90 lat minęło Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz
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Święta gwiazd
teatru i filmu

Jestem normalnym
facetem
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KOLĘDA
W dzień Bożego Narodzenia
Radość wszelkiego stworzenia
Tylko Polacy płaczą.
Twarze u nich niby uśmiechnięte
Ale serca pod uśmiechem ściśnięte
Rozpaczą.
Raju utracony
Kraju opuszczony
Trzej królowie pogubili
Złociste korony –
Ptaszki w górę podlatują,
Jezusowi wyśpiewują
Hosanna!
Wół ryczy i wesołek
Pokrzykuje osiołek
i uśmiecha się Panna.
Biegli w takiej zamieci –
Jeden, drugi i trzeci –

Niech ten szczególny czas
świąt Bożego Narodzenia będzie okazją
do spędzenia wyjątkowych chwil w gronie najbliższych,
w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości,
a Nowy Rok stanie się czasem spełnionych marzeń i nadziei.
Dyrekcja i Pracownicy CKiS

I na mrozie zgrabiały im ręce –
jakże staną królowie nędzarze
Przed tą radością w stajence?
O, Dzieciąteczko, w żłobie,
Przebacza naszej żałobie!

Znajdziesz nas:

Uśmiechamy się. Siły ostatkiem.

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

Już twarze łez się wstydzą,
Już oczy przez łzy nie widzą,
Trzęsie się ręka z opłatkiem.

Marian Hemar

4-7 Repertuar CKiS grudzień-styczeń
8 Zimowa Akademia Talentów
10-11 Rozmowy teatralne
z Hanną Śleszyńską
12 Tajemnice wszechświata
13-14 Ozdoba świąteczna
16-17 Święta gwiazd teatru i filmu
18-19 CKiS w liczbach
20-21 Gość Sceny 24 - rozmowa
z Marcinem Sójką
22-23 Czar wigilijnej nocy
24-25 Mini przewodnik
turystyczny
26-27 Bazar kulturalny
28-31 Piszą o nas/relacje

Wesołych Świąt

grudzień2018-styczeń2019
Nr 12(55)

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
Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2
UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9
Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1
Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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2 GRUDNIA (niedziela)

5, 6 GRUDNIA
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BALONOWE SHOW
- FUNNY BALLS SHOW

R

SPEKTAKL

DZIE

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

5 GRUDNIA (środa)

OSKAR
I PANI RÓŻA
godz. 18.00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Éric-Emmanuel Schmitt
Tłumaczenie: Barbara Grzegorzewska
Scenariusz, reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro
Jeśli zgadzacie się ze Staffem, że „śmierci
tak się należy uczyć jak życia”, nie możecie
przeoczyć przedstawienia Teatru Tańca Caro
opowiadającego o 9-letnim chłopcu chorym
na raka. Spektakl powstał na podstawie
znakomitej książki Erica-Emmanuela
Schmitta pt. „Oskar i Pani Róża”. W dwunastu
listach do Boga chore dziecko opisuje swoje
życie – życie, którego nigdy nie będzie
miało. Iwona Maria Orzełowska, scenarzystka
i autorka przedstawienia, stworzyła
pomost pomiędzy dziecięcą bezradnością,
naiwnością, strachem, a dojrzałą potrzebą
zrozumienia, odkrycia. To bodajże jedyna
inscenizacja w Polsce wzbogacona
o poruszające piosenki, których autorami są
Urszula Gotowicka (tekst)
i Krzysztof Chromiński (muzyka). Lekarze
leczą, a my możemy pomóc albo
przeszkodzić…

Bajeczne widowisko teatralne, w którym zobaczycie
ponad 3 000 balonów w wyjątkowych kolorach
i niespotykanych dotąd kształtach!
Rodzice doskonale wiedzą, że dmuchany balonik
wywoła uśmiech na buzi każdego dziecka! A jaka będzie
reakcja maluchów, gdy w jednej chwili zobaczą setki,
a nawet tysiące balonów we wszystkich kolorach tęczy?
Balonolandia to zaczarowana kraina, w której wszystko
może się zdarzyć! Balonowe kostiumy, balonowa
scenografia, balonowe dekoracje – tego w Polsce
jeszcze nie było! W bajecznym świecie czekają na Was
przygody króla Szarla, księżniczki Szarlotty, latającego
smoka i jego niezwykłych przyjaciół. Olbrzymi
balonowy zamek, a za nim wodospad wykonany
z kilkudziesięciu błękitnych baloników i gigantyczne
balony z niespodzianką w środku.

3 GRUDNIA (poniedziałek)
SPEKTAKL

BALONOWE SHOW FUNNY BALLS SHOW
godz. 9:00, 11:00, 12:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Bajeczne widowisko teatralne, w którym zobaczycie
ponad 3 000 balonów w wyjątkowych kolorach
i niespotykanych dotąd kształtach!

SPEKTAKL

OSKAR
I PANI RÓŻA
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Éric-Emmanuel Schmitt
Tłumaczenie: Barbara Grzegorzewska
Scenariusz, reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro

5 GRUDNIA (środa)
SPEKTAKL

OSKAR
I PANI RÓŻA
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Éric-Emmanuel Schmitt
Tłumaczenie: Barbara Grzegorzewska
Scenariusz, reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro

4 GRUDNIA (wtorek)

6, 7 GRUDNIA

SPEKTALKE EDUKACYJNE

SPEKTAKL

"CZARODZIEJSKIE SŁOWA"
"ŚCIEŻKAMI BOGÓW"
"BALLADYNA"
ARTENES
godz. 8:30, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu
Wrocławskiego Teatru Edukacji Artenes.

O PIRACIE BUCIORZE
KTÓRY ZGUBIŁ SKARB,
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA
godz. 11:00
miejsce: Scena Kameralna/ Teatr Capitol w Warszawie
Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Występują: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
Scenografia i kostiumy: Natalia Koperkiewicz
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9 GRUDNIA (niedziela)
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SPEKTAKL

SKĄD
MIKOŁAJ WIE?

DZIE

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

w w w.facebook.com/ckis.siedlce

7 GRUDNIA (piątek)
SPEKTAKL KONKURSOWY

PRYWATNA KLINIKA
godz. 17:00, 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada: Klaudia Halejcio, Rafał Cieszyński / Michał
Czernecki, Tomasz Oświeciński, Alżbeta Lenska,
Katarzyna Anzorge / Magda Margulewicz, Paweł
Koślik / Wojciech Solarz / Maciek Makowski
Prywatna Klinika to inteligentna i prawdziwie śmieszna
farsa, w której humor rozwija się aż po ostatnią scenę.
Lekka treść, wyraziste postaci, zawrotne tempo,
zaskakujące zwroty akcji oraz świetna obsada
zapewniają rozrywkę na wysokim poziomie. Historia
Harriet, rozwódki mieszkającej w eleganckim mieszkaniu
w Brighton, która rozwiązuje problemy finansowe dzięki
wsparciu dwóch żonatych dżentelmenów i perfekcyjnie
zorganizowanego kalendarza. Kiedy jeden z nich zostaje
unieruchomiony w łóżku przez złamaną nogę, a w progu
mieszkania Harriet pojawia się dawno niewidziana
przyjaciółka Anna wraz z niestroniącym od alkoholu
mężem oraz niczego nieświadome zdradzane małżonki,
spektakl staje się prawdziwym rollercoasterem emocji.

Reżyseria: Rafał Swaczyna
Scenografia: Marta Kodeniec
Obsada: Tomasz Bogdan Rynkowski,
Marek Janik, Daria Głowacka Beata Antoniuk,
Rafał Swaczyna Marzanna Gawrych, Judyta Kłys
Skąd Mikołaj wie? Odpowiedź na to pytanie kryje
się na strychu w domu małego Krzysia, gdzie swoje
miejsce znalazły Miś, Pajac i inne niechciane zabawki.
W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia do
sfatygowanych zabawek dołącza Czarownica, która
wkrótce zostanie zaniesiona pod choinkę. Miś i Pajac
pod wpływem wizyty nowej koleżanki postanawiają
jeszcze raz spróbować wydostać się ze strychu.
Współcześnie, praktycznie nieograniczony dostęp
do technologii i nowoczesnych zabawek sprawia, że
niezwykle łatwo jest rzucić w kąt niechcianą zabawkę
i zastąpić ją nową. Czasami jednak zdecydowanie
ciekawiej jest tchnąć nowe życie w stare zabawki
i sprawić, by w ich oczach znów pojawiło się odbicie
dziecięcego uśmiechu.

10 GRUDNIA (poniedziałek)
SPEKTAKL

SKĄD
MIKOŁAJ WIE?
godz. 9:00, 10:45
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

9 GRUDNIA (niedziela)
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O PIRACIE BUCIORZE
KTÓRY ZGUBIŁ SKARB,
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA

R

SPEKTAKL

E

DZI
godz. 12:00
miejsce: Scena Kameralna/ Teatr Capitol w Warszawie

Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Występują: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
Scenografia i kostiumy: Natalia Koperkiewicz

Reżyseria: Rafał Swaczyna
Scenografia: Marta Kodeniec
Muzyka: Bogdan Szczepański
Obsada: Tomasz Bogdan Rynkowski,
Marek Janik, Daria Głowacka,
Beata Antoniuk, Rafał Swaczyna,
Marzanna Gawrych, Judyta Kłys

10 GRUDNIA (poniedziałek)
SPEKTAKL

O PIRACIE BUCIORZE
KTÓRY ZGUBIŁ SKARB,
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA

godz. 10:00
miejsce: Scena Kameralna/ Teatr Capitol w Warszawie
Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Występują: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
Scenografia i kostiumy: Natalia Koperkiewicz

9 GRUDNIA (niedziela)

O PIRACIE BUCIORZE
KTÓRY ZGUBIŁ
SKARB, A ZYSKAŁ
PRZYJACIELA
godz. 12:00
miejsce: Scena Kameralna/ Teatr Capitol
w Warszawie
Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Występują: Urszula Gotowicka, Maciej
Czapski, Robert Protasewicz
Scenografia i kostiumy: Natalia Koperkiewicz
Niezbyt odważny tytułowy pirat Bucior i jego
gadatliwa i bardzo kolorowa Papuga żeglują
po morzu, aż na pewnej wyspie spotykają
innego Pirata, groźnego Kapitana Haka, który
szuka skarbu. Hak jest straszny, wzbudza lęk,
ale poczciwy Pirat znajdzie na niego sposób
dowcipny i pomysłowy. Bucior przejdzie
liczne próby siły i charakteru, by na koniec
zrozumieć, że najbardziej wartościowym
skarbem jest przyjaciel. A Papuga? Gada,
gada, gada...Zobaczcie sami, co się jeszcze
wydarzy w morskiej opowieści! Świetna
zabawa z bajecznie kolorowymi kostiumami,
niespodziewanymi zwrotami akcji i zaskakującą
puentą.
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11 GRUDNIA (wtorek)

14 GRUDNIA (piątek)

SPEKTAKL

KONCERT

www.ckis.siedlce.pl

OSKAR I PANI RÓŻA
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Éric-Emmanuel Schmitt
Tłumaczenie: Barbara Grzegorzewska
Scenariusz, reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro

GALA ZAKOŃCZENIA

90 LAT MINĘŁO
JERZY „DUDUŚ”
MATUSZKIEWICZ

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

13 GRUDNIA (czwartek)
SPEKTAKL

TAŃCZĄCA CHOINKA

14 GRUDNIA (piątek)

GALA ZAKOŃCZENIA

90 LAT MINĘŁO
JERZY „DUDUŚ”
MATUSZKIEWICZ
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Muzyk, członek i współzałożyciel słynnego
zespołu jazzowego Melomani, wspaniały
aranżer i kompozytor niezliczonej ilości
piosenek oraz muzyki do niezapomnianych
seriali telewizyjnych i filmów fabularnych.
Urodzony 10.04 1928 r. w Jaśle,
w br. obchodził będzie 90 rocznicę urodzin.
Z tej okazji kilku znakomitych muzyków
i wielokrotnych współpracowników jubilata
postanowiło uczcić tę rocznicę koncertem
prezentującym wycinek ogromnego
dorobku kompozytorskiego JDM. Wśród
wykonywanych podczas koncertu utworów,
w aranżacjach Andrzeja Jagodzińskiego
i Roberta Majewskiego, znajdą się m.in.: La
Valse du mal, Zakochani są wśród nas, Miłość
złe humory ma, W powietrzu wyrzeźbiłem
Twoją twarz, Tylko wróć, Wojna domowa,
Miłość jest impresjonistą, Czterdzieści lat
minęło, Stawka większa niż życie, Podróż za
jeden uśmiech.

godz. 9:00, 10:45
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
Spektakl w wykonaniu aktorów TEATRU BANASIÓW
z Warszawy.
Pierwszy śnieg przykrył las… Wszyscy układają się do
długiego, zimowego snu. Tylko krasnal ma mnóstwo
pracy. Musi przygotować prezenty dla wszystkich
Dzieci, z okazji zbliżających się świąt. Do Dzieci
przyjdzie Święty Mikołaj... Leśną, przedświąteczną
ciszę zakłóca drwal, który chce wyciąć najpiękniejsze
drzewko. Choinka błaga go o litość, a przerażony
Drwal ucieka. I cóż się dziwić, jeśli nawet Krasnal, który
zna wszystkie bajki, nie wiedział, że Choinka mówi!
Nie wiedział też, że dawniej to ludzie przychodzili
do lasu i tam odświętnie ubierali Choinkę, która
z wdzięczności, w noc Wigilijną, tańczyła dla nich.

