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[rozmowa z Filipem Bobkiem]

Wybitni artyści - wspomnienia
Mira Zimińska Sygietyńska

[rozmowa z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską]

Rozważny
i romantyczny

Bez marzeń
życie traci smak

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

MATURALNE WSPOMNIENIA

Wesołego Alleluja!

MICHAŁ KOWIESKI

Szanowni Państwo
W imieniu Wszystkich
Artystów i Pracowników
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
z okazji Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
składamy Państwu
oraz Waszym Rodzinom
najserdeczniejsze życzenia.
Niech Moc
Zmartwychwstałego
Jezusa Chrystusa
otacza Was każdego dnia,
daje łaski i siłę
do pokonywania trudów
dnia codziennego.
Dyrekcja i Pracownicy
Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

Wielkanoc 2018

PAWEŁ LITWIN

LESZEK ROZBICKI

matura w 2017 r.

artysta grafik, matura w 1982 r.

Dyrektor ZSP Nr 4 w Siedlcach, matura w 1977 r.

Matura była bardzo ważnym
egzaminem - pierwszym tak
poważnym w moim życiu,
ale - jak sobie przypominam
- nie towarzyszył jej duży
stres. Wiedziałem, że jestem
dobrze przygotowany, poza
tym moja przygoda z I LO im.
Bolesława Prusa była bardzo
przyjemna, więc spodziewałem
się równie przyjemnych wrażeń
na maturze. Trochę bałem
się egzaminu pisemnego
z języka polskiego, bo ten
zawsze zaskakuje, ale udało mi
się dobrze zdać ten egzamin
i bez przeszkód dostałem
się na wymarzone studia na
Politechnice Warszawskiej.
Tegorocznym maturzystom
życzę połamania pióra
i szczęścia, bo często to ono
o wszystkim decyduje.

Należałem do tego szczególnego
rocznika, którego matura przypadła
w stanie wojennym
i nie poprzedziła jej studniówka,
bo gen. Jaruzelski wygłosił
swoje słynne przemówienie. Ale
zorganizowaliśmy sobie studniówkę
prywatnie u znajomej... Byliśmy
w „Królówce” walczącą, świadomą
młodzieżą, która kontestowała
istniejący ustrój - drukowaliśmy
nielegalnie ulotki o 17 września,
jeździliśmy na msze za Ojczyznę
do Warszawy, uczestniczyliśmy
w pogrzebie Jerzego Popiełuszki.
Natomiast matura była dla nas
jedną wielką przygodą. Poza
przedmiotami obowiązkowymi
wybrałem plastykę, bo zdawałem na
ASP. Potem pojechaliśmy całą klasą
w Bieszczady pod namiot. Z wielkim
sentymentem wspominam ten czas.
Wszak to była moja młodość...

Na maturze – w II LO im. św. Królowej
Jadwigi - zdawałem dwa przedmioty
obowiązkowe tj. język polski
i matematykę oraz dwa dodatkowe (do
wyboru) fizykę i język rosyjski. Na studia
obowiązywał egzamin wstępny i każdy
absolwent liceum, wskazując przedmioty
dodatkowe na maturze, wybierał je
pod kątem egzaminu na wybrany
kierunek studiów. W moim przypadku
były to studia techniczne – Wydział
Techniki Rolniczej i Leśnej na SGGW-AR
w Warszawie, dlatego wybrałem fizykę
i język obcy. Najbardziej obawiałem
się języka polskiego, ponieważ pisało
się wtedy obszerne wypracowanie
dotyczące dzieł i twórców danej epoki
literackiej i należało się pilnować, aby
nie zrobić błędu ortograficznego,
ponieważ trzy błędy skutkowały oceną
niedostateczną. Pamiętam, że było
bardzo ciepło, a z parku przez otwarte
okna dochodziły radosne śpiewy ptaków.

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

4-5 Repertuar CKiS na kwiecień
6-7 Co za miesiąc?
8-9 Rozmowy teatralne 		 z Filipem Bobkiem
10-11 Dlaczego warto zgłębiać
		 historię swojej małej Ojczyzny?
12 Wspomnienie
		 o Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej
13 Kultura po sąsiedzku
14-15 Rozmowy teatralne 		 z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską
16-17 Przewodnik turystyczny
18-19 Bazar kulturalny
20-21 V Międzynarodowy 		
		 Festiwal Tańca
		Współczesnego
		 i Jazzowego
22 Sztuka ogrodnicza
kwiecień 2018
Nr (48)

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
Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2
UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. J. 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
Zespół Szkół Muzycznych, ul. Podlaska 14
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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5 KWIETNIA (czwartek)

10-11 KWIETNIA

WYSTAWA GRAFIKI

SPEKTAKL

KATYŃ PRO MEMORIA

PRZEZROCZYSTOŚĆ

godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS

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

Otwarcie wystawy grafiki Ireneusza Parzyszka
poświęconej pamięci polskich oficerów,
więźniów Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa
zamordowanych w Katyniu.

Według twórczości ks. Jana Twardowskiego
Scenariusz: Andrzej Meżerycki
Reżyseria, adaptacja: Robert Protasewicz
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz,
Maciej Turkowski
Obsada: aktorzy Teatru ES

14 KWIETNIA (sobota)
KONCERT

GALA WIEDEŃSKA

10-11 KWIETNIA

godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

Od czasu premiery, na ponad 100
prezentacjach obejrzało go ponad 50
tysięcy widzów, a spektakl prezentowany
był w teatrach, kościołach, domach kultury
na teranie całej Polski, jak również za
granicą.

15 KWIETNIA (niedziela)
SPEKTAKL

OD

Z I NN

A

„Przezroczystość” to piękne i mądre
poetyckie strofy płynące prosto z serca,
ciekawa muzyka i oryginalne piosenki,
głęboka refleksja i humor. Spektakl
o miłości, wierze, nadziei i dobroci, radości
i smutku, Bogu i człowieku - sprawach
jakże ważnych i poważnych, a ukazanych
z właściwą Twardowskiemu prostotą
i humorem.

Najsłynniejsza międzynarodowa grupa iluzjonistów
po wielkim europejskim sukcesie ponownie zawita
do naszego kraju. Tym razem odwiedzą Siedlce!
Tylko jeden dzień! Tylko jeden występ! Niesamowity
spektakl, światowe gwiazdy, wielkie show!
Na gościnnych występach pojawią się też znani polscy
mistrzowie iluzji ze swoimi najlepszymi numerami.
Impreza ma charakter dwugodzinnej interaktywnej
gali, w której czynnie uczestniczy publiczność.
Zapraszamy zarówno dorosłych, jak i dzieci.

w Teatrze

IE

N

Według twórczości ks. Jana Twardowskiego
Scenariusz: Andrzej Meżerycki
Reżyseria, adaptacja: Robert Protasewicz
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz,
Maciej Turkowski
Obsada: aktorzy Teatru ES

godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

www.ckis.siedlce.pl

A

MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL ILUZJI

L

SPEKTAKL

Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych
konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec,
fortepianu, wspaniali soliści polskiej estrady.
Zabrzmią największe przeboje króla walca Johanna Straussa, nie zabraknie także popisowych
arii z najsłynniejszych operetek „Zemsta
nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła wdówka”,
„Księżniczka czardasza” oraz „Kraina uśmiechu”.

R

7 KWIETNIA (sobota)

DZIE

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA

8 KWIETNIA (niedziela)

SPOTKANIE
Z JACKIEM PULIKOWSKIM
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Niekwestionowany autorytet dla tysięcy małżeństw
i rodzin podzieli się z nami swoim ogromnym
doświadczeniem na wykładzie pt. „Bo do tanga trzeba
dwojga…. czyli jak wygrać szczęście w małżeństwie”.

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
autor: Lucy Maud Montgomery
reżyseria: Jan Wojciech Krzyszczak
scenografia: Teresa Targońska
obsada: Paulina Świstówna, Beata Pietroń,
Ola Wójciga, Krystyna Szydłowska,
Jan Wojciech Krzyszczak, Łukasz Bartmiński

KWIECIEŃ 2018
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25 KWIETNIA (środa)
SPEKTAKL

KANTATA
NA CZTERY SKRZYDŁA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
w w w.facebook.com/ckis.siedlce

16 KWIETNIA (poniedziałek)
SPEKTAKL

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wspaniała powieść Lucy Maud
Montgomery od ponad stu lat zachwyca,
bawi i wzrusza kolejne pokolenia
młodych czytelników i - zwłaszcza czytelniczek. Należy do najściślejszego kanonu
literatury dla młodzieży. Lubelska wersja sceniczna,
wyreżyserowana przez Jana Wojciecha Krzyszczaka.

19 - 22 KWIETNIA

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

19-22 KWIETNIA

V MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL TAŃCA
WSPÓŁCZESNEGO
i JAZZOWEGO
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego,
Scena Teatralna Miasta Siedlce, Teatr
Tańca Caro oraz Uniwersytet Artystyczny
CODARTS serdecznie zapraszają na wspólnie
organizowany V Międzynarodowy Festiwal Tańca
Współczesnego i Jazzowego.

24-25 KWIETNIA
SPEKTAKL

DUSZEK ŚMIECIUSZEK
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Stefan Szulc
reżyseria: Robert Protasewicz
muzyka: Waldemar Koperkiewicz, Robert Protasewicz
wykonanie: aktorzy Teatru ES
kierownik produkcji: Anna Harke
Czy można śmiecić w lesie? Jak segregować śmieci?
Czy las może zamienić się w wielkie wysypisko? Gdzie
znajduje się centrum wszechświata? Odpowiedzi
na te pytania znajdziecie w bajce Teatru ES „Duszek
Śmieciuszek”. Zabawna opowieść o przygodach
tytułowego Duszka wprowadzi najmłodszych
w zagadnienia ekologii.

26 KWIETNIA (czwartek)
SPEKTAKL

CZY TY TO TY?

V MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL TAŃCA
WSPÓŁCZESNEGO
I JAZZOWEGO

godz. 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

miejsce: CKiS / Piękna 7 / Klub Rafa

Reżyseria: Robert Talarczyk
Obsada: Marzena Rogalska, Daria Widawska,
Łukasz Nowicki, Michał Rolnicki

W ramach Festiwalu zapraszamy na:
Konkurs Tańca Współczesnego i Jazzowego:
19.04. godz. 12:00 – 22:00 - Eliminacje
20.04. godz. 17:00 – 22:00 – Półfinały
21.04. godz. 18:00 – Gala Finałowa

Zabawna, a zarazem bardzo życiowa komedia
obyczajowa o miłości, związkach, skrywanych
pragnieniach i tłumionych frustracjach, w pędzącym
świecie XXI wieku. To sztuka o nas! W tej historii
przedstawionej przez Johna Tobiasa, możemy
przejrzeć się niczym w lustrze i jednocześnie
szczerze pośmiać z samych siebie, podchodząc do
wielu spraw z przymrużeniem oka.

