwaka mówiącego mało zrozumiałym bełkotem i przedstawiającego się jako ich syn. I nic to, że owa para
nigdy dziecka nie miała; w bohaterce budzi się
instynkt macierzyński, w wyniku czego, mimo
sprzeciwu małżonka, obcy człowiek wraz ze swoją
żoną oraz … psem zostaje przez nią przygarnięty.
Oczywiście ich obecność wywoła sporo zamieszania w życiu bohaterów, ale nic to, przecież to…
cudownie odnalezione dziecko, którego nigdy nie
było! W rolach głównych zobaczymy Christiana Clavier’a i Catherinne Frot, a reżyserami są
Vincent Lobelle i Sebastien Thiery. Jak na komedię
przystało, obraz ten rozbawi Was do łez, wzbudzając jednak pewne refleksje. Bo jak pozostać
obojętnym, kiedy słyszy się taki oto tekst: „Kochanie, chyba byś zapamiętała, gdybyś była w ciąży!”,
a podobnych gagów jest w tym filmie pełno.
To świetna propozycja dla wszystkich widzów;
tych nastawionych rozrywkowo i dla tych poważnych, szukających w kinie „ćwiczeń umysłowych”;
każdy zabawi się setnie i znajdzie swoją pointę.
Jak widzicie, zawsze jest czas na dobre kino,
nawet na wiosnę czy w lecie. Ważne jest tylko,
czy potrafimy znaleźć filmy, jakich oczekujemy.
Jeśli tak, to pozycji filmowych z pewnością nie
zabraknie. Szukajcie i wybierajcie więc rozrywkę
dla siebie, bylebyście tylko wiedzieli, czego wypatrujecie.
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DO POCZYTANIA-

Herbert Biografia
Tom 1. „Niepokój”
Tom 2. „Pan Cogito”
Andrzej Franaszek
Niestrudzony podróżnik. Porywający eseista. Genialny poeta.
Wieczny dowcipniś i kawalarz? Czy raczej
pisarz dręczony depresjami, gniewem, przez dekady walczący z bólem ciała i duszy? Nieprzenikniony? Zawsze osobny? Z pewnością: człowiek
budujący swe życie na przekór historii, modom,
przeciwnościom losu, biedzie, własnym słabościom. Płynący pod prąd.
Andrzej Franaszek, autor znakomicie przyjętej w Polsce i na świecie biografii Czesława Miłosza, z pieczołowitością portretuje Zbigniewa
Herberta. Nie pomija tematów trudnych czy kontrowersyjnych, głęboko wczytuje się w korespondencję i prywatne, dotąd nieznane notatki, by na
nowo oświetlić twórczość poety. Pogmatwane
losy Herberta wpisuje w historyczną panoramę, co sprawia, że z niemal dwóch tysięcy stron
wyłania się nie tylko pasjonująca wielowątkowa
opowieść o jednym z najwybitniejszych polskich
twórców dwudziestego wieku, ale i o epoce, która
go kształtowała i inspirowała.

Z opisu wydawcy

autorska galeria

ANNA KACZOR
Anna Kaczor mieszka na Wybrzeżu w Wejherowie. Jej miastem rodzinnym jest Sokołów Podlaski a Sokołowski Ośrodek Kultury
był pierwszym miejscem pracy. Ukończyła Liceum Plastyczne w Supraślu. Później
wyższe studia magisterskie na Wydziale
Edukacyjno-Filozoficznym na Akademii

Pomorskiej w Słupsku oraz podyplomowe
studia Sztuka i Ekologia-Etyka na Uniwersytecie Gdańskim. Na osobowość autorki
silny wpływ wywarli filozofowie, u których
broniła pracę magisterską, prof. A.J. Karpiński i podyplomową, prof. R. Zagłoba. Jest
członkiem SPAW Era-Art w Gdyni i Związ-

ku Polskich Artystów Plastyków Okręgu
Gdańskiego. Brała udział w wielu wystawach
indywidualnych i zbiorowych. Poza twórczą
pracą w zaciszu domowej pracowni Anna
Kaczor jest organizatorką i uczestniczką
licznych plenerów malarskich.
WERNISAŻ WYSTAWY
6 CZERWCA GODZ. 18:00
GALERIA TEATRALNA CKiS
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RELACJE