13 GRUDNIA (czwartek)
WERNISAŻ

SIEDLECKA KULTURA TAŃCA
godz. 18:00
miejsce: FOYER Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
Wernisaż wystawy malarstwa Pauliny Giersz
Tancerze dorośli i adepci Teatru Tańca Caro w interpretacji
malarskiej. Projekt zrealizowany w ramach Stypendium
Prezydenta Miasta Siedlce.

14 GRUDNIA (piątek)
SPEKTAKL

OPOWIEŚĆ O PRAWDZIWYM
MIKOŁAJU

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

Występują: Mieczysław Dyrda Anna Wdowiak
Eugeniusz Korczarowski, Barbara Korczarowska
Włodzimierz Wdowiak Agnieszka Wdowiak
Scenariusz i reżyseria: Włodzimierz Wdowiak
Scenografia: Andrzej Raab
Czy my, dorośli wierzymy w Mikołaja? Czy mamy
kogoś, komu powierzamy nasze marzenia? Co by
było, gdyby jedno z dziecięcych pragnień nagle
się spełniło? - odpowiedzi na te pytania znajdą
Państwo w nowym przedstawieniu Teatru Piccolo pt.
"Opowieść o prawdziwym Mikołaju".

Wykonawcy:
Agnieszka Wilczyńska – śpiew
Robert Majewski – trąbka, flugelhorn
Andrzej Jagodziński – fortepian
Adam Cegielski – kontrabas
Czesław „Mały” Bartkowski – perkusja
Podczas wydarzenia poznamy laureatów VII
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów "Sztuka plus
Komercja", który od września gości na deskach
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.

18 GRUDNIA (wtorek)
LEKCJE FILMOWE

„SKĄD SĄ DŹWIĘKI TEJ
PIOSENKI? O MUZYCE
W FILMACH DLA DZIECI”
„CO NA EKRANIE Z KSIĄŻKI
ZOSTANIE? O EKRANIZACJACH
I ADAPTACJACH FILMOWYCH”
godz. 8:30, 11:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Lekcje Filmowe organizowane przez Centrum
Edukacji Filmowej z Wołomina

31 GRUDNIA (poniedziałek)
KONCERT

SYLWESTER
NA PLACU 2018/2019
godz. 23:00
miejsce: Plac Gen. Wł. Sikorskiego
W programie:
Koncert Zespołu SUPERNOWA
Pokaz Sztucznych Ogni, Życzenia Prezydenta
Konkursy z nagrodami
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STYCZEŃ 2019
8, 9, 15, 16 STYCZNIA

17 STYCZNIA (czwartek)

SPEKTAKL

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

KOLĘDA ŁĄCZY

DZIADEK
DO ORZECHÓW

godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Znana baśń autorstwa E.T.A. Hoffmanna
z muzyką Piotra Czajkowskiego w wykonaniu
artystów Teatru Tańca Caro, w reżyserii
i choreografii Iwony Marii Orzełowskiej.
Ta ponadczasowa bajka, familijne przedstawienie,
związane z tradycją bożonarodzeniową,
porusza odwieczną tematykę walki dobra ze
złem. Magię widowiska podkreśla przepiękna
muzyka klasyczna brzmiąca nowocześnie,
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!

Celem koncertu jest integracja środowisk
twórczych, promocja dziedzictwa kulturowego
związanego z obyczajami i tradycją przeżywania
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
oraz prezentacja kolęd, pastorałek i piosenek
świąteczno-noworocznych. Organizatorem
wydarzenia jest Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Stoku Lackim.
Na scenie teatralnej wystąpią wykonawcy z trzech
województw.

18 STYCZNIA (piątek)
SPEKTAKLE EDUKACYJNE

ARTENES

WROCŁAWSKI TEATR EDUKACJI

"W KRAINIE LAWENDOWEGO
RYCERZA"
"ZŁODZIEJ CZASU"
godz. 8:30, 10:15
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu
Wrocławskiego Teatru Edukacji Artenes.

9 STYCZNIA (środa)
WERNISAŻ

22, 23 STYCZNIA

PEJZAŻ WĘDROWCA

SPEKTAKL

godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS
Wernisaż wystawy malarstwa
Marii Sawickiej-Biczyk
Urodziła się w Rafałówce. Ukończyła Liceum
Sztuk Plastycznych w Supraślu. Studiowała
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Gdańsku otrzymując dyplom na Wydziale
Malarstwa. Należy do Międzynarodowego
Stowarzyszenia Artystów Ceramików Keramos.

13 STYCZNIA (niedziela)

O PIRACIE BUCIORZE
KTÓRY ZGUBIŁ SKARB
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA

godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Występują: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
Scenografia i kostiumy: Natalia Koperkiewicz

Z I NN

w Teatrze
www.ckis.siedlce.pl

D

L

N

IE

Z
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
muzyka: Piotr Czajkowski
wykonanie: Teatr Tańca Caro

A

OD

A

R

SPEKTAKL

DZIADEK
DO ORZECHÓW

25 STYCZNIA (piątek)

IE

25 STYCZNIA (piątek)
KONCERT

VALSES DE VIENNE
– KONCERT NOWOROCZNY
BUDAPEST STRAUSS
BALLET & ORCHESTRA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

VALSES DE VIENNE
– KONCERT NOWOROCZNY
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wybitny zespół wirtuozów tworzący orkiestrę
i wspaniały balet uzupełniają koncert
klasycznymi walcami. Powstał w Budapeszcie
w połowie ubiegłego wieku. Jego historia jest
ściśle związana z działalnością Narodowego
Zespołu RAJKO, którego szkoła muzyczna
i baletowa należą do ścisłej czołówki
europejskiej. Z tej znamienitej szkoły artyści
po edukacji najczęściej trafiają do najlepszych
orkiestr i baletów z całego świata, gdzie
odnoszą duże sukcesy, ciesząc się niesłabnącą
opinią ,, prawdziwych artystów”.
Program koncertu "Valses de Vienne – Koncert
Noworoczny" zaprezentowany został już
w kilkunastu krajach, gdzie spotkał się
z owacyjnym przyjęciem przez widzów.
Olbrzymi sukces zespołu, pełne sale, wspaniały
aplauz i zaproszenie na kolejne występy
świadczą o wielkim kunszcie artystów.
Muzyka Straussa, pojmowana jest jako jedno
z największych dziedzictw kultury światowej.
W wykonaniu artystów Budapest Strauss
Orchestra staje się ona bardziej sugestywna
poprzez efektowne połączenie świata
muzyki i świata tańca, pięknych dźwięków
i pięknej choreografii. Kolorowe stroje
tancerzy zachwycają ogromną paletą barw
i fasonów z XIX wiecznych żurnali, a czarne,
dystyngowane garnitury orkiestry nadają
całości wręcz wiedeńską atmosferę.
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z

Hanną Śleszyńską, aktorką teatralną i telewizyjną

Uśmiecham się
do życia
 Jest Pani chyba jedną z najbardziej
uśmiechniętych aktorek w Polsce i to nie
tylko za sprawą licznych ról komediowych, które są Pani udziałem... Co kryje
się za tym pogodnym uśmiechem – jaka
prawda o sobie, świecie i ludziach?
Uśmiech to po prostu mój naturalny odruch wobec innych ludzi. Taki najprostszy
sposób poprawienia samopoczucia sobie
i innym. Nic nie kosztuje a czasem ma
ogromną moc... Poza tym człowiek lepiej
wygląda, gdy się uśmiecha. Proszę sprawdzić! Wolę zmarszczki od uśmiechania niż
od zgorzkniałego wyrazu twarzy, więc na
wszelki wypadek obdarzam ludzi uśmiechem...
 Pani Hanno, a co Panią ciągnęło na
scenę? Czy w Pani rodzinie były tradycje
aktorskie?
O ile mi wiadomo, nie było aktorów w mojej rodzinie, ale artystyczne zdolności - tak
- mój tata miał słuch muzyczny, jego brat
też, zawsze razem śpiewali, bratankowie,

Festiwal Teatrów „sztuka
plus komercja” to już stałe
miejsce, gdzie się przyjeżdża
i gra. Na ścianie w garderobie
wiszą wpisy z dawnych lat.
Znalazłam swoje wpisy z 2012
i 2013. Wiemy, że spotkamy tu
świetną publiczność.
mój brat - każdy grał na jakimś instrumencie (oboju, gitarze, kontrabasie), babcia ze
strony mamy pięknie śpiewała w chórze,
moja mama w młodości pisała wiersze
i jako polonistka prowadziła kółko teatralne...


Kończyła Pani
studia aktorskie
w stanie wojennym Tadeusz Łomnicki nazwał
Pani rocznik straconym. Z perspektywy czasu jak Pani myśli, czy
miał rację?
Premiera naszego spektaklu dyplomowego „Opera żebracza” odbyła się
w środę, a w niedzielę wprowadzono
stan wojenny (grudzień 1981). Zdaliśmy sobie wtedy sprawę, że będziemy
mieli trudny start w zawodzie. Część
moich kolegów z powodów politycznych i ekonomicznych za kilka lat wyjechała z kraju. Niektórzy potem wrócili, ale te lata tuż
po studiach są zawsze bardzo
ważne. „Ta nasza młodość...”
Pod tym względem profesor
Łomnicki miał rację, nie
mieliśmy szansy wykorzystać swojego potencjału.
 Ale Pani się to na
pewno udało… Genialna rola w „Niebie zawiedzionych” Bertolta
Brechta na deskach Teatru Ateneum. Takich
dramatycznych ról było
znacznie więcej, ale
jednak jest Pani kojarzona głównie z repertuarem komediowym.
Co o tym przesądziło?
Zadebiutowałam

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl
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Biuletyn Informacji Kulturalnej

w warszawskim Teatrze Komedia, najpierw
w spektaklu dla dzieci „Krasnoludki”, potem w „Kramie z piosenkami” Olgi Lipińskiej. W tym samym czasie grałam gościnnie w „Niebie zawiedzionych” w Teatrze
Ateneum, spektaklu złożonym z songów
B. Brechta w reż. Leny Szurmiej. Po 7 latach spędzonych w Komedii, gdzie grałam
spektakle muzyczne i kabaretowe, trafiłam
do Teatru Nowego, który wtedy objął Adam
Hanuszkiewicz. Tam zagrałam Rachelę w „Weselu”, Infantkę w „Cydzie”, Matkę
w „Gombrowiczu” i wiele innych. Były to
role dramatyczne, groteskowe i komediowe. Później już grałam wyłącznie w komediach. Tak się to ułożyło w moim zawodowym życiu i niczego nie żałuję!
 Od kogo uczyła się Pani trudnej sztuki
komedii?
Olga Lipińska była moją pierwszą dyrektorką i reżyserką w Teatrze Komedia.
Współpracowałam z nią potem przez lata
w kabarecie telewizyjnym i Teatrach Telewizji. Od niej uczyłam się rzetelności, bezkompromisowości w pracy i że komedia to
trudna i poważna sprawa. Bardzo wiele jej
zawdzięczam, m.in. sposób, w jaki pracuję
nad rolą czy piosenką.
Często myślę: Czy to by się podobało Oldze
Lipińskiej? A jest bardzo wymagająca.
Wzorem aktorstwa komediowego była dla
mnie Irena Kwiatkowska, miałam szczęście
grać jej córkę w moim pierwszym Teatrze
TV „Upiór w kuchni”, napisanej i wyreżyserowanej przez wspaniałego reżysera Janusza Majewskiego. Poza tym bardzo ważna
była dla mnie praca z Izabelą Cywińską,
Wojciechem Młynarskim, Andrzejem
Strzeleckim czy Krzysztofem Jaroszyńskim.
 Wspomniała Pani o „Kabarecie Olgi
Lipińskiej” – to był najpopularniejszy
program ówczesnych czasów, a Pani przyniósł ogromną popularność. Za czym
Pani najbardziej tęskni, wspominając
czas Pani występów w tym programie?
Kabaret Olgi Lipińskiej to 15 lat (od 1990
roku) pracy i wspaniałej przygody. Wspominamy te lata z sentymentem. Żeby nakręcić co miesiąc jeden godzinny program,
przygotowywaliśmy go prawie 3 tygodnie
(próby muzyczne, choreograficzne, nagrania radiowe i telewizyjne), ale efekt był zawsze znakomity. Ludzie czekali na kabaret,
nagrywali piosenki. Do dzisiaj wspominają
ten program i słynne zdanie z chaty „Idźta
przez zboże, we wsi Moskal stoi!”.
 Wielokrotnie spotkałam się z porównaniem Pani do Lizy Minnelli – podobna
aparycja i niezapomniany głos. Co Panią najbardziej poruszyło w tej postaci?
Wszak zagrała Pani jej najsłynniejszą
rolę Sally Bowls w polskiej inscenizacji
musicalu „Cabaret”…