Warsztaty tańca współczesnego prowadzone
przez wykładowców CODARTS:
20.04. – 21.04.
godz. 9:00 – 10:00 – rejestracja
godz. 10:00 – 17:30 – warsztaty
Spektakle towarzyszące
21.04. godz. 18:00 – Gala Finałowa Konkursu
Tańca Współczesnego i Jazzowego
21.04. godz. 19:00 – ‘THE ROOM’ – fragmenty
spektaklu Teatru Tańca Caro w choreografii
Elizy Kindziuk i Sebastiana Piotrowicza
21.04. godz. 20:00 – TALENT ON THE MOVE –
spektakl w wykonaniu studentów Uniwersytetu
Artystycznego CODARTS, Rotterdam, Holandia
Audycja do Uniwersytetu CODARTS:
22.04. – godz. 10:00 - 17:30
Szczegóły na stronie: www.ckis.siedlce.pl
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MAJ 2018

6 MAJA (niedziela)

12 MAJA (sobota)

godz. 16:00

godz. 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

ZAKOCHANY MIŚ

SPEKTAKL

Ciepłe, pełne humoru i barwnych postaci przedstawienie dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej, oparte na przygodach
najbardziej znanego polskiego misia.
scenariusz i reżyseria: Włodzimierz Wdowiak
muzyka: Krzysztof Jaszczak
obsada: Mieczysław Dyrda, Witold Łuczyński, Maria Gudejko,
Anna Wdowiak, Włodzimierz Wdowiak

9 MAJA (środa)
godz. 9:00 i 11:00

THE ROOM - PREMIERA
choreografia: Eliza Kindziuk, Jakub Piotrowicz
obsada: Eliza Kindziuk, Jakub Piotrowicz, Izabela Orzełowska,
Ilona Gumowska, Łukasz Czapski

17 - 18 maja

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

od godz. 9:00

BAJKOWE SIEDLCE. NASZA MAŁA OJCZYZNA

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

„….Nasza Mała Ojczyzna” to lekcja lokalnego patriotyzmu. Przewodnikami
po Siedlcach są dwaj główni bohaterowie - Kot Bruno oraz Atanazy przybysz z daleka, obieżyświat, który postanawia zostać w Siedlcach na dłużej.
Bo są….. piękne. Fabuła jest pełna niespodzianek, interakcji z widzami,
wzbogacona piosenkami autora i muzyką Waldemara Koperkiewicza.
tekst: Stefan Szulc
reżyseria: Robert Protasewicz
obsada: Aktorzy Teatru Es

Finał XX FESTIWALU TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH

SREBRNA MASKA
Celem festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego amatorskich
zespołów teatralnych, inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych
form pracy artystycznej, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań
młodzieży kulturą teatralną oraz stworzenie możliwości wymiany
doświadczeń instruktorów, pedagogów i animatorów życia teatralnego.

KWIECIEŃ 2018

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

22 MAJA (wtorek)

30 MAJA (środa)

godz. 19:00

godz. 9:00 i 11:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

WOJCIECH CEJROWSKI
- WOLNA AMERYKANKA

SPEKTAKL

Zapraszamy na pełne emocji, niezapomniane chwile z Wojciechem Cejrowskim:
- satyryczny występ w amerykańskim stylu - stand-up comedy - „Wolna Amerykanka”
- możliwość zakupu książek Wojciecha Cejrowskiego,
- autografy i wspólne zdjęcia do ostatniego uczestnika spotkania
oraz na niesamowitą dawkę pozytywnej energii!

MAŁY KSIĄŻĘ
reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
teksty piosenek: Ula Gotowicka
obsada: aktorzy Teatru Es

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

Przyjdź do nas...
26 MAJA (sobota)
godz. 16:00 i 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL

GODZINKA SPOKOJU

reżyseria: Marcin Sławiński
obsada: Paweł Wawrzecki, Ewa Wencel, Lucyna Malec, Grzegorz Wons,
Kamil Kula/ Antoni Królikowski, Andrzej Andrzejewski,
Maciej Kujawski/ Andrzej Grabarczyk
Autorem sztuki jest Florian Zeller, współczesny francuski dramaturg, którego
twórczość łączy walory lekkich komedii oraz wcale niebłahej i bardzo trafionej refleksji nad naszym życiem. Doskonały tekst, wartkie tempo i brawurowe aktorstwo to największe atuty przedstawienia Kwadratu - zapraszamy!

po emocje
i wytchnienie...

|7

8 |

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z

Filipem Bobkiem, aktorem teatralnym i filmowym

ROZWAŻNY
I ROMANTYCZNY
 Spotykamy się po spektaklu „Kochanie na kredyt”, więc jak to jest z tym kochaniem i kredytem…
Różnie to bywa. Jedno z drugim nie zawsze idzie w parze, ale - jak dowodzi historia bohaterów naszej sztuki – nie ma
tego złego, co by na dobre nie wyszło.
„Kochanie na kredyt” to oczywiście metafora nałogowej miłości, od której można
się uzależnić nie mniej niż od alkoholu,
zakupów, hazardu czy papierosów. I o tych
wszystkich nałogach – również emocjonalnych – opowiada ta sztuka.

 Starasz się być przygotowany na każdą okoliczność, a czy pozwalasz sobie na
improwizację?
Absolutnie tak. Kiedyś bardzo się starałem, by w każdej sytuacji wypaść jak
najlepiej, nie odbiegać od społecznego
gorsetu, wydaje mi się jednak, że zbytnia
kontrola zabija w nas to, co najcenniejsze
– spontaniczność i wolność. A to, co nieprzewidziane i zaskakujące, nas rozwija,
dostarcza nowych wrażeń i doświadczeń,
a przede wszystkim jest cholernie prawdziwe. I to jest bardzo fajne.
 Co Cię ostatnio zaskoczyło na scenie?
Ostatnio miałem taką bardzo dziwną sytuację – na planie pojawił się nowy reżyser, z którym wcześniej się nie spotkałem,
co jest zawsze czymś bardzo fajnym i ciekawym dla aktora. Każdy reżyser bowiem
pracuje inaczej, ma swoje sekretne metody, które mobilizują aktorów. Tak było
i w tym przypadku. Reżyser rzucił dwie

fot. Grzegorz Gołębiowski

 A od czego uzależniony jest Filip Bobek?
Na pewno od kawy. Jeśli się dłużej nad
tym zastanowię, to muszę przyznać, że to
mój jedyny nałóg (śmiech). No i jeszcze
od słodyczy, ale nad tym nałogiem panuję.

MYŚLĘ, ŻE RODZICE
DOBRZE MNIE
WYCHOWALI, UCZĄC
OGŁADY, KULTURY
I ETYKIETY, A TAKŻE
POSZANOWANIA
INNYCH

uwagi, powiedział to zupełnie innym tonem, w którym był pewien rodzaj skupienia i uważności. Graliśmy wówczas
strasznie ciężkie emocjonalnie sceny,
a dodatkowo była to piąta czy też szósta
godzina pracy… Towarzyszyła mi aktorka, poznana kilka godzin wcześniej. Wcieliliśmy się w parę narzeczonych, którzy
stracili dziecko i spotykają się po wielu
latach. W kilku dialogach mieliśmy pokazać traumatyczną historię dwojga niegdyś szalenie w sobie zakochanych ludzi,
a dziś sobie obcych, czy wręcz wrogich,
które podzieliła śmierć najdroższej im
osoby. To karkołomne wyzwanie – pomyślałem sobie, ale te dwie uwagi prawie że
wyszeptane przez reżysera otworzyły nas
na tę historię. Dalsze sceny szły nam niesamowicie gładko i prawdziwie. Z drugiej

KWIECIEŃ 2018

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

WYDAJE MI SIĘ,
ŻE ZBYTNIA KONTROLA
ZABIJA W NAS TO,
CO NAJCENNIEJSZE
– SPONTANICZNOŚĆ
I WOLNOŚĆ. A TO, CO
NIEPRZEWIDZIANE
I ZASKAKUJĄCE, NAS
ROZWIJA, DOSTARCZA
NOWYCH WRAŻEŃ
I DOŚWIADCZEŃ,
A PRZEDE WSZYSTKIM
JEST CHOLERNIE
PRAWDZIWE
 „Obowiązkowy, punktualny i w dodatku dobrze wychowany” – to opinie
kolegów i koleżanek po fachu o Tobie.
Zgadzasz się z nimi?
Staram się nie spóźniać. Myślę, że rodzice dobrze mnie wychowali, ucząc ogłady,
kultury i etykiety, a także poszanowania
innych, ale nauczyć się tego od rodziców to jedno, a mieć świadomość, po co
się daną rzecz robi, to drugie. Nigdy nie
pozwolę, by kobieta przepuszczała mnie
w drzwiach. Moja logika się przeciwko
temu buntuje. No, chyba że nie zauważę
tej damy. Ale z drugiej strony, gdybym
spotkał na autostradzie gościa, który złapał gumę, a który wcześniej mnie wkurzył na stacji benzynowej, to nie wiem,
czy bym się zatrzymał, by mu pomóc. To
już jest inny rodzaj ogłady. Raczej obrona
swojego terytorium i swojej godności.
 Jakie są wartości dla Ciebie bezsprzecznie ważne?
To jest bardzo trudne pytanie. Na pewno
prawdomówność i szczerość, także wobec samego siebie. Jeśli czegoś nie wiem,
to mówię, że tego nie wiem, a nie udaję
wszechwiedzącego, obawiając się opinii
innych. Wybitnie nie toleruję ludzkiej
głupoty, takiej niereformowalnej, która –
niestety – panoszy się wokół nas. W życiu
zawodowym i prywatnym staram się zachować równowagę – by jedno nie przy-

ćmiło ani nie wypaczyło drugiego. Osiągnięcie tego balansu jest to bardzo trudne,
ale trzeba się starać, bo i aktorstwo i mój
prywatny kosmos są dla mnie bardzo
ważne.

ne przez autora. Mam wrażenie, że bardzo
trudno jest zrobić zdjęcie, które różniłoby
się od poprzednich.
 Masz swoje ulubione zdjęcie, do którego powracasz?
Nie, to są rzeczy, które się absolutnie
zmieniają. Nawet kiedy czytasz książkę
„O fotografii”, to po dziesięciu stronach

 Jaki masz stosunek do pieniądza?
Bardzo przyjemny (śmiech). Lubię pieniądze, ale one nie zawsze się mnie trzymają… Oczywiście żartuję. Wydaje mi się,
że z wielką rozwagą przyglądam się moim
finansom, ale bez przesady. Nie jestem typem sknery. Uważam, że odrobina szaleństwa i romantyzmu w wydawaniu pieniędzy i przyjemność, jaka temu towarzyszy,
jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Tym bardziej, że zarabiam uczciwie. A pieniądze
są po to, by z nich korzystać. Oczywiście
z umiarem.