TEATR DZIECIĘCY DRAMMA-MIA

na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce

17 MAJA TEATR DZIECIĘCY DRAMMA- MIA ZAPREZENTOWAŁ PODCZAS FINAŁU XXIII FESTIWALU TEATRÓW DZIECIĘCYCH
I MŁODZIEŻOWYCH SREBRNA MASKA SPEKTAKL PT. ,,WSZYSTKIE SMOKI O TYM WIEDZĄ”. MŁODZI AKTORZY, PRZYGOTOWANI POD
KIERUNKIEM MARIOLI STRUS, ZNAKOMICIE PRZEDSTAWILI HISTORIĘ MAŁEGO SMOCZKA HIERONIMA, KTÓRY MARZY
O TYM, BY SZYBKO STAĆ SIĘ DOROSŁYM. CIEKAWY WSZYSTKIEGO, CHCE JAK NAJSZYBCIEJ POZNAĆ ŚWIAT I NIE ZAWSZE JEST
POSŁUSZNY MAMIE. WBREW JEJ WOLI NAWIĄZUJE ZNAJOMOŚĆ Z KŁAMLIWYM GNOMEM, KTÓRY NAMAWIA GO, BY WYRUSZYŁ
,,TAM, GDZIE KOŃCZY SIĘ JASKINIA”. NIESTETY, PIERWSZA WYPRAWA W WIELKI ŚWIAT OKAZUJE SIĘ DLA MALUCHA PEŁNA
NIEBEZPIECZEŃSTW, CZYHA BOWIEM NA NIEGO CZARNY RYCERZ ,,POGROMCA SMOKÓW”. TYLKO POMOC WIEDŹMY RATUJE
HIERONIMA PRZED ZGUBĄ. PEWNEGO DNIA MARZENIA SMOCZKA O SAMODZIELNOŚCI SPEŁNIAJĄ SIĘ. MAMA WYSYŁA GO DO LASU
PO SMOCZE ZIELE. W DRODZE HIERONIM RATUJE NAJSTARSZE DRZEWO I PRZEPĘDZA ZŁEGO DRWALA. MAMA JEST
Z NIEGO BARDZO DUMNA. OKAZUJE SIĘ, ŻE WIELKICH CZYNÓW MOŻNA DOKONAĆ W KAŻDYM WIEKU.

• Jakie uczucia towarzyszyły Wam podczas występu?
Maja: Na początku był stres, a potem, jak
zaczęłam grać, wszystko się rozluźniło.
Natalka: Dla mnie wyjście na scenę
było motywujące, chciałam jak najlepiej
zagrać swoją rolę.
Gabrysia: Czułam w środku radość!
• Przygotowanie spektaklu było trudne
czy łatwe?
Maja: Niełatwo jest być dobrym aktorem, na próbach trzeba dać z siebie
wszystko, a to czasami jest męczące.
• Jeżeli próby wymagają wysiłku, to czy
warto chodzić na zajęcia teatralne?
Maja: Opłaca się, bo wysiłek jest doceniony
na
występie.
Rozwijam
swoje zdolności. Duże zadowolenie przynosi mi współpraca na scenie.

Natalka: Ważne jest to, że do występu przygotowujemy się w teatrze.
Na scenie czuję się jak w magicznym
miejscu i to jest takie przyjemne.
Ola: Jak przekroczę próg teatru, to odcinam się od rzeczywistości. Jak jestem
nawet zmartwiona, to o tym zapominam.
Gabrysia: Na zajęciach teatralnych mogę
pokazać swoje emocje, a w szkole nie.
Amelka:
Przygotowanie
spektaklu
to zabawa i obowiązek, bo trzeba się
nauczyć roli.
Zuzia: W teatrze otwierają się przede
mną drzwi wyobraźni.
Lena: Lubię teatr!
• Czy podczas występu zdarzyły się
jakieś drobne potknięcia?
Ola: Drobne, ale nie będziemy zdradzać, jakie. Niech na to spadnie kurtyna
milczenia. Uczymy się na własnych błędach.
• Kto z Was chciałby w przyszłości
zostać aktorem?
(Prawie wszystkie ręce w górze)
• Czy cieszycie się z osiągniętego
sukcesu?
Wszyscy: Bardzo!
Maja: Pozostaną piękne wspomnienia.
Relacja z rozmowy z przedstawicielami
teatru po występie.

Rozmawiała Mariola Strus

fot. Maria Mazurkiewicz

Osobliwy charakter nadała spektaklowi
scenografia tworzona przez dzieci na żywo
z poduszek, które zamieniały się w drzewa,
w trawę, a nawet w smoka. Kolorowe
stroje, humorystyczny tekst, a przede
wszystkim dziecięca radość wniesiona na
scenę przyczyniły się również do tego, że
spektakl spotkał się z uznaniem jury
i aplauzem publiczności. Został nagrodzony SREBRNĄ MASKĄ I stopnia i nominowany do XVIII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich.
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RELACJE