Liza Minnelli to dla mnie wzór aktorki
śpiewającej, tryskającej niespożytą energią. Rola w filmie „Cabaret” i w ogóle cały
film, który obejrzałam jako licealistka, to
był szok!, że coś tak świetnego i stylowego
można zagrać. Zresztą dostała za tę rolę
Oscara! Na początku lat 90. Jan Szurmiej
zaproponował mi rolę Sally Bowls w musicalu „Cabaret”, który reżyserował we Wrocławiu. Skakałam z radości, ale i bałam
się, czy podołam. To było fantastyczne doświadczenie.
 W 2011 roku zobaczyliśmy Panią
w sztuce o Judy Garland Sławomira
Chwastowskiego. Opowieść o matce Lizy
Minnelli Judy – kobiety niespełnionej
i nieszczęśliwej - była chyba bardzo dużym wyzwaniem…
Tak, Judy Garland, matka Lizy Minnelli,
Dorotka w słynnym filmie „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”, wspaniała artystka, jedna z pięciu największych gwiazd wytwórni
MGM, jednocześnie uzależniona od leków
i alkoholu, postać barwna i tragiczna,
uwielbiana przez publiczność. To świetny
tekst, bliski każdej kobiecie - aktorce, zabawny, ale i przejmujący.

dużo jeżdżę po całej Polsce
i chociaż lubię „cały ten zgiełk”,
to przecież z radością wracam
do domu. Synowie są już dorośli
i nie mieszkają ze mną, a mój
partner Jacek przyzwyczaił
się i nie narzeka. Ja staram się
im te moje nieobecności jakoś
zrekompensować, najczęściej
przez żołądek do serca:)
 Choć jest Pani rodowitą warszawianką, doskonale wyczuwa Pani klimat prowincji, stąd popularność Pani postaci
z serialu „Dom”, „Rodzina zastępcza” czy
„Boża podszewka”. Publiczność uwielbia
postaci Józi, Lodzi czy Jadzi. Co Pani od
nich czerpie?
Ja też jestem bardzo przywiązana do tych
postaci, tych kobiet, może trochę niemodnych i prowincjonalnych, ale przecież obdarzonych ciepłem i czułością. Mam słabość do Lodzi, Jadzi i Józi. W każdej z nich
zawarłam jakieś wspomnienie z dzieciń-
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stwa, ze świata, którego dzisiaj juz nie ma.
 Na jesieni mieliśmy przyjemność zobaczyć Panią na siedleckiej Scenie Teatralnej w dwóch sztukach „Serca na odwyku” i „Cud”. To nie była Pani pierwsza
wizyta pod siedleckim niebem. Jaką publiczność Pani tutaj znajduje?
Festiwal Teatrów „Sztuka plus Komercja” to
już stałe miejsce, gdzie się przyjeżdża i gra.
Na ścianie w garderobie wiszą wpisy z dawnych lat. Znalazłam swoje wpisy z 2012
i 2013. Wiemy, że spotkamy tu świetną publiczność. Ja mam szczególnie ciepłe uczucia do Siedlec, bo stąd pochodzi wybranka
serca mojego starszego syna Mikołaja...
 O, to gratulujemy siedlczanki w rodzinie.
Pracuje Pani bardzo dużo – teatr, estrada,
film. Ciągłe próby i wyjazdy… Do jakiego
domu Pani powraca?
Są takie tygodnie, że dużo jeżdżę po całej Polsce i chociaż lubię „cały ten zgiełk”,
to przecież z radością wracam do domu.
Synowie są już dorośli i nie mieszkają ze
mną, a mój partner Jacek przyzwyczaił się
i nie narzeka. Ja staram się im te moje nieobecności jakoś zrekompensować, najczęściej przez żołądek do serca:) Staram się
upichcić coś dobrego, zapraszam, karmię,
dogadzam i tak się relaksuję. Celebrujemy
wtedy każdą wspólną kawę, spacer, rozmowę. Wpadam do mamy, mieszka niedaleko,
co tam u niej słychać. Jest kochana, tyle jej
zawdzięczam. Jest bardzo pogodną osobą.
To ona nam zawsze wszystkim dogadzała,
a teraz my dbamy o nią.
 Za chwilę Święta Bożego Narodzenia
– jak lubi je Pani celebrować? Jak wyglądały te święta w Pani rodzinnym domu
i do czego Pani najbardziej tęskni, wspominając szczenięce lata?
Święta zawsze były cudowne, choinka do
sufitu, łańcuchy się robiło z papieru kolorowego, ozdoby ze sreberka, cukierki się
wieszało, włos anielski. Gdy oboje z bratem
byliśmy mali, to po zjedzeniu kilku potraw
wigilijnych, mama zaganiała nas do mycia
rąk. W tym czasie rodzice dzwonili dzwonkiem do drzwi, a gdy wracaliśmy, prezenty
były już pod choinką, a Święty Mikołaj musiał iść dalej i nie miał czasu wejść. Nam
to tłumaczenie wystarczało. Byliśmy szczęśliwi, że nigdy o nas nie zapomniał, że widocznie byliśmy grzeczni. Tak samo tradycyjnie robimy to dzisiaj w naszych domach.
Za kilka dni ten cudowny czas znów zagości w naszych domach, życzę zatem Czytelnikom „Sceny 24” i wspaniałym siedleckim
bywalcom teatru wspaniałych Świąt Bożego
Narodzenia, przepełnionych radością z bycia razem!

Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk
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TAJEMNICE WSZECHŚWIATA

Bliżej nieba

NA POCZĄTKU BÓG STWORZYŁ NIEBO I ZIEMIĘ. ZIEMIA ZAŚ BYŁA BEZŁADEM I PUSTKOWIEM: CIEMNOŚĆ BYŁA
NAD POWIERZCHNIĄ BEZMIARU WÓD, A DUCH BOŻY UNOSIŁ SIĘ NAD WODAMI. WTEDY BÓG RZEKŁ: «NIECHAJ
SIĘ STANIE ŚWIATŁOŚĆ!» I STAŁA SIĘ ŚWIATŁOŚĆ. BÓG WIDZĄC, ŻE ŚWIATŁOŚĆ JEST DOBRA, ODDZIELIŁ JĄ
OD CIEMNOŚCI. I NAZWAŁ BÓG ŚWIATŁOŚĆ DNIEM, A CIEMNOŚĆ NAZWAŁ NOCĄ.
Księga Rodzaju

Mgławica NGC 6302 znajdująca się w konstelacji Skorpiona, która powstała
w wyniku gwałtownego wyrzutu gazu przez umierającą gwiazdę centralną. To
jedna z najjaśniejszych mgławic planetarnych naszego nieba. Fot. NASA/ESA

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, dlaczego ten obiekt nosi nazwę Galaktyki Sombrero.
Leży w gwiazdozbiorze Panny i jest jednym z najjaśniejszych jego obiektów. Fot. NASA/ESA

Ten krajobraz rodem z „Władcy Pierścieni” to Mgławica Carina znajdująca się w gwiazdozbiorze Kila. Jest jedną z największych i najjaśniejszych odkrytych mgławic. Fot. NASA/ESA

Filary stworzenia, czyli Mgławica Orzeł – najsłynniejsze zdjęcie wykonane przez Hubble’a.
1 kwietnia 1995 roku. Fot. NASA/ESA

Czytając wydawnictwa o kosmosie można dojść do wniosku, że cała wiedza o jego historii łączy się ściśle z … Biblią. Już pierwsze słowa Księgi Rodzaju mogą kojarzyć się z tak zwanym „Wielkim Wybuchem”. Tak zwanym.
Może nie wszyscy wiedzą, że to tylko określenie umowne. Nie był to żaden wybuch w znanym nam pojęciu. Po pierwsze – dźwięk zawdzięczamy
drganiu powietrza. Kosmos jest głuchy i niemy. Nie ufajmy filmom, Science Fiction, w których kosmonauta wali młotkiem naprawiając swój statek
i słyszymy odgłos uderzenia. Początek wszechświata był bezgłośny, ale za to
bardzo gorący i szybki. Pierwsze gwiazdy potrzebowały jednak około 100
milionów lat, aby rozświetlić nasz wszechświat. Dzisiaj upłynęło 13,7 miliardów lat. Wszechświat się rozszerza i za 100 miliardów lat widzieć będziemy
tylko naszą Drogę Mleczną. Ale nic nie jest wieczne. Za 10100 (do potęgi setnej) czarne dziury wielkości galaktyk zjedzą same siebie i… znikną. Ale…
odrodzimy się ponownie po kolejnym Wielkim Wybuchu! Piszę o tym
wszystkim, bo najtęższe umysły zarówno wierzący jak ateiści i agnostycy nie
mają i pewnie nie będą mieli odpowiedzi na pytanie: jaka była przyczyna
powstania Wszechświata i jaka niewyobrażalna siła za tym stała. Aby łatwiej
nam było zrozumieć tę siłę, Stwórca zesłał nam Tego, który po raz kolejny,
w noc wigilijną przypomni nam powód Jego posłania.

Waldemar Koperkiewicz

Chodzi o sławny średniowieczny spór o wszechmoc Bożą. Czy Pan Bóg
może robić, co chce, tzn. jest wszechmocny w absolutnym tego słowa znaczeniu? Jeśli tak, to ma moc absolutnie dowolnie tworzyć różne światy.
My oczywiście nie wiemy, jakie są „wewnętrzne mechanizmy” Pana Boga.
Kartezjusz twierdził, że tak: że Pan Bóg, gdyby chciał, mógłby zmienić nawet
tabliczkę mnożenia.
Weźmy prosty przykład. Jakie wielkości rozróżnia nasze oko? Jeżeli ktoś ma dobry wzrok, to z odległości jednego metra jest w stanie
odróżnić dwa punkty odległe od siebie o jeden milimetr. Natomiast
w CERN-ie (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) akcelerator
LHC mierzy odległości rzędu 10-20 metra, co odpowiada 1/100000
średnicy jądra atomowego. Zmysły są tylko grubym przybliżeniem
tego, co dzieje się w rzeczywistości.

ks. Michał Heller
Profesor nauk teologicznych
specjalizujący się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii
relatywistycznej oraz relacji nauka–wiara

OZDOBA ŚWIĄTECZNA

ZRÓB TO SAM
zagiąć wzdłuż linii
wyciąć wzdłuż linii
przykleić Świętą Rodzinę
po wewnętrznej
stronie szopki
w zaznaczonych miejscach
Opcja do powieszenia:
w uchwytach na dachu
wyciąć dziurkę
i przewlec sznurek
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ŚWIĘTA GWIAZD TEATRU I FILMU

Michał Rolnicki

fot. materiały prasowe

Moje świąteczne wspomnienia
z dzieciństwa... Przede wszystkim
zawsze był to moment wspólnego
spędzania czasu w gronie rodzinnym,
polegającego na kompletnym nicnierobieniu. Oczywiście zawsze czekałem na potrawy
przygotowywane przez mamę, tylko ten jeden
raz w roku. Byłem fanem totalnie przesolonych śledzi w cieście. No i święta zawsze pachniały mandarynkami... Dziś staram się, żeby w moim domu było jak najwięcej tamtej atmosfery. Abyśmy całą
rodziną, już teraz powiększoną, nadal na tych kilka dni zapominali o wszystkim, co jest na zewnątrz
i cieszyli się sobą. Kiedy stałem się dorosły i założyłem swoją rodzinę zrozumiałem, jak wiele wysiłku i pracy moi rodzice włożyli w nasze wychowanie. I często się zastanawiam, jak moja mama ogarniała te święta, tym bardziej, że kiedyś było znacznie
trudniej zdobyć poszczególne produkty. Jako dziecko tylko brałem z tych świąt, teraz więcej daję. I to jest niebywale przyjemne.
Staram się, by ten czas w moim domu był naprawdę magiczny. I to na każdym etapie. Moment przygotowań potraw, porządki, długie
wybieranie idealnej choinki. Natomiast nigdy nie przepadałem za zakupami prezentów. To mnie zawsze niesamowicie stresuje. Mamy
parę takich niezwykle dla nas cennych rodzinnych rytuałów, związanych z Bożym Narodzeniem. Jak choćby moment umieszczania
gwiazdy na czubku choinki. Życzenia również składamy sobie w specyficzny sposób. Ale nie chcę zdradzać, jaki.
Chciałbym życzyć Czytelnikom „Sceny”w te i każde inne święta koncentracji na osobach wokół, spokoju, słuchania się nawzajem,
wyłączenia się na parę chwil z tego, co nam towarzyszy przez cały rok i nieporuszania pewnych tematów...