JESTEM NA SCENIE
TU I TERAZ I MAM DAĆ
Z SIEBIE WSZYSTKO
możesz dojść do wniosku, że te wszystkie
zdjęcia, które zrobiłeś do tej pory, są bez
sensu. Bo to zdjęcie, które zrobisz dzisiaj,
jest fajniejsze i ważniejsze.

 Oprócz sceny, pasjonujesz się fotografią. Susan Sontag w książce „O fotografii…” bada znaczenie i funkcję fotografii
we współczesnym świecie. Które z rozważań autorki są Ci bliskie?
Jestem na początku tej niezwykle ważnej
lektury, którą trzeba zgłębiać cierpliwie
i z namysłem. Zgadzam się absolutnie
z wieloma tezami Susan Sontag, jeśli nie
ze wszystkimi, ale prawda jest taka, że
w fotografii nie da się odkryć niczego nowego, bo wszystko zostało już pokazane,
tylko może trochę inaczej zinterpretowa-

 Podobno świetnie gotujesz…
Ostatnio nie chce mi się stać przy kuchni,
może wynika to z nadmiaru zajęć i zmęczenia. Ale bardzo lubię gotować i zawsze
staram się, by w lodówce znalazły się produkty, z których zrobię coś fajnego po powrocie z pracy do domu. Często wypadam
też na miasto - znam dużo miejsc, które
serwują bardzo fajne jedzenie. I nie są to
moje ulubione włoskie potrawy, ale zupełnie niszowe klimaty.
 Co będziesz robił za dziesięć lat?
Jak się spotkamy, to pogadamy. Aż tak daleko nie planuję. Mam nadzieję, że będę
dużo podróżował.
 O jakiej roli marzysz?
Dla mnie każda rola jest ważna, bo każda
mnie rozwija i daje mi szansę poznania samego siebie. Nawet z pozoru mało znacząca rola, nad którą się pochylam, ma wpływ
na mój los. Nie mam czegoś takiego, jak
wymarzone role. Jestem na scenie tu i teraz i mam dać z siebie wszystko.

Dziękuję za rozmowę

Agnieszka Stępniak

fot. Grzegorz Gołębiowski

strony taki ekshibicjonizm kosztuje – dotyka nas w najwrażliwsze miejsca i potem
musi upłynąć dużo czasu, by się pozbierać
i wrócić do tzw. normalności. Ale na tym
polega zawód aktora.

|9

Spektakl „Kochanie na kredyt”,
w obsadzie którego wystąpił
Filip Bobek, uhonorowany został Nagrodą Dziennikarzy na
VI Ogólnopolskim Festiwalu
Teatrów „Sztuka plus Komercja”. Podczas uroczystej gali zakończenia Festiwalu na Scenie
Teatralnej Miasta Siedlce nagrodę odebrali producenci spektaklu, Mariola Berg i Zdzisław
Marcinkowski.
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DLACZEGO WARTO ZGŁĘBIAĆ HISTORIĘ SWOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY?

Edward Kopówka

Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince
Historia Małej Ojczyzny czyli regionu zaczyna spełniać coraz większą rolę w kształtowaniu świadomości
każdego człowieka, niezależnie od narodu, rasy czy religii. Rodzimy się i wzrastamy w konkretnym miejscu.
A dalej interesujemy się tym, co się wydarzyło „na naszej ziemi”, terytorialnie różnie pojmowanej. Dopiero
później interesujemy się sprawami ogólnokrajowymi czy europejskimi lub światowymi. Czego nauczyła mnie
historia naszego regionu? Przede wszystkim otwartości, tolerancji, szacunku dla innych religii. Wzrastałem
w środowisku katolickim, połowicznie z korzeniami unickimi. Dość wcześnie zetknąłem się z prawosławnymi
i mariawitami. Jako student brałem udział w ekumenicznych spotkaniach w Kodniu. W kolejnych latach, gdy
zetknąłem się z wyznawcami judaizmu i buddyzmu, byłem już osobą przygotowaną. Należy wspomnieć, że
w Siedlcach, na cmentarzu wojennym, określanym jako Armii Czerwonej, spoczywa dość duża grupa buddystów. Nasza Mała Ojczyzna doznała wielkiej tragedii w okresie II wojny światowej. W swoich zbrodniczych
planach niemieccy naziści postanowili wymordować wszystkich Żydów i Romów, a inne narody poddali brutalnej eksterminacji. Mordowani byli Polacy różnych wyznań, jeńcy sowieccy różnych narodowości, włoscy,
francuscy. W tym celu utworzono wiele gett i obozów różnego przeznaczenia. Osoby zamordowane w okrutny sposób domagają się pamięci. Wiele z nich spoczywa w bezimiennych grobach, a nawet w miejscach nam
nieznanych. Dlatego prowadzimy badania i oznaczamy ich groby, by przywrócić im pamięć i godne spoczywanie. O takich właśnie poszukiwaniach jest nasza ostatnia książka „Obóz Pracy Treblinka I”.

Sławomir Kordaczuk
Muzeum Regionalne w Siedlcach

Wydawnictwa regionalne przygotowywane są z największą znajomością rzeczy i z głęboką dociekliwością!
W ciemno można je traktować jako materiały źródłowe i takie są. Powstają w wyniku m.in. podróży, badań
terenowych, rozmów z uczestnikami czy świadkami wydarzeń, a materiałem ilustracyjnym są archiwalne
dokumenty i zdjęcia od nich wypożyczone. Z wydawnictw regionalnych powstają potem opracowania monograficzne, o tematyce szerszej, łączącej wiele zagadnień. Są wielokrotnie potem przepisywane wygodnie,
za biurkiem. Autorzy przygotowują je z potrzeby serca. Rzetelnie, bez pośpiechu typowego dla uzyskiwania
punktów na etatach np. historyków. Charakteryzują się także doskonałą znajomością terenu, z którego
autorzy się wywodzą. Tutaj nie ma miejsca na pomyłki w zapisach nazwisk czy nazw geograficznych. Ani
potrzeby kompilacji już znanych tekstów własnych czy innych autorów.
Jak widać po dyskusji w mediach, rozpoczętej w lutym tego roku w związku z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, ich znajomość może być bardzo przydatna. Przydatna szczególnie dla młodzieży,
dla której obecnie otwarty jest cały świat nie tylko ekonomiczny, ale i naukowy. Ten z kolei dzięki programowi Erasmus. Znajomość nie tylko historii Polski, lecz także swojej Małej Ojczyzny może być bardzo
przydatna. Pomoże obronić się przed niesłusznymi i błędnymi oskarżeniami np. o polskie obozy śmierci.
Polacy przebywający za granicą będą potrafili obronić się przed tymi oskarżeniami. Wyjaśnić, że byliśmy
pod okupacją niemiecką, z instytucjami powołanymi przez administrację państwową, nie towarzystwo
kulturalno-oświatowe ani jakąkolwiek organizację społeczną czy partię polityczną.

Agnieszka Janiszewska
Stowarzyszenie tutajteraz

Anna Kahan, a właściwie Chana Kahan, mieszkała w Siedlcach w latach 1901-1916. Pochodziła z biednej rodziny żydowskiej. W roku wybuchu I Wojny Światowej zaczęła pisać dziennik. Dlaczego warto
sięgnąć po jej wspomnienia, które zostały wydane przez stowarzyszenie tutajteraz? Czytając
książkę „Dziennik Anny Kahan” udajemy się w podróż w czasie. Tu około 100 lat temu
toczyło się bujne życie towarzyskie, ludzie rozwijali swoje biznesy, walczyli z przeciwnościami losu, które i obecnie nie są nam obce - biedą, chorobą i ludzką podłością.
A wszystko to działo się w miejscach nam znanych. Czytając dziennik przez kolejne dni zapoznajemy się z dziewczyną o dużych ambicjach, wrażliwą, pracowitą
i niezwykle inteligentną. Z pewnością autorka przedstawiła siebie w trochę lepszym świetle. Ale czy większość z nas nie chciałaby, aby zapamiętano nas z tej
lepszej strony? Jednak wiele jest prawdy w tym co pisze o sobie Anna. Życie
było ciężkie i dzieci zamiast do szkoły musiały iść do pracy. Anna podjęła pracę w zakładzie kapeluszniczym, zarobione pieniądze przeznaczając na utrzymanie rodziny. Zła sytuacja w Polsce skłoniła ją do wyjazdu. Wyemigrowała
do Ameryki, gdzie również ciężko pracowała, pomagając rodzinie w Polsce.
Poprawę swojego losu widziała w edukacji. Dużo czytała, uczyła się języków. W USA wydała cztery tomy poezji oraz
powieść. Natomiast swoje wspomnienia publikowała w roczniku „YIVO”. „Dziennik Anny Kahan” dostępny jest w siedleckich księgarniach oraz w księgarni internetowej wydawcy Stowarzyszenia tutajteraz.
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Halina Budziszewska
Muzeum Regionalne w Siedlcach

Zapraszam do wspólnej wędrówki drogami Kazimierza Szwainowskiego (1917-2002), wspaniałego człowieka, artysty grafika i malarza. Minęła właśnie 100. rocznica jego urodzin, i to jeden
z powodów by przybliżyć losy i twórczość artysty.
Praca nad książką nie była łatwa, ale na pewno fascynująca i przyniosła mi nowe doświadczenia.
Choć często towarzyszyły mi skrajne emocje, od radości, że robię coś ważnego, do wątpliwości,
gdzie rodziły się pytania, czy obecnie, potrzebne są jeszcze komuś takie publikacje? Mimo takich
i podobnych pytań uważam, że potrzebne.
Współczesny człowiek zapomniał jak brzmi cisza. Myślę, że jej dźwięków można szukać w twórczości bohatera książki. Jego twórczość może być wytchnieniem od dynamiki i zgiełku codzienności, nieść spokój i radość. Zachęcam, by oderwać wzrok od ekranu telewizora, komputera czy
tabletu i przenieść na karty albumu, który prowadzi przez Wileńszczyznę, Mazowsze i Podlasie,
krainy pięknie utrwalone w drzeworytach przez Kazimierza Szwainowskiego.