W DNIACH 18-20 MAJA W ŁOMIANKACH ODBYWAŁY SIĘ KRAJOWE
MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION
JAZZ DANCE. PRZEZ TRZY DNI W INTEGRACYJNYM CENTRUM
DYDAKTYCZNO-SPORTOWYM SWOJE TANECZNE UMIEJĘTNOŚCI
PREZENTOWAŁO BLISKO 1000 TANCERZY Z CAŁEJ POLSKI.
W RYWALIZACJI, KTÓRA STANOWIŁA ZARAZEM ELIMINACJE
DO MISTRZOSTW EUROPY I ŚWIATA, WZIĘLI UDZIAŁ
RÓWNIEŻ SIEDLCZANIE - TANCERZE I TANCERKI FORMACJI
TANECZNEJ CARO DANCE. Z WIELKĄ PRZYJEMNOŚCIĄ MOŻEMY
POINFORMOWAĆ, ŻE NASI TANCERZE STAWALI 11 RAZY NA
PODIUM, ZDOBYWAJĄC TYM SAMYM TYTUŁY TEGOROCZNYCH
MISTRZÓW I WICEMISTRZÓW POLSKI.
Miejsce I - Mistrzostwo Polski
1. Formacja Jazz - pow. 16 lat - Caro Dance Company
2. Duet Jazz 12-15 lat - Oliwia Czarnocka, Michał Woiński
Miejsce II - Wicemistrzostwo Polski
1. Grupa Jazz pow. 16 lat - Caro Dance Company
2. Solo Jazz Chłopcy 12-15 lat - Michał Woiński
3. Formacja Jazz do lat 11 - Mini Caro Dance
4. Solo Jazz Dance Chłopcy do lat 11 - Paweł Świętochowski
5. Grupa Jazz do lat 7 - Mini Mini Caro Dance
Miejsce III - II Wicemistrzostwo Polski
1. Formacja Jazz 12-15 lat - Juniorzy Caro Dance
2. Grupa Jazz 12-15 lat - Juniorzy Caro Dance
3. Duet Jazz 12-15 lat - Katarzyna Borkowska, Nina Jarkowska
4. Solo Jazz Dance Chłopcy do lat 11 - Bartosz Kaniewski
Pozostałe miejsca finałowe:
Miejsce IV
1. Duet Jazz pow. 16 lat - Dominika Kowalczyk, Mieszko Chomka
2. Duet Jazz 12-15 lat - Anna Kurowska, Julia Mućko
3. Solo Jazz Dance Chłopcy do lat 11 - Michał Wójcik

Miejsce VI
1. Solo Jazz Chłopcy pow. 16 lat - Krzysztof Wiśniewski
2. Solo Jazz Chłopcy do lat 11 - Błażej Hawryluk
3. Duet Jazz do lat 11 - Kalina Anusiewicz, Lena Nowosad
Serdecznie gratulujemy!

fot. archiwum Caro Dance

Miejsce V
1. Solo Jazz Dziewczęta 12-15 lat - Izabela Łukasiewicz
2. Solo Jazz Chłopcy 12-15 lat - Maciej Kwiatkowski
3. Solo Jazz Chłopcy do lat 11 - Kamil Kwiatkowski
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W PROGRAMIE:
„O Piracie Buciorze,

który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela”

Reżyseria i z muzyka Waldemar Koperkiewicz, wykonanie aktorzy Teatru Es.
W tytułową rolę Pirata Buciora wciela się Robert Protasewicz, jego towarzyszkę przygód
– Papugę – gra Urszula Gotowicka, a odtwórcą roli groźnego Pirata Haka jest Maciej Czapski.

„Konradowe magiczne show”
– podobno lepsze od waty cukrowej!

Pokaz Konrada Modzelewskiego to oczy wytrzeszczone ze zdziwienia i brzuchy obolałe od śmiechu!
Będzie się działo! Będą magiczne pomidory, sznurek co gubi końce, a także metalowe koła,
co to łączyć się potrafią. A to tylko część niespodzianek! Mało tego - razem z Konradem
czarować będzie cała publiczność! Kto nie przyjdzie na pokaz ten gapa. :-)

REKLAMA
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NOVEKINO SIEDLCE
PoLECA

OCZAMI KOBIET
13 czerwca
godz. 19.00

lato 1993

27 czerwca
godz. 19.00

na głęboką wodę
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Kino
11 czerwca, godz. 12.00

18 czerwca, godz. 12.00
i wychowuje „genialne dziecko” – swą wybitnie uzdolnioną siostrzenicę Mary. Frank
pragnie, aby Mary uczyła się w zwykłej szkole, ale jego bogata i wpływowa matka Evelyn
ma inne plany – chce wziąć edukację wnuczki w swoje ręce, rozdzielając tym samym
Franka i Mary. Evelyn ma po swej stronie całą armię prawników, podczas gdy Frank może
liczyć tylko na dwie osoby: życzliwą mu gospodynię, Robertę i nauczycielkę Mary,
NOVEKINO
Bonnie, z którą zaczyna łączyć go uczucie. Wkrótce uświadamia
sobie, że SIEDLCE
podobnie, jak
ul. Wiszniewskiego 4
wybitne zdolności są darem losu dla Mary, tak pojawienie się dziewczynki
tel. 25 640 77 66 REZERWACJA BILETÓW (KASA)
w jego życiu jest darem dla niego samego.
tel. 25 640 77 60 REZERWACJA GRUPOWA
siedlce@novekino.pl
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M E C E N A S I K U LT U R Y

PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PARTNERZY CKiS
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

MPK
SIEDLCE

CENTRUM
MUZYCZNE

INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI
Kontakt:

BALKON

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

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

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

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

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

www.scena24.siedlce.pl
Wydawca: Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce
Druk sponsorowany: Drukarnia Iwonex
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Rezerwacje i bilety: Punkt Informacji Kulturalnej CKiS, tel. 25 794 31 89