Anna Jarosik-Tomala

fot. materiały prasowe

To, co kojarzy mi się ze świętami Bożego Narodzenia w dzieciństwie, to przede
wszystkim zapach choinki, siarczysty mróz, woń gotowanych potraw na wigilijny
stół- najbardziej lubię zwykłą białą fasolę i zupę grzybową i oczywiście ciasta - piernik, makowiec, sernik. Wciąż mam pod powiekami powrót do ciepłego, pachnącego
dobrym jedzeniem i choinką rodzinnego domu. Bardzo lubiłam moment wręczania
prezentów – ich odpakowywania i czekania na niespodziankę - cóż ten Aniołek mi
w tym roku przyniesie (w moim domu prezenty rozdaje Aniołek). Uwielbiam ten
czas, spędzany z najbliższymi, zarówno rodziną, jak i przyjaciółmi. On ma zupełnie
inny wymiar, jest powolny, łagodny i dobry. Można siedzieć przy ciastku i dobrej kawie, prowadząc długie rozmowy, grać w gry planszowe … Udać się na spacer, nigdzie
się nie spiesząc. Na pewno moje obecne świętowanie różni się od tego w dzieciństwie, kiedy wszystko wydawało nam
się zaczarowane, ale wciąż z równą ekscytacją czekam na Boże Narodzenie przez cały rok i solidnie się do tych świąt
przygotowuję. Uwielbiam piec ciasta, więc i tym razem moje wypieki zagoszczą na świątecznym stole. A Państwu życzę
przede wszystkim odpoczynku i zatrzymania się na chwilę w tym pędzie życia, by pobyć z najbliższymi. Skupienia się
na rzeczach, które sprawiają nam przyjemność, rozpieszczania samych siebie, wszak są święta! )

Maciej Radel

fot. materiały prasowe

Jestem z Podlasia, dokładnie z Białegostoku, i święta spędzam bardzo, bardzo tradycyjnie. Co prawda
co roku obiecuję sobie, że tym razem spędzę je inaczej, np. w egzotycznej podróży, ale im bliżej świąt,
tym bardziej tęsknię za tradycyjną choinką i spotkaniem w gronie najbliższych. Zresztą moja familia nie darowałaby mi nieobecności podczas świąt, a ja też miałbym poczucie, że coś pięknego mnie
ominęło. Na co dzień mieszkam w Warszawie, widujemy się zaledwie kilka razy w roku, więc Boże
Narodzenie jest taką okazją, by się naprawdę spotkać i cieszyć sobą nawzajem. Zawsze wpadam na
Wigilię w ostatniej chwili i od razu siadam za stołem. Trochę przyjeżdżam na gotowe. Wiem, wstyd
to przyznać, ale to ja jestem tym wspaniałym, kochanym synkiem, wujem, chrzestnym ojcem, który
zawsze pojawia się z naręczem prezentów – chociaż tyle mogę z siebie dać. No cóż, mam dwie lewe ręce
do gotowania, więc mamie w kuchni nie pomogę. Uwielbiam smak barszczu i pierogów, wspólne śpiewanie kolęd... My śpiewamy rodzinnie,
ale ja wiodę prym, bo wydaje mi się, że wychodzi mi to najlepiej, chociaż pozostali twierdzą, że jest inaczej, więc walczymy wszyscy o palmę
pierwszeństwa. Mikołaj zawsze wie, jakim prezentem mnie obdarować i nigdy mnie nie zawiódł.
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Jacek Lenartowicz

fot. materiały prasowe

Magię świąt tworzy rodzina, tak
było w moim dzieciństwie, tak
jest też teraz. Z wielkim sentymentem
wracam do świąt z dzieciństwa, które pachniały smażonym karpiem i piernikami. Zawsze było
gwarno i wesoło. Pamiętam taką anegdotę, którą mi opowiadała mama. Kiedy miałem 6, może 8 lat, w wieczór wigilijny
zaszyłem się z moim kuzynem w spiżarni. Wszyscy nas szukali, a my tam
jedliśmy kiełbasę. Ale nam się potem dostało (śmiech). Z kolei babcia opowiadała, jak mój św. tata tak
dużo ryb się najadł w Wigilię, że jak wrócił z pasterki po północy, kiedy można było już jeść mięso, on
po prostu już nie dał rady. Nasze święta zawsze są rodzinne, jest dużo dzieci, a moja córka gra na pianinie pięknie kolędy. Odliczam dni
do tych cudownych dni.

Laura Breszka

fot. materiały prasowe

Mam bardzo dużo pozytywnych myśli i emocji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, które zawsze
będą kojarzyły się z niewinnością i beztroską dzieciństwa i magią, która nas dotyka tych kilka dni w roku.
Kiedy myślę o świętach, staje mi przed oczami taka scena: ja i mój brat wypatrujemy na niebie pierwszej
gwiazdki, a kiedy już się ona pojawi, pod choinką czeka na nas moc prezentów. Do dzisiaj to mój brat jest
Mikołajem i obdarowuje wszystkich domowników, bardzo to lubi i co roku wymyśla inny sposób wręczania prezentów. Kiedyś posłużył się przykładem włoskiej rodziny mafiozów, gdzie inni – tj.
różne rody, przesyłają nam świąteczne podarunki. Lubię Święta przede wszystkim dlatego, że to czas wolny. Z uwagi na fakt, że mam rodzinę patchworkową, nie zdarzyło mi
się jeszcze samej przygotować świąt. Święta to pyszne potrawy, wspaniałe prezenty,
ale myślę, że przy stole świątecznym nie może zabraknąć przede wszystkim dobrego humoru. I tego właśnie życzę
Czytelnikom „Sceny”.

Hanna Śleszyńska

fot. Zbiory NAC on-line

Przed świętami dostaję jakiegoś amoku, przygotowuję wszystko
na raz: kupuję, szykuję i bardzo się tym przejmuję. Jestem tak
nakręcona, że nie śpię do późna w nocy. Chcę w ten sposób
zrekompensować rodzinie to, że często nie ma mnie w domu,
że rzadko zapraszam dzieci na obiadki w niedzielę… Im jestem
starsza, tym większą wagę przywiązuję do takich spotkań. Bo
nic tak nie scala rodziny jak wspólny posiłek. U mnie w rodzinie jest taki zwyczaj, że wszyscy podczas świąt wszystkich
odwiedzają, wszyscy ze wszystkimi się spotykają. Jest gwarno,
wesoło i to jest bardzo piękne. W Wigilię przygotowuję tradycyjne potrawy - obowiązkowo na wigilijnym stole musi być smażony karp, a dla tych, którzy za nim nie
przepadają, polecam halibuta. Oczywiście czerwony barszcz i pierogi, które zamawiam u Pani Krysi. Ktoś
powie, że Jadzia z „Rodziny zastępczej” lepi wspaniałe pierogi i robi domowy makaron, ale to - niestety - nie
jestem ja (śmiech). Ale za to robię kapustę postną z grzybkami, która wszystkim bardzo smakuje. W tym roku planuję ugotować zupę grzybową, a barszcz tylko do kubeczka do popicia.
Zdarzyło mi się dwa lata temu spędzić wigilię poza domem, kiedy pojechałam z partnerem i moimi
przyjaciółmi na trzy tygodnie do Argentyny. W Wigilię kupiliśmy tamtejsze pierogi warzywne, moja przyjaciółka, która jest wspaniałą gospodynią, na wyjazd zabrała ze sobą kilka suszonych grzybków i barszcz
w proszku. Nasz stół wigilijny był bardzo skromny, ale tego wieczoru nie zapomnę do końca życia…
Podzieliliśmy się polskim opłatkiem i niejeden z nas sobie po cichu zapłakał. Mieliśmy pozwolenie rodziny na spędzenie bez nich Świąt, oni też się świetnie zorganizowali, może też od nas odetchnęli. Raz było po prostu inaczej.
Życzę wszystkim Państwu, aby przy Waszym wigilijnym stole panowała radość i wspólnota, aby nie podzieliła nas polityka, przecież święta
są po to, żeby się jednać a nie kłócić. Człowiek człowiekowi powinien
dawać szczęście, pamiętajmy o tym w ten święty czas.

wysłuchała Agnieszka Stępniak
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Artystyczne podsumowanie 2018 roku, czyli CKiS w liczbach
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 programowych:
 4 spektakle premierowe:

 THE ROOM

12 MAJA 2018
choreografia:
Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz
obsada:
Teatr Tańca Caro

fot. Joanna Gieranin

 OSKAR I PANI RÓŻA

14 PAŹDZIERNIKA 2018
Autor:
Éric-Emmanuel Schmitt
Tłumaczenie:
Barbara Grzegorzewska
Scenariusz, reżyseria, choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada:
Teatr Tańca Caro
fot. Janusz Mazurek

 ŚWIAT DOROTKI
4 LISTOPADA 2018
scenariusz:
Milena Rytlewska
reżyseria i muzyka:
Robert Protasewicz
kostiumy:
Dorota Kaczorek
opieka artystyczna:
Waldemar Koperkiewicz
obsada:
aktorzy Teatru Es
fot. Janusz Mazurek
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 CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO
DAJ NAM PANIE…
8 LISTOPADA 2018
koncept, choreografia:
Iwona Maria Orzełowska, zespół
korepetytor baletu:
Izabela Orzełowska
obsada:
Teatr Tańca Caro

fot. Jarosław Grudziński

 20 własnych spektakli teatralnych:

m.in. „Opowieść wigilijna”, „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb
a zyskał przyjaciela”, „Mały Książę”, „Archipelag”, „Romeo i Julia”,
„Dzień drugi”, „Antygona”, „Przezroczystość”, „Duszek Śmieciuszek”,
„Tylko Muzyka”, „Cudowna terapia”, „Świat Dorotki” .
 19 spektakli teatrów impresaryjnych

(m.in.: „Kłamstwo”, „BODO - musical”, „50 twarzy Czarka Pazury”,
„Przygoda z ogrodnikiem”, „Cyrkuśniki” Kabaret Hrabi, „ Misery”,
„Kochanie na kredyt”, „Alibi od zaraz”, „Talent on the move”, „Czy Ty to
Ty?”, „Sideways Rain”, „Godzinka spokoju”, „Gdy powiesz TAK” Kabaret
Hrabi, „Dwie pary do pary”, „Serca na odwyku”, „Weekend z R”,
„Czarna Komedia”, „Selfie.com.pl”, „Cud”, „Prywatna klinika”, „Art in
motion”, „Balonowe show”.
 149 spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży

(m.in.: „Dzień Drugi”, „Mały książę”, „O Piracie Buciorze który zgubił
skarb a zyskał przyjaciela”, „Antygona”, Duszek Śmieciuszek”, „Romeo
i Julia”, „ Jan X”, „Różnorodność mieszkańców Europy”, „Idzie wiosna”,
„Zaklęte granie”, „Magia teatru”, „Skąd nasz ród”, „Mistrzowie
renesansu”, „Ach ta Pipi”, „Pan Kleks”, „Dziady cz. II”, „Zemsta”,
„Koziołek matołek i jego przygody”, „Zakochany Miś”, „O Jasiu Małgosi
i chatce z łakoci”, „Karolcia”, „Mity”, „Teatr Baniek Mydlanych Dziwactwa mistrza Bulbulasa”, „Przezroczystość”, „Ania z Zielonego
Wzgórza”, „Bajkowe Siedlce”, „Wolę żyć”, „Wszystkie smoki o tym
wiedzą”, „Mała księżniczka”, „Oskar i Pani Róża”, „Świat Dorotki”.
 104 spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży (m.in. zajęcia

warsztatowe z zakresu teatru, plastyki, teatru tańca oraz wokalne),

 52 spotkania dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuk

plastycznych

 15 konkursów, prezentacji, widowisk, przeglądów i festiwali

m.in. Ogólnopolski Festiwal Teatrów „Sztuka plus Komercja”, II Letni Festiwal
pod Muralem, Hosanna Festiwal, Nowy Festiwal Sztuki Tańca „Rozbieg”

 21 koncertów (m.in.: „Robert Janowski projekt” „Punkt Widzenia”

Irena Santor, „Stare Dobre Małżeństwo”, Koncert Chóru Miasta Siedlce,
„Gala – Koncert Wiedeński”, „Dzieci dzieciom cz. II”, „Śpiewnik
Seweryna Krajewskiego” AMBITUS, Koncert Marka Piekarczyka, Niftys,
„Sto szlagierów na 100-lecie”, „100 minut polskiej muzyki filmowej”,
„Tobie śpiewam Ojczyzno”.
 11 wystaw i wernisaży
 16 spotkań, konferencji i sympozjów
 36 koncertów, spektakli i prezentacji CKiS poza Siedlcami

Teatr Tańca Caro „Archipelag” w Lublinie, Kielcach i Poznaniu, Chór
Miasta Siedlce „Oratorium na górze Oliwnej” w Zamościu, „Teatr ES
„Cudowna Terapia” w Kotuniu, Teatr ES „Wolę żyć” w Łosicach, Chór
Miasta Siedlce „Magnificat” w Janowie Podlaskim z okazji 200-lecia
Diecezji Siedleckiej, Dramma Mia „Wszystkie Smoki o tym wiedzą”
w Garwolinie, Teatr ES „O Piracie Buciorze który zgubił skarb,
a zyskał przyjaciela” podczas Dni Miasta w Rawiczu oraz w Teatrze
Capitol w Warszawie, Tournee spektaklu After Before - Ostróda,
Malbork, Nowy Dwór Gdański, Morąg, Giżycko, Suwałki, Olecko, Ełk,
Augustów, Grajewo, Koncert „100 szlagierów na 100-lecie” w Galerii
Porczyńskich w Warszawie.