Joanna Zielińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach
Bo… przyjemnie jest patrzeć na swoje miasto w przeszłości, odkrywać z pasją jak było piękne,
poznawać jego zagadki i tajemnice, sięgać do historii dawno zapomnianych, spotykać ludzi,
którzy pamiętają dni jego świetności, ale i te najsmutniejsze... Pisanie o historii i zgłębianie jej,
rodzi szacunek do tego, co pozostawili nam nasi przodkowie. Budzi poczucie przynależności
do miejsca, w którym żyjemy i jego dziedzictwa i powoduje, że coraz bardziej zaczyna nam
zależeć na tym, co dzieje się w naszym mieście, cieszymy się, gdy się rozwija i cierpimy, gdy
widzimy jakieś niedostatki. Znajomość własnej przeszłości buduje współodpowiedzialność za
region, za miasto, jego dziedzictwo i pamiątki i co nie mniej ważne uczy d y s t a n s u do naszych niby nowoczesnych osiągnięć.
Lubię rozmawiać z siedlczanami, którzy niejedno pamiętają, lubię bo historia często mnie zaskakuje i daje, inne spojrzenie na miasto, powiedziałabym – świeże, tak! Świeże spojrzenie.
Znajomość własnej przeszłości rodzi dumę z tego, skąd pochodzimy, co zostawili nam nasi
przodkowie i budzi troskę, żeby tego dziedzictwa nie zmarnować, nie zepsuć. Uczy patrzeć nie
tylko na doraźne potrzeby, ale myśleć perspektywicznie, żeby zostawić coś pożytecznego, dołożyć swoją cegiełkę do tego co zrobili przodkowie.
Często też powoduje bezinteresowne zaangażowanie społeczności w przedsięwzięcia przynoszące korzyści miastu i jego mieszkańcom. Rozwija
i umacnia więzi, a to pozwala ludziom współpracować przy dobrych projektach i walczyć o ulepszenia. Po prostu świadomość pewnych spraw
pozwala lepiej działać teraz, gdy od nas tak wiele zależy, pozwala poznać co było dobre kiedyś, co warto kontynuować, co było ważne.
Nawiążę na koniec do mojej książki, w której przedstawiłam Siedlce przed wojną. Przypomniałam siedlecki deptak, który przebiegał ulicą Piłsudskiego od Dzwonnicy – do Bożnicy. (Obie budowle nie istnieją). Starsi siedlczanie pamiętają, że kiedyś było takie miejsce, właśnie deptak, gdzie wystarczyło wyjść i… spotykało się w s z y s t k i c h. Miasto było małe, a jego mieszkańcy znali się choćby z widzenia. Dziś, rozproszeni po osiedlach, czy
też zamieszkujący podmiejskie wille, siedlczanie z pięknych, chronionych cieniem drzew ulic starego centrum uczynili sobie jeden wielki p a r k i n g.
Dlatego może coraz bardziej tęsknimy za starówką, miejscem z charakterem, pełnym dawnego uroku, które eksponowałoby architektoniczne piękno, styl i klimat dawnych Siedlec, a taki widzę w okolicach dawnej bramy dzwonnicy.

Dorota Pikula

Muzeum Diecezjalne w Siedlcach

Poznawanie historii swojej Małej Ojczyzny umacnia w nas przekonanie,
ze jesteśmy w dobrym miejscu i w odpowiednim czasie. Póki nie sięgnęłam do starych wycinków prasowych na temat wielkiej siedlczanki
Ziuty Buczyńskiej (1910-2002), niewiele o niej wiedziałam. Pisząc
książkę „Tańcem oczarowana”, uczyłam się od niej, jak rozwijać
w sobie wewnętrzną pasję, rozmawiałam z ludźmi, którzy ciepło
ją wspominali, wyciągali z szuflad zdjęcia sprzed lat. Sądzili, że
to zapomniana karta historii. A jednak książka przyniosła radość
wielu osobom. Nie tylko rodzinie i przyjaciołom Ziuty Buczyńskiej, lecz wszystkim czytelnikom, dla których poznawanie historii Małej Ojczyzny ma sens. Nauczyłam się, że nic nie jest warte zapomnienia, a zdarzenia z pozoru błahe nabierają z biegiem
lat wartości sentymentalnej, historycznej, emocjonalnej. I to nas
wzbogaca. Mnie wzbogaciło.
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WYBITNI ARTYŚCI - WSPOMNIENIA

Mira Zimińska-Sygietyńska,
kobieta urodzona w teatrze…

AKTORKA, PIEŚNIARKA, REŻYSERKA I PEDAGOG ARTYSTYCZNY MARIA BURZYŃSKA,
BO TAK BRZMIAŁO NAZWISKO RODOWE MIRY ZIMIŃSKIEJ- SYGIETYŃSKIEJ ZAPISAŁA
SIĘ W KARTACH HISTORII JAKO PERSONA NIEZWYKLE BARWNA, STAŁA SIĘ IKONĄ
EMANCYPACJI KOBIET DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO W POLSCE.
(https://kobieta.wp.pl/mira-ziminska-sygietynska
http://culture.pl/pl/tworca/mira-ziminska-sygietynska)
W 1948 roku wraz ze swoim mężem Tadeuszem Sygietyńskim w podwarszawskim Karolinie założyła
i prowadziła słynny Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”, gromadzący uzdolnioną muzycznie i tanecznie
wiejską młodzież. Po śmierci Sygietyńskiego w 1955
roku, aż do własnej śmierci była jego dyrektorką,
i szefem artystycznym. „Mazowsze” odniosło tryumfalny sukces objeżdżając z występami praktycznie cały świat. Zespół występował w ponad czterdziestu krajach, dając blisko trzy tysiące występów.
Obejrzało je około piętnastu milionów widzów.
W swojej autobiografii Sygietyńska wyznała, że miała w swoim życiu dwie miłości teatr i „Mazowsze”
i jest wdzięczna losowi za taką hojność.
• 23 marca w Siedlcach odbył się koncert Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
Requiem Wolfganga Amadeusa Mozarta wybrzmiało w kościele pw. Miłosierdzia Bożego
w Siedlcach. Była to doskonała okazja, by w towarzystwie solistów, chóru oraz orkiestry słynnego „Mazowsza”, którym Mira Zimińska-Sygietyńska kierowała przez czterdzieści lat swego
życia, wspomnieć artystkę. Choć w gruncie rzeczy jest wiele okazji, które pobudzają refleksje
nad tą ikonę szyku, stylu, pewnego kobiecego
wyważenia i skrywanej tajemnicy, bez względu
na wiek 90 lat. Mira Zimińska-Sygietyńska przeżyła dwie wojny, a mimo to do końca nie straciła
hartu ducha i życiowej werwy, która popychała
ją do nowych wyzwań, a przy tym wszystkim
potrafiła nam wszystkim pokazać, że można się
godnie zestarzeć. 
opr. Łukasz Marciniak
fot. By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30124715

Już sam rok urodzenia artystki podawany w oficjalnych źródłach był przez nią kwestionowany,
Mira Zimińska- Sygietyńska twierdziła, że urodziła się w roku 1985, a nie w 1901r., jak formułują liczne zapisy. Jeśli zastanawiacie się jak to możliwe, to powiem Wam, że w metryce urodzenia
słynnego na całym świecie niemieckiego projektanta mody Karla Lagerfelda również występuje
niespójność w dacie urodzenia i nikt ostatecznej
pewności nie ma, czy urodził się w roku 1933,
czy też w 1938, jak sam przez wiele lat twierdził.
Mira Zimińska- Sygietyńska podobnie jak wyżej
wspomniany jegomość była również niekwestionowaną królową życia, słynęła z przebojowego
poczucia humoru, piorunującej autoironii i błyskotliwości, dzięki czemu szybko stała się obiektem westchnień warszawskich literatów i intelektualistów m.in. Tadeusza Boya- Żeleńskiego, czy
Jerzego Stempowskiego. Gdyby tego było mało to
warto przypomnieć, że pozowała do aktów Witkacego, występowała przed Józefem Piłsudskim,
grała także u boku Stefana Jaracza.
Początek kariery Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej nakreślany jest już we wczesnych latach dzieciństwa.
Mając siedem lat zadebiutowała rolą Stasi w „Ich
czworo” Gabrieli Zapolskiej. Jednak spektaklem,
który pozwolił jej wypłynąć na tzw. „szerokie”
wody było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego
(był to pierwszy spektakl z jej udziałem wystawiany również w innych miastach poza Płockiem).
Jako nastolatka Zimińska występowała również
w chórze płockiej katedry. W tym okresie powstało także przybrane przez nią imię Mira, jak sama
wspominała zaczerpnęła je z lektury romansu dla
nastolatek i uznała za bardziej poetyczne. W wieku
osiemnastu lat młoda artystka dostała angaż w jednym z najsłynniejszych warszawskich teatrzyków
literackich, które stanowiły w tamtym okresie popularną formę rozrywki, zagrała tam m.in. w operetce „Księżniczka Czardasza”. Największy rozkwit
sławy Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej rozpoczął się
od roku 1920, kiedy to zadebiutowała na scenie teatru Qui Pro Quo w rewii pt. „W godzinie cudu”.
Zimińska wypracowała niezależny styl komunikacji
z publicznością oraz charakterystyczny stosunek do
granej przez siebie postaci, przez co zyskała przydomek Chaplina w spódnicy. Jak podsumował Antoni
Słonimski w 1934 r.: „W sposobie prowadzenia dialogu Zimińska ma swój specjalny rodzaj nawiązy-

wania kontaktu z widownią. Ma specyficzny uśmieszek porozumiewawczy. Ta wirtuozeria podawania
dowcipu odbiera chwilami bezpośredniość”.
Sygietyńska występowała nie tylko na scenie, ale też
w reklamach i filmach – jeszcze z epoki filmu niemego. Najbardziej znane tytuły to „Ada to nie wypada”,
„Papa się żeni” czy „Manewry miłosne”. Nie udało się
zagrzać na dłużej miejsca w teatrze dramatycznym,
za którym Zimińska tęskniła. Jedną z pierwszych
propozycji długofalowego angażu na dużej scenie
musiała odrzucić z powodów ekonomicznych.
(https://kultura.onet.pl/wiadomosci/mira-ziminska-sygietynska)
Miała wiele pasji, w tym motoryzację. Była jedną
z pierwszych polskich automobilistek. Jeździła
luksusowymi mercedesami oraz słynnym wtedy
w Warszawie czerwonym kabrioletem marki Bugatti. Czas zabawy i beztroski zakończyła II wojna
światowa. W 1942 została aresztowana i uwięziona
na Pawiaku. Z więzienia pomógł ją uwolnić mąż
oraz Adolf Dymsza. Para wystąpiła razem m.in.
w filmie „Każdemu wolno kochać”, w którym tańczyli w pamiętnej scenie, a ona śpiewała „Będziemy wiecznie się kochali”. W czasie Powstania Warszawskiego Zimińska była pielęgniarką w szpitalu.
Pisała także antyhitlerowskie piosenki.
„Zachowanie Jej, jako więźniarki politycznej, było
nacechowane godnością, dzielnie znosiła niedolę
więzienną, a w stosunku do towarzyszek celi była
wzorową koleżanką. Po zwolnieniu z więzienia Ob.
Mira Zimińska opiekowała się nadal naszą celą,
utrzymując stały kontakt i przesyłając w ciągu szeregu miesięcy paczki, aż do wywiezienia nas do obozu
koncentracyjnego w Ravensbrück” - pisała w grudniu 1945 roku jedna ze współtowarzyszek niedoli.
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KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
3 kwietnia, godz. 10:00
Galeria „w Bramie”, ul. Pułaskiego 7

WYSTAWA FOTOGRAFII
MIKOŁAJA RADZIKOWSKIEGO
„MAKRO Z NATURY”

Mikołaj Radzikowski jest uczniem Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach. Od
roku bierze udział w zajęciach w Pracowni
Fotograficznej Miejskiego Ośrodka Kultury
w Siedlcach. Spośród wielu tematów i technik fotograficznych, którymi się interesuje,
szczególnie upodobał sobie makrofotografię
i martwą naturę. Zdjęcia wykonuje za pomocą starych obiektywów produkowanych
do aparatów analogowych. Uzyskuje w ten
sposób efekt zwany „bokeh” – rozmycie tła
będące szczególnym sposobem oddawania
nieostrości obiektów znajdujących się poza
głębią ostrości. Jasne obiekty rozmywają się
w kształt otworu przysłony. Daje to szczególne walory estetyczne, oraz pozwala wyeksponować główny motyw znajdujący się na
fotografii. Godne uznania są wysokie umiejętności techniczne autora, oraz wybór interesującego tematu wystawy.
Wystawa czynna całą dobę do 27 czerwca 2018 r.

11 kwietnia, godz. 12:00
Sala Biała ul. Pułaskiego 6.

PREMIERA KSIĄŻKI DLA
DZIECI „KIM BĘDĘ?”(cz. II) –
WYDAWNICTWA MBP
W SIEDLCACH

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach
serdecznie zaprasza na wydarzenie artystyczne połączone z premierą książki „Kim będę?”
Eugeniusza Kasjanowicza, w opracowaniu
graficznym Mirosława Zdrodowskiego. Impreza adresowana jest do dzieci z przedszkoli

i szkół z Siedlec i okolic. Całość poprowadzi
aktor Przemysław Redkowski. Podczas imprezy Marek Stańczuk z zespołu „Podobamisię” wykona piosenki znane i popularne
wśród dzieci, w tym nowo skomponowaną
piosenkę do wiersza II części „Kim będę?”.
Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymają książki, które będą podpisywać autorzy.
Ilość miejsc ograniczona.

Repertuar koncertu oparty będzie na programie pochodzącym z nowej płyty, będącej
autorskim spojrzeniem Marcina Wyrostka
na muzykę korzeni, czyli muzykę polską zarówno ludową, klasyczną jak i rozrywkową.

15 kwietnia, godz. 12:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

SMYKOFONIA NA MAZOWSZU
KONCERT
„UFRYZOWANE FRAZY”

Długa czy krótka? Prosta czy pofalowana? Jak będzie wyglądać melodia po wizycie
w zakładzie fryzjerskim? Ciach, ciach, ciach:
zagramy każdy włos osobno, posłuchamy jak
brzmi grzebień i odkryjemy z czyjego włosia
jest zrobiony smyczek. Poszukamy tonacji,
w której nam do twarzy i zatańczymy, aż nam
czupryny zawirują.

WYKONAWCY:
Aleksandra Demowska-Madejska – altówka,
Adam Eliasiński – klarnet,
Piotr Spoz – fortepian,
Anna Szawiel – prowadzenie koncertu.
SMYKOFONIA zaprasza rodziny wraz
melomaluszkami (dziećmi 0-7 lat) na spotkania z muzyką klasyczną i nie tylko. Koncerty
Smykofonii wyróżniają się przyjaznym klimatem, swobodną atmosferą i wysoką jakością prezentowanej muzyki. To jest po prostu
świetna zabawa przy dobrej muzyce.

22 kwietnia 2018, godz. 18:00
Sala widowiskowa „Podlasie”,
ul. Sienkiewicza 63

KONCERT MARCINA WYROSTKA
„MUZYKA KORZENI”

Marcin Wyrostek – Muzyka Korzeni to
tytuł nowego projektu realizowanego w 2018
roku przez Mazowiecki Instytut Kultury. Wiąże się on bezpośrednio z promocją nowej płyty
akordeonisty - Marcina Wyrostka - zwycięzcy
drugiej edycji programu Mam Talent, wykładowcy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, członka Amerykańskiego Stowarzyszenia Akordeonistów.
Płyta POLACC pojawiła się na rynku
w październiku minionego roku. Pierwszy
promujący ją koncert miał miejsce 14 stycznia 2018 roku w Filharmonii Narodowej.

W programie pojawią się m.in. utwory wybitnych, polskich kompozytorów: Wojciecha
Kilara, Mikołaja Góreckiego, Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego. We
wszystkich utworach niewątpliwie zauważalna będzie wirtuozeria Marcina Wyrostka.
Podkreślać ją będzie charakterystyczna dla
jego wykonawstwa sztuka improwizacji.
W koncercie Marcinowi Wyrostkowi towarzyszyć będą: Marcin Jajkiewicz (wokal), Mateusz Adamczyk (skrzypce), Daniel Popiałkiewicz
(gitara), Agnieszka Haase-Rendchen (fortepian), Piotr Zaufal (gitara basowa), Krzysztof
Nowakowski (instrumenty perkusyjne).

22 kwietnia, godz. 19:00
Pracownia Rannych Pantofli
ul. 3 Maja 38, Siedlce

POKAHONTAZ RESET TOUR

Już w kwietniu, prawdziwa muzyczna petarda!
Koncert zespołu Pokahontaz, który zagra w ramach trasy promującej nowy krążek:
„REset”!!! Oprócz nowych kawałków na pewno nie zabraknie także klasyków.
Was też w tym dniu nie może zabraknąć!
Informacje dla osób niepełnoletnich.
Uczestnikami koncertu mogą być
osoby małoletnie od 16 roku życia WYŁĄCZNIE W TOWARZYSTWIE OPIEKUNA (WAŻNE: wymagane wydrukowane i podpisane oświadczenie od rodziców),
posiadającego przy sobie dokument tożsamości oraz ważny bilet. Zastrzegamy prawo do weryfikacji tożsamości.
Bilety: https://going.pl/pokahontaz-siedlce.
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z

Małgorzatą Ostrowską-Królikowską, aktorką teatralną i filmową

BEZ MARZEŃ
ŻYCIE TRACI SMAK
 Jest Pani odosobnionym przykładem kobiety, która z powodzeniem łączy zawód aktorki z wychowaniem pięciorga dzieci.
Dzięki czemu jest to możliwe?
Człowiek musi sobie dawać radę w różnych sytuacjach, bo tego
wymaga od nas życie. Kiedy dzieci były małe, wyglądało to trochę
inaczej. Dziś potrafią się o siebie zatroszczyć. Starsze pomagają
młodszym i nie trzeba im tłumaczyć, że tak powinno być. Godzenie obowiązków domowych i zawodowych jest kwestią organizacji pracy i ludzi, których mamy wokół. Nie biorę wszystkich
spraw na siebie, tylko dzielę się nimi z mężem i dziećmi.
 Zawsze marzyła Pani o dużej rodzinie?
W dzieciństwie marzyłam o tym, by w przyszłości mieć trójkę dzieci. A że wyszło więcej, to tym lepiej (śmiech). Duża
rodzina to jest ogromna odpowiedzialność, ale też wielka radość i szczęście.
 Jaki był Pani rodzinny dom?
To był dom tradycyjny pod każdym względem – z niedzielnym obiadem, z ciastem drożdżowym, pieczonym przez
moją mamę, z przetworami na zimę, przygotowywanymi
z naszą cudowną babcią, dzięki której ten dom promieniał…

Kiedy patrzy Pani na swoje dorastające dzieci,
z których każde jest uzdolnione artystycznie, o jakiej
przyszłości dla nich Pani marzy?
Nie myślę o tym, jaki zawód wybiorą czy jaką zrobią karierę.
Marzę, by miały swoje marzenia i walczyły o nie, nie lękając
się życia. Zawsze im powtarzam, że jeśli się czegoś bardzo chce,
to wszystko jest możliwe i żeby szły do przodu z uśmiechem na
ustach, a nie użalały się nad sobą.

NIE MOŻEMY BYĆ ODPOWIEDZIALNI ZA CAŁY
ŚWIAT, ALE TO MY SAMI GO STWARZAMY.
JAKO JEDNOSTKA NIE ZBAWIĘ ŚWIATA, ALE
MOGĘ GO ULEPSZYĆ. JESTEM PRZEKONANA,
ŻE DOBRO SIĘ MNOŻY, A POTEM DO NAS
POWRACA.
 W wielu wywiadach podkreśla Pani rolę rodziny w swoim
życiu. Co ją scala i co buduje trwałe więzi, które nie gasną w najtrudniejszych momentach?
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Podstawą są dobre relacje z ludźmi, nad którymi trzeba wciąż pracować, bo to nie jest proste. I rodzinne rozmowy – nie tylko o przyjemnościach, ale przede wszystkim o trudnościach, które łatwiej pokonywać wspólnie. Nie bronię swoich dzieci przed złem tego świata,
bo same muszą się z tym zmierzyć. Ja staram się wspólnie z mężem
wychować je tak, by miały odwagę sięgać po swoje marzenia.
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cieszy… Dlaczego widzowie lubią tę postać? Myślę, że Grażynka
doświadcza tego, czego na co dzień doświadczają tysiące kobiet
w Polsce. Jej wzloty i upadki są udziałem każdego z nas. W wielopokoleniowej rodzinie, jaką są Lubiczowie, szczęście przeplata się
z tragedią, po której trzeba się otrząsnąć i iść dalej. Grażynka, podobnie jak ja, bardzo ceni wartości rodzinne, stąd może tak duża
do niej sympatia znacznej części Polek, które się z moją bohaterką
utożsamiają.