RAZEM:
447 WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
+ 62 audycje radiowe i telewizyjne
Łącznie 509 wydarzeń artystycznych i społecznych
Około 150 tysięcy widzów (nie licząc słuchaczy audycji
radiowych i telewizyjnych).
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GOŚĆ SCENY 24
ROZMOWA Z

fot. materiały prasowe

Marcinem Sójką, zwycięzcą programu
„The Voice of Poland”

JESTEM NORMALNYM FACETEM

Panie Marcinie, najlepszy głos
w Polsce – to brzmi dumnie. Jak Pan się
z tym czuje?
Zaskoczony! Wciąż do mnie nie dociera,
że - poniekąd debiutanckim singlem nomen omen zatytułowanym „Zaskakuj
mnie”, wyśpiewałem sobie zwycięstwo
9 edycji „The Voice of Poland” i trochę dziwnie się czuję, kiedy ktoś mówi
o mnie w ten sposób. Myślę, że nie istnieje najlepszy głos w Polsce. Są głosy
wybitne, oryginalne, piękne, a to, czy się
podobają czy nie, to jest kwestia indywidualna. Ale bardzo się cieszę, że mój głos
przypadł do gustu szacownemu jury i widzom w całej Polsce.
 Ten finał należał do Pana – wszystkie utwory, które Pan zaśpiewał,
a szczególnie „Who Wants to Live Forever” Queen oraz „No Ordinary Love”
Sade w duecie z Pana trenerką Patrycją
Markowską, z pewnością przejdą do historii tego muzycznego show. Na czym
się Pan najbardziej skupiał, przygotowując finałowy repertuar?
Przede wszystkim skupiałem się na tek-

stach, a że na przygotowanie ich miałem
bardzo mało czasu, było to dosyć stresujące. Tym bardziej, że non stop coś

Zawsze bardzo krytycznie
podchodzę do tego, co robię
i wciąż znajduję jakieś
mankamenty. A z drugiej strony
jestem przekonany, że to jest
moja droga. Mogę cokolwiek
robić w życiu, bylebym
nie musiał rezygnować ze
śpiewania
się działo – a to wyjazd do Bukowiny
na nagranie materiałów promocyjnych,
a to próby, a to przymiarki kostiumów…

W środę w nocy wróciłem do Siedlec,
a w sobotę 1 grudnia skoro świt musiałem być w Warszawie, by zaśpiewać w finałowym odcinku. W domu nie zdejmowałem słuchawek z uszu, by jak najlepiej
opanować teksty piosenek. I prawie się
udało… (śmiech).
 Podobno tę edycję programu oglądało 8 mln widzów… Spodziewał się
Pan takiej „widowni”?
Absolutnie nie! Dowiedziałem się o tym
od producentów programu tuż przed
finałową rozgrywką i byłem w ogromnym szoku. Nie zdawałem sobie sprawy
z tego, że tak dużo ludzi śledzi „pojedynki” uczestników „The Voice of Poland”.
 Tak jak szokiem była wygrana…
To, że wygrałem ten program, to jest absolutny kosmos. Świat mnie naprawdę
zaskoczył. W najśmielszych marzeniach
nie oczekiwałem takiego finału. Dopiero w półfinale dotarło do mnie, że mam
ogromne poparcie widzów, którzy wysyłali na mnie esemesy. Zrozumiałem
wtedy, że mój głos się ludziom bardzo
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podoba, że mogę im zaoferować coś
wzruszającego albo optymistycznego,
jakiś ważny przekaz, czyli emocje, które
tak cenię w muzyce, filmie, bajce.
 Dlaczego usłyszeliśmy Pana dopiero w 9 edycji tego programu?
No cóż… wreszcie dojrzałem do tej decyzji. Moja rodzina, przyjaciele, koleżanki i koledzy z pracy namawiali mnie do
udziału w nim od wielu lat, ale ja nie czułem, że to już czas. Po prostu, przyszedł
taki moment, kiedy powiedziałem sobie:
teraz albo nigdy.

Czego się Pan spodziewał po tym
programie i co mu zawdzięcza?
Poszedłem do tego programu po to, by
zaprezentować się szerszej publiczności,
nie tylko siedleckiej. Z nadzieją, że moja
życiowa droga jeszcze bardziej wypełni się muzyką. Dzięki udziałowi w „The
Voice of Poland” przeżyłem fantastyczną
przygodę. Poznałem produkcję muzycznego show od kuchni. Miałem możliwość współpracy z najlepszymi w tej
branży. Bardzo zaprzyjaźniłem się z każdym z uczestników. Byliśmy jak jedna
wspierająca się wzajemnie rodzina, bez
cienia niezdrowej rywalizacji. Przede
wszystkim jednak „The Voice of Poland”
przekonał mnie do tego, że warto walczyć o swoje marzenia. Poczułem, że ja
tam pasuję. Myślę też, że ten program
trochę bardziej mnie otworzył i dodał mi
skrzydeł...

Patrycja Markowska powiedziała tuż po finale w telewizji śniadaniowej, że swoim śpiewaniem porusza
Pan w słuchaczach czułe struny, budzi
emocje i uczucia, które przyprawiają o dreszcze. Trenerka chyba trafiła
w dziesiątkę, wybierając repertuar dla
Pana?

Poszedłem do tego programu
po to, by zaprezentować się
szerszej publiczności,
nie tylko siedleckiej.
Z nadzieją, że moja życiowa
droga jeszcze bardziej
wypełni się muzyką.
Tak, to prawda. Nie wiem, jakim cudem
producenci dokonali tak trafnego wyboru, ale faktycznie to były moje klimaty.

Bardzo lubię oldskulowe piosenki z melancholijnym przekazem i – jak się okazuje – publiczność tego potrzebuje. Wychowałem się na Zbigniewie Wodeckim,
od którego czerpię tego rodzaju wrażliwość. Myślę, że jak się śpiewa sercem,
wkładając w to swoje emocje i całego siebie, to słuchacz to czuje i przeżywa piosenkę z równą czułością, o jakiej wspomniała Patrycja Markowska.

„Marcin, ty masz niebiański głos
i mam nadzieję, że masz tego świadomość” – skomentował z kolei Pana występ podczas Bitew Michał Szpak. To
jak to jest z tą świadomością?
Nie znam do końca odpowiedzi na to pytanie... Zawsze bardzo krytycznie podchodzę do tego, co robię i wciąż znajduję
jakieś mankamenty. A z drugiej strony
jestem przekonany, że to jest moja droga. Mogę cokolwiek robić w życiu, bylebym nie musiał rezygnować ze śpiewania
(śmiech).
 Przemawia przez Pana skromność,
ale kiedy się Pana słucha i ogląda na
scenie, ma się wrażenie, że występuje
na niej od dziecka. Jak się zaczęła Pana
przygoda z piosenką?
Zaczęła się tutaj, na deskach Centrum
Kultury i Sztuki w Siedlcach, kiedy jako
dziewięciolatek trafiłem do Klubu Piosenki, prowadzonego przez pana Zbigniewa Panka. A cztery lata później, za
jego namową, poszedłem na casting do
„Piotrusia Pana” w reżyserii Janusza Józefowicza i wygrałem główną rolę.
 Kompozytor muzyki do sztuki, Janusz Stokłosa, mówił o Panu, wówczas
13-latku: "Marcin? On ma naturalny
dar śpiewania. Otwiera usta i... wszystko jest na swoim miejscu". Ten dar wykorzystuje Pan, pracując w siedleckim
Centrum Kultury i Sztuki…
Po „Piotrusiu Panu” przez 18 lat nie brałem udziału w żadnym spektakularnym
przedsięwzięciu muzycznym aż do teraz
(śmiech), ale nie zrezygnowałem ze śpiewania. Wiele lat występowałem w Teatrze Es („Giganci piosenki” czy „Tylko
muzyka” w reżyserii Waldemara Koperkiewicza) i nadal jestem w nim obecny.
Współpracuję również z siedlecką Orkiestrą Wojskową. Natomiast na co dzień
zajmuję się realizacją dźwięku w CKiS
i bardzo lubię to zajęcie.

Jak zareagowali Pana przełożeni
i koledzy z pracy na wieść o Pana ogólnopolskim sukcesie?
Bardzo, bardzo pozytywnie. Przez cały
czas trwania programu wspierali mnie
nie tylko esemesami, ale taką normalną ludzką życzliwością, za co im bardzo
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dziękuję. Wciąż dzwonią do mnie i dopytują o szczegóły mojego udziału w „The
Voice of Poland” i to jest bardzo miłe.

Dojście do finału programu pozwoliło Panu wydać debiutancki singiel
„Zaskakuj mnie”, który już podbija listy przebojów. Kiedy Pana płyta pojawi
się na rynku?
Na moją płytę trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, nie chcę niczego robić
pochopnie. Na razie bardzo dużo dzieje
się w moim życiu, więc muszę sobie to
wszystko poukładać.

Myślę, że jak się śpiewa
sercem, wkładając w to swoje
emocje i całego siebie, to
słuchacz to czuje i przeżywa
piosenkę z równą czułością
 No tak. Nagle stało się o Panu bardzo głośno – telewizja, prasa, internet… Nie boi się Pan, że ta sława zawróci Panu w głowie?
Nie, jestem już na to za stary (śmiech).
Gdybym miał 18 lat i wygrał „The Voice
of Poland”, to pewnie bym zwariował,
ale nie teraz. Jestem normalnym facetem, który rano musi odwieźć dzieci do
przedszkola, a potem pójść do normalnej
pracy. Zdarza się, że gotuję dla wszystkich obiad. A w międzyczasie śpiewam
(śmiech).
 Czego zatem Panu życzyć u progu
nowego roku?
Bym mógł dalej iść bez przeszkód swoją drogą. Bym nie zniknął z muzycznego
firmamentu, którego dotknąłem dzięki
wygranej w „The Voice of Poland”. Bym
miał mądrość dobrego wyboru i dar spotykania życzliwych ludzi, którzy pomogą
mi wejść na kolejny szczyt. Trochę szczęścia po drodze też nie zawadzi (śmiech).
Zdrowia dla całej mojej rodziny, która
mnie tak pięknie motywowała do „walki” na scenie. Mój siedmioletni synek Jaś,
kiedy zobaczył tatusia w finałowym programie w telewizji, popłakał się. Chciałbym by moje dzieci płakały w życiu tylko
z radości… Czego zresztą życzę Wszystkim Czytelnikom - niech świat Was zaskakuje wyłącznie pozytywnie!
Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk
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CZAR WIGILIJNEJ NOCY
TO JEDYNY TAKI DZIEŃ W ROKU.
UROCZYSTY I ŚWIĘTY, KIEDY ZMIENIA SIĘ
CAŁY ŚWIAT I MY SAMI. POCHYLAMY SIĘ
NAD ŻŁÓBKIEM BETLEJEMSKIM, SZUKAJĄC
W OCZACH NOWO NARODZONEGO
CHRYSTUSA PRZEBACZENIA NASZYCH WIN,
ALE I NADPRZYRODZONEGO ŚWIATŁA, KTÓRE
NAS POPROWADZI PRZEZ ŻYCIE. ŻYJEMY
W TYM DNIU NADZIEJĄ, MIŁOŚCIĄ I WIARĄ,
ŻE WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE… NIECH TA
WIGILIJNA POEZJA, OKRASZONA
NAJPIĘKNIEJSZYMI POCZTÓWKAMI
BOŻONARODZENIOWYMI, WPROWADZI
NAS W NASTRÓJ TYCH CUDOWNYCH ŚWIĄT
I NIECH Z NAMI ZOSTANIE PRZEZ
CAŁY NASTĘPNY ROK, BO BÓG SIĘ
RODZI KAŻDEGO DNIA…