 Kiedy się w Pani obudziła tęsknota za sceną?
Zawsze marzyłam o scenie – po ukończeniu szkoły teatralnej przez
13 lat występowałam na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu,  Wspomniała Pani o jasnej stronie popularności, a jak Pani
ale kiedy zostałam mamą i na świat przychodziły kolejne dzieci, sobie radzi z tą ciemną, niechcianą, np. w postaci hejtu w sieci?
musiałam dokonać wyboru. Oczywiście nie zrezygnowałam całko- No cóż. Kiedyś mnie to bardzo bolało, ale moje dzieci nauczyły
wicie z teatru, łącząc rolę mamy i aktorki. Kiedy dzieci urosły, po- mnie, by nie czytać tych wszystkich komentarz,y więc się tym nie
wróciłam na scenę na dobre. Obecnie gram
przejmuję. To jest oczywiście bardzo przyw dwóch spektaklach: „Old love”, wyprodukre, kiedy nasze życie, szczególnie prywatne,
kowanym przez Teatr Gudejko, u boku Artu- MNIE DO PIONU
jest w internecie obnażane i staje się przedra Barcisia i „Alibi od zaraz”Teatru Capitol,
miotem kpin, chamstwa i zjadliwych, by nie
z którym gościliśmy u Państwa 10 marca. Je- POSTAWIŁA PODRÓŻ,
powiedzieć, obrzydliwych uwag. Podobnie
stem bardzo zarobiona (śmiech). Uwielbiam
plotkarskie media, które nie sprawWRAZ Z PRZEDSTAWICIELAMI działają
nasze wyjazdowe spektakle. To są piękne role
dzają informacji, dopowiadając sobie różne
dla kobiet w moim wieku, więc warto było UNICEF, DO AFRYKI.
historie z naszego życia, tylko w tym celu, by
poczekać (śmiech). Bardzo lubię scenę i dowzbudzić sensację. Ja robię swoje i nie muszę
brych partnerów na scenie - tak jak i w życiu. NAWET W NAJŚMIELSZYCH
się nikomu tłumaczyć.
Jest wtedy miło żyć i pracować.
WYOBRAŻENIACH
 Poza sceną angażuje się Pani w liczne
 Jeszcze na studiach poznała Pani przy- NIE PRZYPUSZCZAŁAM,
akcje charytatywne, m.in. w pomoc hospiszłego męża, również aktora Pawła Królicjum dla dzieci Alma Spei, „Wielcy Małym”,
kowskiego. To chyba duże wyzwanie: dwoje ŻE LUDZIE MOGĄ ŻYĆ
jest Pani ambasadorką Fundacji Joanny
aktorów pod jednym dachem. Jakie są blaRadziwiłł. Jak zmienił się Pani świat, kiedy
W TAKIEJ NĘDZY
ski i cienie takiej relacji?
otworzyła Pani serce dla innych? Dlaczego
Paweł miał wówczas kilka ról na swoim – I MATERIALNEJ,
warto pomagać?
koncie, ale bardziej zajmowała go telewizja,
Mnie do pionu postawiła podróż, wraz
gdzie tworzył m.in. „Truskawkowe studio” DUCHOWEJ. DOPIERO
z przedstawicielami UNICEF, do Afryki.
w Oddziale Regionalnym TVP we WrocłaNawet w najśmielszych wyobrażeniach nie
wiu i pisał piosenki do wielu programów. WTEDY ZROZUMIAŁAM
przypuszczałam, że ludzie mogą żyć w takiej
Mnie to się wówczas bardzo podobało. Na I BARDZIEJ DOCENIŁAM
nędzy – i materialnej, i duchowej. Dopiero
scenę powrócił dopiero w dojrzałym wiewtedy zrozumiałam i bardziej doceniłam to,
ku. Myślę, że gdybyśmy od początku byli TO, CO MAM I W JAKIM
co mam i w jakim kraju żyję. Zmieniłam też
aktorskim małżeństwem, to mogłoby się to
swoje myślenie i nawyki – wręcz obsesyjnie
różnie skończyć. Ego jednego i drugiego nie KRAJU ŻYJĘ.
nie znoszę marnotrawienia wody czy jedzewytrzymałoby próby czasu… Teraz jesteśmy
nia i nie ma to nic wspólnego ze skąpstwem.
dojrzałymi ludźmi, którzy mają swoje doświadczenia i przemyśle- Pomagając innym, zmieniamy siebie i świat na lepszy. Skoro mam tę
nia na temat życia, więc całkiem dobrze nam się mieszka pod jed- twarz i ona się przydaje, to niech służy czemuś dobremu.
nych dachem. (śmiech)
 „Dopiero kiedy zaczynamy twardo stąpać po ziemi, czujemy
 Bywa, że jesteście Państwo dla siebie wzajemnie „recenzentami”? spełnienie, a może nawet szczęście” – to Pani słowa. Czy można
To może za duże słowo, ale nie stronimy od tego tematu. Przypatru- być szczęśliwym w nieszczęśliwym świecie?
jemy się swoim postaciom czy to w teatrze, czy też w filmie, a po- Nie możemy być odpowiedzialni za cały świat, ale to my sami go
tem o tym szczerze rozmawiamy, nie obrażając się na siebie. Jednak stwarzamy. Jako jednostka nie zbawię świata, ale mogę go ulepwiększość naszych rozmów dotyczy codziennych spraw, z których szyć. Jestem przekonana, że dobro się mnoży, a potem do nas
składa się życie.
powraca – róbmy więc coś wokół siebie, porządkujmy chaos - na
miarę naszych możliwości. Może jestem naiwną romantyczką,
 Powróćmy na scenę. Nieprzerwanie od 22 lat wciela się Pani chociaż panią po 50. (śmiech). Czasem znajomi mówią do mnie
w postać Grażyny Lubicz – głównej bohaterki serialu „Klan”. Czy z wyrzutem: „Ale z ciebie idealistka, świat wcale nie jest taki dobywały momenty, kiedy czuła Pani przesyt tą rolą?
bry, obudź się!”. Nie chcę się budzić z tego snu, bo wierzę w to, że
Tak, były takie momenty, kiedy na jakiś czas musiałam usunąć się dobra jest więcej niż zła.
z planu, a producenci głowili się, jak moją postać „skomplikować”
(śmiech). Ale od wielu lat żyję w symbiozie z Grażynką Lubicz i jest  Niedawno obchodziliśmy Dzień Kobiet. Czego życzyłaby
nam ze sobą bardzo dobrze.
Pani siedlczankom z okazji tego święta?
By się czuły spełnione, wolne i szczęśliwe. Dumne ze swojej kobie Z pewnością jest Pani często zaczepiana na ulicy jako serialo- cości. Piękne i emanujące światłem. I by nigdy w siebie nie zwątpiwa Grażynka. Jak Pani sądzi, gdzie tkwi sekret popularności tej ły… nawet gdy inni w nie wątpią.
postaci?

To prawda, tak się często zdarza, szczególnie w urzędach, kiedy sły- 
Dziękuję bardzo za rozmowę
szę: „Pani Grażynko, co u Pani”, ale to są zdecydowanie przyjazne 
Monika Mikołajczuk
klimaty. To jest ta jasna strona popularności, która mnie bardzo
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

SIEMIATYCZE
MIASTO WIELU KULTUR I RELIGII
PODRÓŻUJĄC ZA GRANICĄ, SZUKAM W ZWIEDZANYCH MIASTACH
POLSKICH ŚLADÓW. NATOMIAST ODWIEDZAJĄC RÓŻNE MIEJSCOWOŚCI
W POLSCE, ZWRACAM UWAGĘ NA ICH ZWIĄZEK Z SIEDLCAMI. CZĘSTO
ODWIEDZAM I PAMIĘTAM Z DZIECIŃSTWA SIEMIATYCZE, MIASTO
POWIATOWE W WOJ. PODLASKIM. MIMO, ŻE BYŁEM „ZZA BUGA”,
PRZYJEŻDŻAŁEM ZDJĄĆ SWÓJ WIZERUNEK DO KAŻDEJ LEGITYMACJI
SZKOLNEJ W ZAKŁADZIE FOTOGRAFICZNYM ANTONIEGO NOWICKIEGO
W RYNKU. WÓWCZAS NIE SPOSÓB BYŁO PRZEJŚĆ PRZEZ CENTRUM
MIASTA, BY NIE USŁYSZEĆ: - MŁODZIEŃCZE, PRZYKRYJ DŁOŃ
PIĘCIOZŁOTÓWKĄ, A CYGANKA PRAWDĘ CI POWIE! ZWYKLE TAKIM
NOMINAŁEM ROZMOWA SIĘ ZACZYNAŁA. PÓŹNIEJ SYNA TEGOŻ
FOTOGRAFA POZNAŁEM NA EGZAMINACH WSTĘPNYCH W AKADEMII SZTUK
PIĘKNYCH W WARSZAWIE. MIAŁEM TEŻ JEDEN BARDZO EMOCJONUJĄCY
DZIEŃ. 17 WRZEŚNIA 2009 R. DWUKROTNIE PRZEDSTAWIŁEM POKAZ
MULTIMEDIALNY „PODLASKIE ŚLADY BRONI V” W SIEMIATYCKIM
OŚRODKU KULTURY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DLA GIMNAZJÓW,
DWA RAZY PO 200 OSÓB! PONOWNIE TEN TEMAT PRZYBLIŻYŁEM
MŁODZIEŻY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO,
NA ZAPROSZENIE DYREKTORA JANUSZA ŁOPUSKIEGO I HISTORYKA
MIROSŁAWA SAMOSIUKA. WIOSNĄ 1944 R. POWIAT SIEMIATYCKI BYŁ
SZCZEGÓLNIE GĘSTO BOMBARDOWANY PRÓBNYMI EGZEMPLARZAMI
NIEMIECKIEJ BRONI V-2. STĄD ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM.

Po spotkaniu z uczniami tej szkoły przeszedłem się znajomymi ulicami. Zwróciłem uwagę na jeden szczegół, rzadko w Siedlcach widywany. Zachowało się dużo przedwojennych
żeliwnych balkonów w fasadach budynków.
W Siedlcach Niemcy zdemontowali je wraz
z ogrodzeniem Parku Miejskiego oraz ogrodzeniem starego kościoła, przetopili w hutach
w Rzeszy i wystrzelili w czerwcu 1941 r. przez
Bug. Do tego momentu Siemiatycze były pod
okupacją radziecką. Zwiedzając miasto, zauważamy dużo miejsc o rolniczym charakterze, nie tylko wokół miejskiego centrum. Pozostałości dwóch gospodarstw są np. przy ul.
Grodzieńskiej, wiodącej z Rynku do dworca
PKS. Stąd odbywa się regularna komunikacja
autobusowa z Brukselą, z czego Siemiatycze
znane są w całej Polsce. Obok dworca rozciąga się zalew, miejsce letniego wypoczynku siemiatyczan i ich gości.
Zwiedzanie miasta i poznawanie jego
historii proponuję zacząć od siedziby Starostwa Powiatowego, wzniesionej w miejscu
pałacu Anny Pauliny z Sapiehów Jabłonowskiej. Księżna była spokrewniona z Aleksandrą Ogińską poprzez jej pierwszego męża
(bratanica?), władała również Kockiem. Siemiatycze objęła w posiadanie w 1758 r. Za jej
panowania rozkwitły i stały się znane w całej
Polsce. W 1777 r. rozpoczęła budowę swej

siedziby i urządzanie parku według projektów Szymona Bogumiła Zuga. Tego samego, który w Siedlcach zaprojektował bramę
Księżnej Ogińskiej. Pałac spłonął w czasie
powstania styczniowego i nie został odbudowany. Mieścił podziwiane w kraju bogate
zbiory zoologiczne, botaniczne i sztuki. Podobnie jak w Siedlcach, ten pałac również
gościł ostatniego króla Polski, Stanisława
Augusta. Po zespole pałacowym pozostały
dwa sfinksy bramy wjazdowej, okazałe drzewa dawnego parku, mur kamienny przy ul.
Legionów Piłsudskiego oraz oranżeria z 1860
r. W parku, w pobliżu Starostwa znajdują się
dwa pomniki z młodszej epoki: Tadeusza
Kościuszki z 1918 r. (odbudowany w 1984
r., po zniszczeniu przez Niemców) i w 70
rocznicę odzyskania niepodległości.
Następnie polecam spacer ulicą Pałacową
w kierunku północnym. Miniemy m.in. domy
klasycystyczne przy ul. Pałacowej (nr 14, 19, 25,
28) oraz zabytkową siedzibę KRUS pod numerem 23. Dalej po lewej stronie tej ulicy zwróćmy uwagę na dwa budynki będące świadkami
istnienia społeczności żydowskiej, która przed
wojną stanowiła 60% mieszkańców i w czasie
wojny uległa niemal całkowitej zagładzie, głównie w obozie Treblinka II. Likwidacja getta siemiatyckiego nastąpiła w dniach 8-10 XI 1942 r.
A początki osadnictwa żydowskiego na terenie
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Siemiatycz datuje się na rok 1582. Jako pierwszy
zobaczymy (nr 10) neobarokowy z elementami
modernizmu Dom Talmudyczny (Przyszkółek)
z 1900 r., który służył społeczności żydowskiej
do 1941 r. Po wojnie mieściło się w nim przedszkole, później Miejska Biblioteka Publiczna
im. Anny Jabłonowskiej a obecnie Zasadnicza
Szkoła Zawodowa.
Pewien czas po wojnie tworzył

w Siemiatyczach artysta malarz Ryszard Zbigniew Brzeski (1922 – 2001), autor pejzażu
tego miasta zamówionego jako wystrój wnętrza statku „Siemiatycze”. Także absolwent
Miejskiej Szkoły Malarstwa i Przemysłu Artystycznego, powstałej w Siedlcach z inicjatywy Ireny Karpińskiej i działającej pod jej
kierunkiem w latach 1944 - 1947. Jego prace są eksponowane obecnie w Siemiatyckim
Ośrodku Kultury, mieszczącym się w synagodze zbudowanej w latach 1797 – 1801 w stylu
klasycystycznym, wg proj. Szymona Bogumiła Zuga, z 1777 r. W czasie II wojny światowej została spalona i odbudowana w 1964
r. w skromniejszej formie, z zatarciem cech
pierwotnego stylu.
Dalej dojdziemy do Rynku, w którego centrum urządzono skwer na ruinach
dawnego ratusza, zbudowanego po rozbiórce w 1772 r. wcześniejszego drewnianego. Zaprojektował nowy obiekt Szymon
Bogumił Zug. Ratusz miał cztery skrzydła
z dziedzińcem po środku, był jedną z atrakcyjniejszych budowli w okolicy. Został
zniszczony przez Niemców w 1941 r. Obecnie na skwerze możemy podziwiać odlany

w brązie wizerunek Anny Jabłonowskiej.
Artysta przedstawił księżną jako atrakcyjniejszą kobietę od naszej siedleckiej kuzynki. Stąd widać już pomisjonarski zespół
katolickich budynków kościelnych, z bramą
zwieńczoną figurą św. Michała Archanioła
i pomnikiem Jana Pawła II przed nimi.

Późnobarokowy
kościół
i klasztor misjonarzy wzniesiono w latach 1719 – 1727 według projektu Karola Antoniego Baya. Kościół
i klasztor sprawiają imponujące wrażenie. Te
budynki stanowią wdzięczne obiekty do fotografowania nie tylko z racji bogactwa detali
architektonicznych, ale i kolorystyki zabytków.
W parku przed klasztorem znajduje się pomnik poległych w czasie II wojny światowej
w formacjach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, z listą nazwisk siemiatyczan, którzy
oddali życie na obczyźnie.
Kontynuując trasę w kierunku północnym, dojdziemy do parafialnej cerkwi prawosławnej pw. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła z 1866 r. Stąd już blisko, przez ulicę
do wielowyznaniowego cmentarza parafialnego, założonego w 1805 r. Jest przykładem
i dowodem, w powiązaniu z poprzednio wyszczególnionymi zabytkami, bardzo bogatego
zróżnicowania kulturowego i religijnego naszego regionu. Znajduje się na nim drewniana
kaplica cmentarna św. Anny z lat 1826 – 1827
oraz kaplica cmentarna ewangelicko-augsburska z poł. XIX wieku. W niej urządzono
ekspozycję Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
krzyży cmentarnych, będących wytworami
miejscowych kowali. Idąc z południowej bra-
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my w kierunku kaplic, zwróćmy uwagę na
nagrobki po lewej stronie: kuriera sztabowego Adama Jakubowskiego z 22 (siedleckiego!)
Pułku Piechoty z 7 II 1919 r., Władysława
Kamieńskiego i innych legionistów poległych
w 1918 r., poległych 16 i 19 VIII 1920 r.
rtm. Eliasza Starowojtowa, kpr. Antoniego
Drógowskiego i żołnierza nieznanego z nazwiska. Obok stoi ka-

pliczka na mogile poległych w bitwie 6-7 II
1863 r. powstania styczniowego. Były prezes
Towarzystwa Przyjaciół Siemiatycz, Mieczysław Matosiuk pokazał mi kiedyś mur kamienny przedzielający dwie części cmentarza.
Zachowany jest do dziś. O niego powstańcy
walczyli z Rosjanami. Wówczas poległ m.in.
Andrzej Jarząb, właściciel majątku Mościbrody pod Siedlcami. Wojskami rosyjskimi wówczas dowodził gen. Zachar Maniukin, który
cztery lata później otrzymał na własność jego
majątek za zasługi w tłumieniu polskiego zrywu narodowego.
I na zakończenie zwrócę uwagę na nazwisko
uczestnika wcześniejszego powstania, listopadowego. Na pomniku w Iganiach koło Siedlec
wyryto nazwisko uczestnika bitwy 10 IV 1831
r., Aleksandra Ekielskiego (1806-1858). Ślady
działalności jego potomków możemy znaleźć
w kilku miejscach naszego regionu: w Chybowie (pow. łosicki), koło Janowa Podlaskiego
(pow. bialski), w Wierzejkach (pow. łukowski). Natomiast inny z jego potomków, Henryk
Ekielski prowadził do niedawna duży młyn
przy ul. Kilińskiego w Siemiatyczach.

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

widownię, bo na pewno tak się stanie. Moim
zdaniem film ma duży potencjał, szczególnie
wśród młodzieży szkolnej, ale i seanse popołudniowe, tzw. otwarte, będą moim zdaniem
cieszyły się popularnością właśnie teraz, na
„przednówku” czy inaczej przedwiośniu. Jest
to film zrealizowany przez stację BBC, a więc
wzorcową dla innych mediów na całym świe-

cie, w cyklu filmów dokumentalnych z różnych dziedzin. Zobaczymy wspaniałe zdjęcia,
poznamy niezwykłych i egzotycznych
mieszkańców naszej planety, przeniesiemy
się w jednej chwili na inne kontynenty, do
innej rzeczywistości i to wszystko na naszej
ojczystej planecie, wszystko w ciągu jednego
dnia, w cyklu życia. A naszym niezwykłym
przewodnikiem będzie Słońce! Zresztą oto
jak film ten zapowiadają jego twórcy:
„Ziemia. Niezwykły dzień z życia planety” to zapierająca dech w piersiach podróż
przez kontynenty, oceany i przestworza –
tym razem pokazane z perspektywy jednego niezwykłego dnia. Oto 24 godziny na
nieprawdopodobnej planecie zwanej Ziemią.
Odkryjcie niezwykłe stworzenia, niepokazane w ten sposób nigdy wcześniej. Dzięki
nowoczesnym technologiom filmowania zobaczymy je z bliska, widziane okiem natury.
Już nigdy nie spojrzycie na nie tak samo.”
Nic dodać, nic ująć; powyższe słowa to
znakomita rekomendacja do poświęcenia
temu dziełu 90 minut wiosennego dnia!
Polecam!!!
Drugim filmem, którego obejrzenie polecam, jest najnowszy obraz Urszuli Antoniak
„Pomiędzy słowami”. Fabuła skupia się na
młodym prawniku Michaelu – Michale,
który na każdym kroku demonstruje, że jest
Niemcem z krwi i kości, a tak naprawdę po

oraz seminaria duchowne
w Janowie i Węgrowie. Został
także mianowany w 1819 roku
senatorem Królestwa Polskiego i brał udział w sejmie
1820 roku. W 1824 roku został reprezentantem Kościoła
w Komisji Rządowej Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego, gdzie wykazał się
walecznością o poszanowanie praw religijnych. Zmarł 5
kwietnia 1825 roku w miejscowości Święte, gdzie przebywał
odwiedzając rodzinne strony.
Został pochowany w katedrze
we Włocławku, a jego serce
(zgodnie z testamentem) zostało wmurowane w ścianę katedry w Janowie
Podlaskim.
Na portrecie widzimy biskupa przedstawionego do pasa. Ten słusznej postury człowiek
o siwych włosach ubrany jest w komżę i mu-

cet. Na piersi widać krzyż biskupi, ale również
Gwiazdę i na wstędze Order Św. Stanisława, który otrzymał w 1791 roku. Łaciński napis u dołu
malowidła to informacja, że był to ordynariusz
podlaski, senator Królestwa oraz kawaler Orderu św. Stanisława pierwszej klasy.