Karty świąteczne pochodzą z albumu
Święta polskie w malarstwie i grafice 1900-1939
Wydawnictwo ERBO, Lublin 1999

"Boże Narodzenie"
Kiedy dziecko się rodzi i na świat przychodzi
Jest jak Bóg, co powietrzem nagle się zakrztusił
I poczuł, że ma ciało, że w ciemnościach brodzi
Że boi się człowiekiem być. I że być musi
Wokół radość. Kolędy szeleszczące złotko
Najbliżsi jak pasterze wpatrują się w Niego
I śmiech matki – bo dziecko przeciąga się słodko
A ono się układa do krzyża swojego
Ernest Bryll

„Opłatek”
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
C.K. Norwid
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"Kolęda"

„Choinka"

Aniołowie, aniołowie biali,
na coście to tak u żłobka czekali,
po coście tak skrzydełkami trzepocąc
płatki śniegu rozsypali czarną nocą?
Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić
tym przeklętym, co krwią ręce zbrudzili?
Czyście kwiaty, srebrne liście posiali
na mogiłach tych rycerzy ze stali,
na mogiłach tych rycerzy pochodów,
co od bata poginęli i głodu?
Ciemne noce, aniołowie, w naszej ziemi,
ciemne gwiazdy i śnieg ciemny, i miłość,
i pod tymi obłokami ciemnymi
nasze serce w ciemność się zmieniło.
Aniołowie, aniołowie biali,
O! poświećcie blaskiem skrzydeł swoich,
by do Pana trafił ten zgubiony
i ten, co się oczu podnieść boi,
i ten, który bez nadziei czeka,
i ten rycerz w rozszarpanej zbroi,
by jak człowiek szedł do Boga-Człowieka,
aniołowie, aniołowie biali.
Krzysztof Kamil Baczyński

Ziemio, ziemiątko,
Nocą nad łóżkiem
Świecisz i krążysz
Różowym jabłuszkiem.
Sny wyogromniały,
Ziemio, zieminko,
Wszechświat stał w pokoju
Świąteczną choinką.
Ziemio, ziemeczko,
Dróżki gwiaździste
Po gałązkach błyskały
Mlekiem wieczystem.
Trzaskały świeczki,
Świerkowe świerszcze,
Anioł zaniemówił
Najpiękniejszym wierszem.
Julian Tuwim

"Powrót"
A podana jest gdzieś ulica
(lecz jak tam dojść? którędy?),
ulica zdradzonego dzieciństwa,
ulica Wielkiej Kolędy.
Na ulicy tej taki znajomy
w kurzu z węgla, nie w rajskim ogrodzie,
stoi dom jak inne domy,
dom, w którym żeś się urodził.
Ten sam stróż stoi przy bramie.
Przed bramą ten sam kamień.
Pyta stróż: "Gdzieś pan był tyle lat?"
"Wędrowałem przez głupi świat".
Więc na górę szybko po schodach.
Wchodzisz. Matka wciąż taka młoda.
Przy niej ojciec z czarnymi wąsami.
I dziadkowie. Wszyscy ci sami.
I brat, co miał okarynę.
Potem umarł na szkarlatynę.
Właśnie ojciec kiwa na matkę,
że czas się dzielić opłatkiem,
więc wszyscy podchodzą do siebie
i serca drżą uroczyście
jak na drzewie przy liściach liście.
Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie
blask świeczek złotem zasnuwa,
a z kąta, z ust brata, płynie
kolęda na okarynie:
Lulajże, Jezuniu,
moja perełko,
Lulajże, Jezuniu,
me pieścidełko.
Konstanty Ildefons Gałczyński,
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

LEGNICA – miasto na

zachodzie z historią wschodu
SIEDLCZANIE PAMIĘTAJĄ O NIEGDYŚ ISTNIEJĄCYM POŁĄCZENIU
KOMUNIKACYJNYM. JEDNYM POCIĄGIEM MOGLI PODRÓŻOWAĆ NA TRASIE
MOSKWA – LEGNICA. W JEDNĄ STRONĘ TYLKO DO TERESPOLA, ALE
W DRUGĄ AŻ NA PRZECIWNY KRANIEC POLSKI. OCZYWIŚCIE BEZ BILETU,
BOWIEM W SIEDLCACH TAKIEGO POCIĄGU NIE BYŁO W ROZKŁADZIE JAZDY.
JEDNAK ZA ODPOWIEDNIĄ OPŁATĄ DAŁO SIĘ WYGODNIE PODRÓŻOWAĆ,
BYNAJMNIEJ NIE NA KORYTARZU. BO W TAMTYCH CZASACH NIERZADKO
JAZDA W ZATŁOCZONYCH POCIĄGACH ODBYWAŁA SIĘ NA SIEDZENIU
SKŁADANYM NA ŚCIANIE KORYTARZA. W PORÓWNANIU ZE STANIEM
W CIEMNOŚCIACH MIĘDZY WAGONAMI BYŁA TO SIEDZIBA BARDZO
WYGODNA. POZA TYM NA STYKU WAGONÓW NALEŻAŁO UWAŻAĆ
NA NOGI, KIEDY STAŁO SIĘ NA ZACHODZĄCYCH NA SIEBIE
I PORUSZAJĄCYCH SIĘ PŁYTACH.

We wrześniu tego roku miałem okazję po raz
drugi (rok wcześniej na zaproszenie marszałka
Tadeusza Samborskiego) opowiedzieć o bogatej
historii naszego regionu po przeciwnej stronie
kraju, w Legnicy (woj. dolnośląskie). Uczestniczyłem w XI Kongresie Towarzystw Regionalnych na zaproszenie Bożeny Konikowskiej,
przewodniczącej Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej
i prof. Stefana Bednarka, prezesa Dolnośląskiego
Towarzystwa Regionalnego.
Przed kongresem wysłałem z hotelu Qubus,
usytuowanego przy alei Platanowej, zdjęcie z widokiem z okna na Zamek Piastowski w Legnicy.
Violetta odpowiedziała mi, że najstarsza siostra
jej mamy pracowała w koszarach radzieckich
jako kucharka i znała realia „Małej Moskwy” od
podszewki:
Pierwszy raz jechałam pociągiem właśnie do
Legnicy, gdy miałam 7 lat. Legnica kojarzy mi
się ze smakiem pomarańcz na Boże Narodzenie
i z zegarem z kukułką, który zobaczyłam również po raz pierwszy w życiu i uznałam nieznanego mi ptaka za stworzenie z bajki. Całą noc
czekałam na zakukanie, ale rano okazało się, że
kukułkę na noc wyłączono, abyśmy mogli spać.
Natomiast Czarek odpowiedział:
Najbardziej nasycony polskim średniowieczem region – mój ukochany. Fota smaczna.
Najwcześniej dowiadujemy się o Legnicy
na lekcjach historii w szkole podstawowej.
W 1241 r. obok wsi Legnickie Pole rozegrała
się słynna bitwa z Mongołami, zwana bitwą
pod Legnicą. To było około 10 lat przed jej
lokacją miejską. Ale bardziej utrwaliło się
nam w pamięci istnienie tego miasta z powodu historii najnowszej i widoku radzieckich
oficerów przejeżdżających w słynnym pociągu przez Siedlce. W latach 1945-1984 dyslokowano w Legnicy Sztab Główny Grupy Pół-

noc Armii Czerwonej (późniejsze Naczelne
Dowództwo Wojsk Kierunku Zachodniego),
który zajął jedną trzecią pow. miasta. A komendanturę ulokowano w siedzibie komendantury Wehrmachtu z II wojny światowej.
Pamiętamy, że wojska radzieckie opuściły
miasto dopiero 17 września 1993 r.
Teraz do opisywanego miejsca, będącego
jednym z najcieplejszych w kraju, możemy dojechać z przesiadką na Dworcu Głównym we
Wrocławiu. Dworzec pasażerski PKP w Legnicy
został zbudowany w 1929 r. przy ul. Dworcowej.
Wchodzi w skład węzła kolejowego o znaczeniu
państwowym (linia kolejowa E 30 III europejskiego korytarza transportowego). Bilet kupuje
się nie przez szybę w kasie w pozycji stojącej,
lecz siedząc na krzesełku jak klient w banku.
W oczekiwaniu na pociąg powrotny do Siedlec
warto wstąpić na ekspozycję prac plastycznych
w Galerii Kolei Dolnośląskich.
Zwiedzanie możemy zaplanować pieszo.
Najciekawsze obiekty zabytkowe znajdują się
niedaleko dworca kolejowego. W pejzażu miasta wyróżnia się oczywiście Zamek Piastowski
z wyniosłymi wieżami. Atrakcyjne zdjęcia tego
monumentu można wykonać także nocą, najlepiej z okien hotelu. Z daleka wyróżniają się dominanty w postaci jego dwóch gotyckich wież:
ośmiobocznej św. Piotra i okrągłej św. Jadwigi.
Na dziedzińcu w specjalnie wybudowanym pawilonie znajdują się kamienno-ceglane relikty
odkrytej podczas prac archeologicznych romańskiej kaplicy św. Benedykta i Wawrzyńca. Obecnie zamek służy m.in. celom oświatowym.
W maju 1945 r. miasto doznało wielu zniszczeń, których skutki nawet aktualnie odbijają się
na krajobrazie miejskim. Dodatkowo w latach
60. i 70. XX wieku wyburzono pozostałości kamienic w rynku oraz w pobliżu zamku i wybudowano tam bloki mieszkalne. W ten sposób
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zniszczono zabytkowy układ urbanistyczny. Także przy budowie jednego z hoteli zburzono fragmenty średniowiecznych murów obronnych.
Dlatego dziś w miejscu średniowiecznego miasta, rozbudowywanego od początków istnienia
Księstwa Legnickiego, stoi zabudowa śródmieścia o estetyce charakterystycznej dla urbanistyki
krajów socjalizmu. Obok ocalały nieliczne relikty średniowieczne. Wśród nich kościół Mariacki
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i pozostałości murów obronnych (bramy Chojnowska i Głogowska) z XIII - XV w.
Z młodszych kierunków sztuki i architektury
należy wyróżnić m.in. renesansowe fragmenty
zamku (brama główna), Kamienice Śledziowe
zwane Śledziówkami, Dom pod Przepiórczym
Koszem i Kamienicę Scultetusa oraz barokowe:
Akademię Rycerską, kościół pw. św. Jana, dawny
kościół pw. św. Maurycego, Kurię Opatów Lubiąskich i Stary Ratusz. Poza tymi są rozproszone pojedyncze zabytki neoklasycystyczne (dawny Empik w Rynku) i neobarokowe (I LO, bank
na pl. Klasztornym). Bardziej jednolicie stylowo
są zabudowane dzielnice przylegające do średniowiecznego centrum. W południowym Tarninowie dominuje zabudowa eklektyczna z elementami modernizmu i secesji.
Zwykle o historii danego miasta najwięcej
informacji pozyskujemy w miejscowej placówce muzealnej. W Legnicy rolę muzeum regionalnego pełni znane w kraju Muzeum Miedzi.
Możemy się poszczycić, że w nim prezentowana była w 2013 r. prywatna kolekcja Bernarda
Nowakowskiego z Siedlec. Wystawa „Ginące
zawody – kotlarstwo” składała się głównie z wyrobów i narzędzi do ich wykonania ze zbiorów
siedlczanina.
W mieście reprezentowane są świątynie kilku wyznań. Społeczność żydowska nie posiada
wolno stojącej synagogi. Zachowany jest natomiast cmentarz (kirkut) z 1837 r. przy ul. Wrocławskiej 106. W pejzażu miasta wyróżnia się
cerkiew prawosławna pw. Zmartwychwstania
Pańskiego (dawna świątynia staroluterańska
z 1847 r. przy ul. Zofii Kossak 9) i monumentalne kościoły: ewangelicko-augsburski pw. Marii
Panny oraz katedra Świętych Apostołów Piotra
i Pawła z lat 1333 – 1380.
Tuż obok niej znajduje się Nowy Ratusz z lat
1902 – 1905 przy pl. Słowiańskim 8. Warto wejść
i poznać jego wnętrza. Ciekawostkę stanowi
znajdująca się po prawej stronie od wejścia ściana pamiątkowa Honorowych Obywateli Miasta
Legnicy w III RP. Pracowników ratusza można
poprosić o pokazanie wyjątkowej Sali Obrad
Rady Miejskiej Legnicy z aneksem biblioteki.
Wnętrze bardzo stylowe, z wykorzystaniem szlachetnych materiałów, godne jest spotkań takiego
gremium, a i historia obiektu ciekawa. Tak, jak
powojenna historia miasta, gdy m.in. w Legnicy
i regionie osiedliło się dużo Polaków, którzy stracili swoje domy i ziemie za obecną wschodnią
granicą państwa. Najlepiej tę sytuację określiła
starosta legnicki, Janina Mazur na konferencji
„Dziedzictwo Kresów” w 2017 r.:
Urodziłam się na Dolnym Śląsku, ale wychowywałam się w domu, w którym podczas
spotkań rodzinnych często mówiło się o Kresach. Słyszałam, że nigdzie nie jest tak jak było
w domu, że tam lepsza ziemia, lepsze owoce
a słońce świeci piękniej. Kiedy tam dotarłam,
do miejsca urodzin moich przodków, dopiero zrozumiałam, co znaczą te słowa, dlatego
wiem, że musimy pamięć o tamtych miejscach krzewić, żeby ocalić od zapomnienia.

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW
SKROBECKI
FILMOWIEC

Podsumowania
i postanowienia
Tym razem mam napisać artykuł do podwójnego numeru naszego miesięcznika. Nie będzie to
proste, bo to czas szczególny – nie chcę powiedzieć,
że wyjątkowy, ale właśnie szczególny. Dlaczego?
Przecież to przełom roku, miesiące, w których zawsze najwięcej się dzieje i to dzieje się w naszym
życiu prywatnym. Przecież grudzień to czas podsumowań, wspomnień i rozliczeń. A styczeń to
przede wszystkim nowe otwarcie – postanowienia
i przyrzeczenia zmian. Ja nie mam zamiaru tym
razem ani wspominać i rozliczać, nie chcę też składać obietnic na zaś. Zbyt długo zapewne zajęłoby
mi robienie rachunku zysków i strat za miniony
rok, a wspominki? No cóż, jak zwykle był to rok
złożony, zaskakujący i smutny; odeszło od nas do
lepszego ponoć świata, wielu wspaniałych ludzi:
artystów, twórców i ludzi zacnych; myślę zresztą,
że każdy z Was ma swoją listę bliskich i znajomych,
których nam brakuje i swoją listę rozliczeń samych

ze sobą. Co do postanowień na Nowy Rok: … to,
niech pozostanie w naszych myślach; są to sprawy
bardzo osobiste i potem, w razie porażki czy też
sukcesu, sami będziemy się z nich rozliczać. Pytanie tylko czy albo na ile starczy nam odwagi aby
uczciwie wobec samych siebie zrobić taki rachunek
zysków i strat. Ale przechodząc do filmów, co obejrzeć w końcowych dniach mijającego roku i czego
nie przegapić na początku nowego? Tu oczywiście
wybór należy do Państwa i jest zależny od upodobań, ważne, żeby takim wyborem w ogóle się zainteresować. W końcówce roku na ekranach kin na
pewno znajdziemy filmy okolicznościowe, a więc
dziełka realizowane w klimacie świątecznym;
myślę, że te znajdziecie Państwo bez trudu i jeśli
będziecie potrzebowali filmów, których główną
treścią będą Święta i nic poza tym, to zapraszam.
Ja pomijam te przedświąteczne klimaty i zachęcam
do obejrzenia filmu z prawdziwą, mocną i nieco
skandalizującą treścią. Koniecznie zobaczcie film
pt.: „Oni”. To włoskie kino zrobione w południowej stylistyce przez dobrze nam znanego, choćby
z filmu „Wielkie Piękno” czy „Młodość”, Paolo
Sorrentino. Ten film opowiada o… ale oddaję głos
dystrybutorowi, bo w swojej notce niezwykle trafnie ujął istotę tego obrazu:
„Oni są u władzy. Oni są cyniczni, niemoralni i zachłanni. Oni chcą uwielbienia. Oni to Silvio
Berlusconi, jego świta i orbitujący wokół nich
karierowicze, gotowi zrobić wszystko dla pienię-

Reżyseria: Paolo Sorrentino
Obsada: Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Ricardo Scamarcio,

dzy i politycznej chwały. Oni chcą uwieść tłumy.
W świecie, gdzie najcenniejszą walutą jest młodość i seks, oni nie mają sobie równych.”
No właśnie, kto z nas nie słyszał o „wyczynach”
Silvio Berlusconiego i jego współpracowników?
Ale ten film opowiada nie tylko specyfice włoskiej,
chociaż to przykład, można powiedzieć wzór
upadku elementarnej przyzwoitości. Ten film
mógłby zapewne opowiadać o wielu innych krajach. Przecież wszędzie są ludzie żądni władzy, ludzie zatracający się w niej, karierowicze potrafiący
dla wpływów, stanowiska, pieniędzy i osobistych
korzyści popełnić każde świństwo, złamać każdą
zasadę. Wiele nasłuchaliśmy się i naczytaliśmy

Wesołych
i pogodnych
Świąt Bożego
Narodzenia
oraz spełnienia
marzeń z okazji
nadchodzącego
Nowego Roku
życzą
właściciel
i pracownicy
Centrum Muzycznego
MIDI

CENTRUM MUZYCZNE

REKLAMA

CENTRUM
MUZYCZNE

Instrumenty  Nagłośnienie
 Oświetlenie  Studio
 Statywy  Video  DJ
 sprzęt prezentacyjny


Siedlce, ul. Piłsudskiego 41, 1 piętro
tel. 25 631 06 96, www.midi.pl
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Reżyseria: Kinga Dębska
Obsada: Dorotę Kolak, Agnieszkę Kuleszę, Marcina Dorocińskiego

o „wyczynach” byłego już premiera Italii. Można
domyślać się, że to, co wyciekło do opinii publicznej to tylko wierzchołek góry lodowej. A jak było
naprawdę? A może właściwe pytanie brzmi: a jak
jest naprawdę? Czy władza psuje człowieka? Czy
i jak szybko przyzwyczajamy się do niej? Co robią
z nami pieniądze i nieograniczone możliwości?
Gdzie jest i czy w ogóle jest przyzwoitość? Takie
między innymi pytania stawia nam ten film. Czy
znajdziemy tam odpowiedź? Dowiedzcie się Państwo sami, bo to znakomicie zrealizowany obraz
z plejadą gwiazd kina włoskiego w rolach głównych: Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Ricardo Scamarcio oraz polską gwiazdą kina włoskiego Kasią

Smutniak. To naprawdę kawał dobrego rzemiosła
filmowego, które jest niezwykle smacznie podane.
Nowy Rok natomiast możemy zacząć filmem
polskim i jest to dramat. To nowy film w reżyserii Kingi Dębskiej „Zabawa zabawa” w doborowej
obsadzie. Kogo zobaczymy na ekranie? Już mówię:
Dorotę Kolak, Agnieszkę Kuleszę, Marcina Dorocińskiego, Mirosława Bakę, Dorotę Landowską,
Przemysława Bluszcza i in. Film podzielony jest na
trzy części; każda z nich opowiada o innej kobiecie,
bo to one są głównymi bohaterkami tego dzieła,
mającej problem z alkoholem. Ale to nie alkohol
wbrew pozorom, jest głównym tematem filmu;
tym tematem jesteśmy my, typowe polskie rodziny. Bo jak wyglądają nasze spotkania nie tylko rodzinne? Czy problem alkoholizmu dotyczy tylko
mężczyzn? Otóż nie, to problem społeczny i dotyka również kobiety. Mamy tu alkoholizm żywcem
wyjęty z naszej codzienności, z domów naszych
sąsiadów i znajomych. Jak ktoś powiedział, jest
to typowo polski film z naszymi problemami, na
które nikt od dawna nie może znaleźć odpowiedzi.
Jak Państwu opowiadałem na wstępie, niełatwo jest pisać do podwójnego numeru, szczególnie świąteczno-noworocznego; to przecież niezwykle intensywny czas dla wszystkich i mamy
ochotę głównie wypoczywać. Mimo to świadomie
omijam szerokim łukiem komedie romantyczne,
a polecam kino cięższe gatunkowo, bo ono po
prostu da nam intensywne przeżycia!

autorska galeria

MARIA SAWICKA-BICZYK
Urodziła się w Rafałówce. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Gdańsku otrzymując
dyplom na Wydziale Malarstwa, w pracowni prof. Maksymiliana Kasprowicza i aneks
z ceramiki w pracowni prof. Hanny Żuław-

skiej. Prace jej zakupiło Muzeum Narodowym w Taj Pej – Tajwan.
Prezentowała swoje obrazy na wystawach
indywidualnych i zbiorowych w kraju i za
granicą.
PEJZAŻ WĘDROWCA
WYSTAWA STYCZEŃ-LUTY
GALERIA TEATRALNA CKiS
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DO POCZYTANIAJoseph Conrad

OPOWIADANIA
Proza Josepha Conrada od ponad stu trzydziestu lat wywiera wpływ na
największych artystów.
Jądro ciemności, Lord Jim
czy Nostromo stały się inspiracją dla takich mistrzów, jak T.S. Eliot, Francis
Ford Coppola, Bob Dylan czy Czesław Miłosz.
Trudno bowiem znaleźć pisarza, który równie
przenikliwie potrafiłby opisać kondycję ludzką
na styku kultur, w przecięciu tego, co stereotypowo uznajemy za cywilizowane i barbarzyńskie,
oczywiste i obce. Ten wielki ironista podważa
dogmaty, dystansuje się od ideologii i prawd absolutnych, pozostawiając swoich bohaterów samotnych w rękach ślepego losu. Jedyne, co może ich
uratować od klęski, to wierność zobowiązaniom,
odpowiedzialność, współczucie, a także banalna,
jak by się wydawało, trzeźwość w ocenie sytuacji.
Czy to jednak wystarczający oręż w starciu z „pełnokrwistym mięsem życia”? Człowiekiem Conrada targają sprzeczności, ludzka słabość zmienia
się w krzyk buntu, który milknie wobec nieprzewidywalności losu i dzikości natury.
Wydawnictwo Czarne 2018
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Świat Dorotki
T

fot. Janusz Mazurek

en spektakl był dla mnie i syna kolejnym przemiłym przeżyciem artystycznym w wykonaniu artystów „Teatru
ES”.
Nie omieszkam nieskromnie wspomnieć, że do tej pory nie opuściliśmy choćby jednego artystycznego wydarzenia na
scenie siedleckiego CKiS a często byliśmy
po kilka razy na danym przedstawieniu (HITEM była opowieść o Piracie Buciorze – nasza miłość do niego trwa nadal).
Co do spektaklu „Świat Dorotki”, to najbardziej mi utkwiła w pamięci gra aktorska
samego wspaniałego reżysera pana Roberta
Protasewicza.
Wcielił się on w postać Stracha na wróble, któremu brakowało „rozumu” i sam tak
o sobie zresztą mówił. Począwszy od charakteryzacji (żółta twarz, słoma wystająca
z butów) aż po grę aktorską a szczególnie
sposób mówienia, dały wyraz osobowości
odgrywanej postaci. Ten brak „rozumu”
został przedstawiony/odegrany na scenie
teatralnej przez pana Roberta perfekcyjnie
– wprost nie mogłam od stracha oderwać
swojego wzroku.
Natomiast Czarownica z Zachodu grana przez panią Urszulę Gotowicką była nie
do opisania. Niesamowita charakteryzacja
(może nawet za bardzo „straszna” dla najmłodszych widzów), głos i na koniec scena
konania jest dla mnie wyrazem największego szacunku dla aktorki i jej talentu.
Podsumowując, spektakl był wspaniałym przedstawieniem przygód Dorotki i jej
przyjaciół. Dla mnie największym i oczywiście pozytywnym zaskoczeniem były kostiumy oraz charakteryzacja aktorów. Gra
poszczególnych postaci była wręcz perfekcja, oddająca w pełni charakter postaci,
w które się wcielili.
Cóż mogę dodać na koniec – Dziękuję
za wspaniałe przedstawienie i z utęsknieniem czekamy wraz z synem na następne
i następne i następne …..

Agata Rucińska

III miejsce dla Chóru Miasta Siedlce na Varsovia Cantat

M

iło nam poinformować, że Chór
Miasta Siedlce zdobył III MIEJSCE
w kategorii „Chóry Kameralne” na XIII Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Varsovia Cantat”, który w dniach 16-18
listopada odbywał się w Warszawie. Siedleccy
chórzyści pod dyrekcją Justyny Kowynia-Rymanowskiej rywalizowali m.in. z chórami
z Macedonii, Mołdawii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Czech czy Słowenii. Uczestników Festiwalu oceniało jury w składzie: prof. Romuald
Twardowski (przewodniczący Jury), Andrea

Angelini (Włochy), Bernhard Gfrerer (Salzburg, Austria), Carmen Moreno (Barcelona,
Hiszpania), Marcin Cmiel (Warszawa, Polska).
Część konkursowa miała miejsce w sali koncertowej Galerii Porczyńskich im. Jana Pawła
II. Każdy zespół zaprezentował utwór sakralny,
ludowy, współczesny i dowolny. Koncert galowy z rozdaniem nagród odbył się w niedzielę
18 listopada w sali koncertowej Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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„Do kraju tego,

gdzie kruszynę chleba

podnoszą z ziemi przez uszanowanie
dla darów Nieba…
Tęskno mi Panie…”
C.K. Norwid
Zapach świeżego chleba jest jednym z najpiękniejszych aromatów na świecie. Ten bardzo
popularny składnik diety odgrywa ważną rolę
w naszym kręgu kulturowym.
Chleb ma tak ogromne znaczenie, że w niektórych językach określa się go tym samym słowem, co pokarm.
W literaturze, ten podstawowy składnik
nie tylko polskiej diety, to motyw pożywienia
posiadający szczególną wartość symboliczną.
W chrześcijaństwie chleb używany jest jako ciało Boga, natomiast w Modlitwie Pańskiej „Ojcze
nasz…”, to znak łaski bożej.
W wymiarze bardziej ogólnym chleb jest synonimem podstawowych środków, niezbędnych człowiekowi do życia. Ludzie wypiekają i jedzą chleb już
od 12 tysięcy lat. Prawdopodobnie pierwszym chlebem było pieczywo zbożowe w postaci ugotowanej
pasty, która była mieszanką różnych zbóż i wody.
W jaki sposób owa pasta powstała? Czy był to zamierzony eksperyment, czy może dzieło przypadku?
Tego nie wiadomo do dnia dzisiejszego.

W piękny, ciepły jak na tę porę roku wieczór,
wybrałem się na przedstawienie „Chleba naszego
powszedniego daj nam Panie…” w choreografii
Iwony Marii Orzechowskiej. Dla mnie dodatkową atrakcją projektu było to, że wystąpili w nim
absolwent i uczennica szkoły, w której pracuję:
Jakub Chocholski i Anna Kurowska.
Zarówno zawodowcy, jak i młodzi adepci
sztuki tanecznej, wykazali się wyjątkowymi umiejętnościami. Taniec współczesny to mieszanina
wielu tańców, jak na przykład: taniec nowoczesny,
taniec jazzowy, a nawet tańce towarzyskie.
W choreografii dostrzec można było elementy akrobatyki. Jednak głównym źródłem
tego tańca jest taniec klasyczny, znany jako balet.
Taniec współczesny różni się jednak od baletu
tym, że mniej ważna jest technika i triki. Większą rolę odgrywają tu uczucia i emocje tancerza.
I tymi cechami wykazali się nasi tancerze.
Na szczególną uwagę zasługują obrazy autorstwa Doroty Didi, które posłużyły jako tło do
wizualizacji scenografii.

Mariusz Sikorski
Liceum Ogólnokształcące
im. Polskiej Macierzy Szkolnej
w Mińsku Mazowieckim

Chleb jest pokarmem człowieka od 12 tysięcy lat. To o niego prosimy w Modlitwie Pańskiej,
to o jego kawałek proszą potrzebujący.
W czasie gdy kończą się żniwa i rozpoczynają dożynki warto choćby w skrócie ukazać
historię chleba. To właśnie uczynili w sposób
nietypowy ale zarazem niezwykły aktorzy Teatru
Tańca Caro.
Widz został przeniesiony w magiczny świat
malowany tańcem, muzyką i przepiękną scenografią, do której tło stanowią obrazy autorstwa
utalentowanej malarki Doroty Didi Skiermont-Biernasiuk.
Choreografia przygotowana przez Iwonę
Marię Orzełowską pobudza wyobraźnię odbiorcy, zmusza go do interpretacji tego co się dzieje
na scenie już w trakcie spektaklu. ,,Chleba naszego powszedniego daj nam Panie” jest nowym
spojrzeniem na otaczający nas świat, w którym
tradycja łączy się z nowoczesnością w sposób
przystępny dla widza.
Oglądając to piękne widowisko czujemy
zapach pieczonego chleba, utożsamiamy się
z bohaterami poszczególnych scen. Ciągły ruch,
fascynująca choreografia sprawia, że widz pozostaje w napięciu i z zainteresowaniem czeka na to
co się wydarzy.
Zachęcam do obejrzenia spektaklu, który
pozostawia niezapomniane wrażenia, przypomina nam o naszych wartościach i tradycjach.

Anna Szpura

fot. Jarosław Grudziński

Chleba naszego...
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Niepodległość opowiedziana muzyką w Galerii Porczyńskich
„100 Szlagierów na 100-lecie czyli Historia Muzyką Pisana” to widowisko, które jest jednym z ważniejszych wydarzeń
artystycznych w naszym mieście upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Premiera tego
widowiska odbyła się 8.09.2018r. na placu gen. W. Sikorskiego podczas Dni Siedlec 2018. Na jego program złożyły się
znane i charakterystyczne utwory, które na przestrzeni stu lat naszej niepodległości utrwaliły się w pamięci zbiorowej
nie tylko jako popularne „szlagiery”, ale ściśle związały się wydarzeniami budującymi historię niepodległej Polski. Całość
dopełniały archiwalne materiały filmowe i fotograficzne. Jego pierwotna, premierowa wersja trwała 3 godziny i przez naszą
publiczność została nazwana Koncertem Stulecia.
Aby sprostać oczekiwaniom widzów i dostosować się do scenicznych ram czasowych
twórcy tego widowiska postanowili zrealizować jego krótszą wersję. Po raz pierwszy
w skróconej formie zostało ono zaprezentowane podczas Gali wręczenia Nagrody
Bursztyn Polskiej Gospodarki, w ramach
Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego już

po raz kolejny odbywającego się w Siedlcach.
Kolejna okazja do zaprezentowania kunsztu siedleckich artystów, pojawiła się wraz
z zaproszeniem od Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery. Zaproponował
on, abyśmy zaprezentowali widowisko „100
Szlagierów na 100-lecie, czyli historia Muzyką Pisana” w Muzeum Kolekcji im. Św. Jana

Pawła II w Warszawie na finał mazowieckich
obchodów stulecia Odzyskania Niepodległości. Zaproszenie to przyjęliśmy i 19 listopada
2018 r. koncert ten został zaprezentowany
warszawskiej publiczności.
Na sali obecni byli parlamentarzyści, wojewoda wraz z zastępcami, szefowie wszystkich służb podległych wojewodzie mazo-
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wieckiemu, dyrektorzy wydziałów i delegatur
terenowych oraz pracownicy Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego a także zaproszeni
goście. Tym razem wśród wykonawców zobaczyliśmy artystów na co dzień pracujących
w CKiS, czyli Tancerzy Teatru Tańca Caro,
Chór Miasta Siedlce, aktorów Teatru ES, solistów oraz gości zaproszonych – współpracujących z CKiS: Joannę Różewską, Agnieszkę
Wilczyńską, Izabelę Trojanowską, Radosława Świderskiego, Felicjana Andrzejczaka i
Marka Piekarczyka. Wszystkim wykonawcom akompaniowała znakomita Orkiestra
Teatru ES w składzie: Krzysztof Chromiński
– instr. klawiszowe, Robert Protasewicz perkusja, Marek Matwiejczyk – gitara basowa, Andrzej Maleńczuk – gitary i Robert
Bielak - skrzypce. Magiczną oprawę wizualną
i profesjonalną obsługę techniczną zapewnili
pracownicy CKiS, koncert zaś poprowadził

Jarosław Skrobecki, a całość wyreżyserował Waldemar Koperkiewicz. Wśród dzieł
wielkich artystów zgromadzonych w „Galerii
Porczyńskich” oraz w niezwykłym architektonicznie budynku historia niepodległości
opowiadana muzyką zabrzmiała bardzo sugestywnie. Publiczność początkowo senna,
dość szybko zaczęła żywiołowo reagować na
kolejne punkty programu. Każda prezentacja
- utwory muzyczne, słowo mówione, prezentacje video spotykały się z gorącymi reakcjami
widowni. Widowisko zakończyło się kilkunastominutowymi owacjami na stojąco. Okrzykom zachwytu i gratulacjom nie było końca.
Artyści przyjmowali wyrazy uznania za niezwykłe emocje, których dostarczyli widzom.
Komplementowano wszystkich; muzyków za
niezwykłą sprawność i kunszt wykonawczy,
solistów za żywiołowe, dynamiczne wykonanie
- Dorota Kaczorek, za emocje i jakże potrzeb-
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ną melancholię - Gabriela Kardacz - Potera
za ekspresję – Radosław Świderski, tancerzy
TT Caro za choreografie i poziom wykonawczy, Chór Miasta Siedlce za wzruszające wykonanie klasycznych już melodii. A gwiazdy?
No cóż, to klasa sama w sobie, to artyści, którzy wielokrotnie podkreślali, że to zaszczyt
koncertować w tak znakomitym towarzystwie
profesjonalnych artystów z Centrum Kultury
i Sztuki w Siedlcach. Jesteśmy dumni, że reprezentowaliśmy nasze miasto podczas finału mazowieckich obchodów 100 -lecia Odzyskania
Niepodległości. O tym koncercie jeszcze długo
będzie się rozmawiać we wszystkich jednostkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Całość zrealizowano w ramach programu „Mazowieckie – Historia Niepodległości”
a sfinansowano ze środków Programu wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022.

Jarosław Skrobecki

fot. Krzysztof Rosa
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SZTUKA GOTOWANIA

Zupa rybna

łeb karpia (oczywiście bez oczu)
wywar warzywny
makaron świderki lub łazanki
filet z dorsza lub polędwiczki dorszowe
1 cm posiekanego imbiru
śmietana 18%
sól, pieprz
Gotujemy warzywa jak do rosołu z gałązką selera naciowego. Kiedy będą miękkie przecedzamy przez durszlak. Marchewkę kroimy w talarki, gałązkę selera naciowego również (jeśli
ktoś lubi). W oddzielnym garnku gotujemy
łeb karpia i płetwy na wolnym ogniu około
15 minut. Solimy. Po ugotowaniu cedzimy
przez sitko i mieszamy wywar warzywny
z wywarem po karpiu. Dodajemy kawałki
dorsza sprawdzając czy filet jest dokładnie
obrany z ości. Dodajemy polędwiczki. Gotujemy na wolnym ogniu około 10 minut. Dodajemy pokrojoną marchew z wywaru warzywnego
i ewentualnie seler. Podajemy z dużą ilością pokrojonego, świeżego kopru i zaprawiamy śmietaną.
Oczywiście nie zapominamy o makaronie.
Smacznego!









Waldemar Koperkiewicz

REKLAMA

KRS 0000 242 731
Fundacja PRO-BONO (z łac. DLA DOBRA) została powołana
w 2005 roku z nadrzędnym celem niesienia radości dzieciom i młodzieży,
co realizujemy poprzez inicjowanie i organizację imprez o charakterze
kulturalno – artystycznym, jak również przez zapewnienie
bezpośredniego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym.

Fundacja PRO-BONO od 2014 roku
jest Organizacją Pożytku Publicznego

Przekaż 1% podatku na radość dzieci
Bank BGŻ o/Siedlce

73 2030 0045 1110 0000 0264 5630
Środki na działalność statutową
można przekazywać także na wskazany rachunek
bankowy z dopiskiem „darowizna statutowa”
Dzięki Państwa wsparciu możemy wspólnie realizować
przyjęte cele – NIEŚĆ DZIECIOM RADOŚĆ
Zachęcamy do zapoznania się z działalnością Fundacji
www.fundacjaprobono.org

Swoje działania koncentrujemy na terenach Wschodniego Mazowsza
i Podlasia, gdzie od wielu lat Fundacja znana jest między innymi
ze Spotkań Artystyczno - Charytatywnych pn. „Grelowisko”,
Festiwali Dziecięcych „Dni Radości”, wydarzeń artystycznych
„Dzieci Dzieciom” i wielu innych.
W ostatnich latach jesteśmy sponsorem nagród pieniężnych
przekazywanych na cele charytatywne w Ogólnopolskim Festiwalu
Teatrów „Sztuka plus Komercja”, który odbywa się na deskach
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce w Centrum Kultury i Sztuki
im. Andrzeja Meżeryckiego.
Nieprzerwanie angażujemy się w wiele akcji na rzecz dzieci
i młodzieży:
-fundujemy dla nich nagrody w konkursach, zachęcając je tym samym
do rozwoju ich umiejętności;
-uczestniczymy w charytatywnych aukcjach dzieł sztuki, a zebrane
środki przekazujemy na leczenie i rehabilitację;
-wspieramy materialnie dzieci z najuboższych rodzin.
Wszystko to robimy, ponieważ wierzymy, że …

Szczęście to jedyna rzecz,

która się mnoży, jeśli się ją dzieli
Albert Schweitzer
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JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR

JASTRZÊBSKI S.A.
ul.Targowa 20, 08-110 Siedlce
tel.25 644 86 86
www.opel-siedlce.pl
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M E C E N A S I K U LT U R Y

PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PARTNERZY CKiS
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

MPK
SIEDLCE

CENTRUM
MUZYCZNE

INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI
Kontakt:

BALKON

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

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

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

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

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