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Gdzie ta wiosna?
Kiedy zasiadam do pisania tego artykułu, aura ciągle jest zimowa, a przecież
w kalendarzu już wiosna! Czy naprawdę
zima nie może sobie darować i odpuścić?
A ja chcę dzisiaj pisać o wiośnie, o filmach
pogodnych, podnoszących na duchu i takich,
dla których warto poświęcić wiosenne ciepłe
dni i spędzić je w sali kinowej. Kiedy jednak
spojrzę za okno, mam wrażenie, że brak mi
argumentów do pisania o wiośnie! Ale nie
poddaję się!
Na początek film zaskakujący i gatunek
rzadko w kinach goszczący; to film dokumentalny zatytułowany „Ziemia. Niezwykły
dzień z życia planety”. Na wstępie chciałbym
pogratulować dystrybutorowi odwagi wprowadzenia tego filmu do kin. To naprawdę
duża sztuka rozreklamować film dokumentalny i jeszcze do tego zgromadzić przyzwoitą

Reżyseria: Peter Webber, Lixin Fan, Richard Dale
Scenariusz: Geling Yan, Frank Cottrell-Boyce, Richard Dale

DO OBEJRZENIA
KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Bp Feliks Lewiński
Biskup Feliks Łukasz in Levino Lewiński
był pierwszym pasterzem diecezji janowskiej
utworzonej w 1818 roku. Urodził się 19 października 1751 roku w Lewinie na Pomorzu,
a ochrzczony został w kościele parafialnym
w Strzepczu. Najpierw studiował teologię
u Jezuitów, a w 1775 roku wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. Wyświęcony został na kapłana 4 sierpnia 1776 roku.
Studiował w Akademii Krakowskiej i tam
uzyskał stopień doktora obojga praw. Pełnił
różne ważne funkcje w ówczesnej kurii włocławskiej, a także był administratorem i proboszczem w Ciechocinie, kaplicy królewskiej
w Gdańsku, Pręgowie i Kościelcu. W 1794
roku został mianowany sufraganem diecezji
włocławskiej. Jako biskup pomocniczy, a później administrator, pracował do 1818 roku.
Natomiast 11 sierpnia 1818 roku bp Feliks
Lewiński został mianowany ordynariuszem
diecezji janowskiej czyli podlaskiej.
Biskup Lewiński utworzył struktury nowo
powstałej diecezji: kurię, kapitułę katedralną
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Reżyseria: Urszula Antoniak
Obsada: Jakub Gierszał, Andrzej Chyra, Justyna Wasilewska

maturze wyjechał z Polski w poszukiwaniu
lepszego życia. To czarno–biały film po to
zrealizowany w tej konwencji, aby był zimny,
lodowaty, wręcz obojętny dla każdego, byśmy my, widzowie sami mogli pokolorować
jego wnętrze w zgodzie ze sobą. Piękne zdjęcia doskonale uzupełnia przejmująca muzyka
fortepianowa, przeplatana tylko czasami

mocną rockową nutą. Według mnie to film
o emigracji czy też bardziej może o jej problemie, bo zastanówmy się: kiedy jesteśmy
emigrantami i kto nim jest? Czy emigranci to
tylko ci o innym kolorze skóry, innej religii
i kulturze? Czy my, Europejczycy, też jesteśmy, wewnątrz Unii Europejskiej, emigrantami? Czy może już to się nie liczy, bo to Unia
wielu narodów? A może problem emigracji
traktujemy tak, jak nam wygodnie? Warto
zastanowić się też, czy ważna jest nasza
odrębność narodowa, czy trzeba o niej pamiętać, żyjąc na co dzień w innym kraju, czy
też należy wtopić się w otoczenie, bo przez
przypadek, nieszczęśliwy zresztą dla nas,
urodziliśmy się nie po tej stronie granicy, co
trzeba? Wiele podobnych emocji znajdziemy
w tym filmie, a jeśli jeszcze dopowiem, że są
tam także relacje ojciec i porzucony syn, to
naprawdę atmosfera zagęszcza się.
Jak widać na wiosnę proponuję Państwu
nie tylko piękne i poznawcze obrazy, ale również te aktualnie, trudne tematycznie i jakże
piękne w swojej treści, jednym słowem takie,
którym warto poświęcić chwilę, nawet tę
dłuższą. Być może w swoim zamiłowaniu
do kina bywam bezkrytyczny, jednak jestem
pewien, że nie zawiedziecie się Państwo na
tych tytułach; zobaczcie je koniecznie. I to
w kinie, bo mam szczerą nadzieję, że zagoszczą na naszych lokalnych ekranach!

| 19

DO POCZYTANIA-

Komeda.
Osobiste
życie jazzu
Magdalena Grzebałkowska
Człowiek tajemnica.
Listów nie pisał. Dzienników nie prowadził.
Mruk. Miły. Uśmiechnięty. Osobny – tak o nim
mówili. Większość tego, co wiemy o Krzysztofie
Komedzie, pochodzi ze wspomnień jego żony. Często sprzecznych z tym, co pamiętają inni. Agnieszka
Osiecka pisała, że gdy grał na fortepianie, jego dłonie opowiadały „małe, kameralne historie o niebie
dla dwojga osób”. Ale jego życie taką...
By poznać prawdę o jednym z najwybitniejszych polskich muzyków, którego kołysankę z
Dziecka Rosemary nucił cały świat, Magdalena
Grzebałkowska odwiedza między innymi państwa
skandynawskie, Rosję i Stany Zjednoczone. Dociera
do ostatniego żyjącego świadka tragicznego upadku
ze skarpy sprzed pięćdziesięciu lat i jako pierwsza
przedstawia jego wersję wydarzeń. Odkrywa osobiste życie polskiego jazzu – Komedy i środowiska, w
którym się obracał: od barwnego życia Piwnicy pod
Baranami i narodzin warszawskiego Jazz Jamboree aż po Los Angeles tuż po lecie miłości. Poznaje
historie ludzi, którzy dla muzyki porzucali pracę,
dzieci, dostatnie życie.
Z opisu wydawcy

autorska galeria

IRENEUSZ PARZYSZEK
Z dzieciństwa pamiętam słowo Katyń. Z trudem zasypiałem słysząc rozmowy Ojca z sąsiadami o zbrodni dokonanej przez sowietów
w jakimś lesie. Ten symbol i smutek obecny
był w moim życiu wiele lat. Myślałem, żeby
kiedyś poznać i zobaczyć to miejsce. Stało
się to w 1989 roku. Byłem tam. Była wiosna.
Głęboka cisza. Nie śpiewał żaden ptak. Tym

bardziej mogłem głośno rozmawiać z zamordowanymi. Znalazłem jakiś klucz od domu
i zabrałem ze sobą.
Los chciał, że mój kolega ze szkolnej ławy –
Zdzisław Pidek wygrał konkurs na realizację
pomnika w Katyniu. Razem odwiedzaliśmy
Katyń wielokrotnie. Prowadziliśmy analizę
wszelkiej dokumentacji, zdjęć archiwalnych

szczególnie niemieckich (z lotu ptaka). Dzięki temu pomnik powstał na właściwym miejscu. Te dzwony pod ziemią zaprojektowane
przez Zdzisława „mają budzić zamordowanych” informując Ich, że o Nich pamiętamy.
WERNISAŻ WYSTAWY
5 KWIETNIA GODZ. 18:00
GALERIA TEATRALNA CKiS
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WYDARZENIE ARTYSTYCZNE

V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL

TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO I JAZZOWEGO

19 - 22.04.2018 SIEDLCE
KONKURS TAŃCA
WARSZTATY, AUDYCJA
Pod Honorowym Patronatem
SPEKTAKLE
Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego
Szanowni Państwo,
Odpowiadając na potrzeby środowiska tanecznego dzieci i młodzieży przy Międzynarodowych Warsztatach Codarts, które odbywają
się w Siedlcach, w Polsce, powołujemy V Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego i Jazzowego. Festiwal odbędzie się na Scenie
Teatralnej Miasta Siedlce. Jest to inicjatywa mająca na celu promowanie tańca jako formy intelektualno-fizycznego rozwoju młodych ludzi,
gdzie ciało rozwija się równolegle do rozwoju emocjonalnego i samoświadomości młodego człowieka. Taniec będzie również postrzegany
jako środek propagowania idei: - równości i sprawiedliwości społecznej - rozpowszechniania pokoju i przyjaźni bez względu na pochodzenie
i wyznanie - jako nośnik pozytywnych wartości kompensacyjnych i osobistych - forma przekazywania i wyrażania w stosunku do siebie i świata szacunku i pozytywnych emocji w życiu
codziennym - sposób na ukazywanie braków i ich kompensacji w przekazie emocjonalnym
na poziomie osobistym i społecznym - jako nadzieja na lepszy świat i wymianę dobrych
wartości europejskich między ludźmi, którzy mają być przyszłością Polski, Europy i Świata.
Takie oto kierunki nadawane są w tańcu współczesnym na świecie i takie będą podkreślane
w ocenie prezentacji solistów, duetów i małych form tanecznych. Festiwal ma za zadanie
promować lokalnych artystów wśród gości zagranicznych, sprzyjać powstawaniu przyjaźni
międzynarodowych między młodymi wykonawcami i młodymi odbiorcami sztuki, jaką jest
taniec teatralny i sceniczny. Pozdrawiam serdecznie, życzę sukcesów artystom na scenie
i miłych wrażeń odbiorcom na widowni. 

Iwona Maria Orzełowska

UNIWERSYTET CODARTS 5 RAZ W SIEDLCACH
W dniach 20, 21 i 22 kwietnia 2018 odbędą się
doroczne warsztaty i przesłuchania Uniwersytetu
CODARTS. To już piąta edycja wspólnego projektu Teatru Tańca Caro i Uniwersytetu Artystycznego realizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta
Siedlce. Satysfakcjonująca, na wysokim poziomie
artystycznym współpraca pomiędzy Codarts i Teatrem Tańca Caro, przy profesjonalnej współpracy
wykładowców uniwersytetu umożliwia młodym
pokoleniom utalentowanej młodzieży zdobycie
wiedzy z zakresu tańca współczesnego i baletu, jak
również stwarza doskonałą możliwość rozwoju
osobowego i weryfikacji talentu w szerokim, międzynarodowym gronie.

Uniwersytet Codarts oferuje ekscytujący, czteroletni program nauczania, przygotowujący do wykonywania zawodu tancerza, z uwzględnieniem wszystkich aspektów
i kanonów obowiązujących we współczesnym świecie tańca. Wielu absolwentów
Codarts, w tym tancerzy Teatru Tańca
Caro, pracuje aktualnie z najlepszymi choreografami, najbardziej prestiżowych firm
w dziedzinie tańca. Projekt Teatru Tańca
Caro i Uniwersytetu Codarts z plejadą europejskich wykładowców, to potężna dawka
wiedzy, interesujący program, możliwość
rozwoju talentu, w bezcennym spektrum
wielokulturowości.

TALENT ON THE MOVE

CODARTS to Uniwersytet Artystyczny na skalę międzynarodową, gdzie kształci
się około 1000 studentów z całego świata.
Uczelnia oferuje wysoki poziom kształcenia w dziedzinie muzyki, tańca i sztuki cyrkowej. Wydział tańca Uniwersytetu Artystycznego CODARTS (do niedawna zwany
Rotterdamską Akademią Tańca) został założony w 1931 roku przez Corrie Hartong
i Gertrud Leistikow. Obecnie jest jednym
z najbardziej znanych i wiodących instytu-

Zwieńczeniem projektu będzie prezentacja
spektaklu „Talent on the move”, w wykonaniu
zawodowej grupy studentów trzeciego roku Codarts. W tym roku spektakl odbędzie w sobotę,
21 kwietnia o godz. 20:00, a poprzedzony zostanie o godz. 18:00 pokazem finalistów Międzynarodowego Festiwalu Tańca oraz o godz. 19:00
spektaklem Teatru Tańca Caro „The Room”
w procesie tworzenia. (chór. Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz).

tów tańca współczesnego w Europie. Misją
Uniwersytetu Artystycznego CODARTS jest
szkolenie przyszłej światowej czołówki samoświadomych artystów tańca w programie
studiów licencjackich, dając solidne podstawy wszechstronnych i nowoczesnych umiejętności tanecznych i stworzenie jasnej wizji
studenta tańca współczesnego. CODARTS
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Współpraca Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce z rotterdamskim
uniwersytetem została podjęta
dzięki inicjatywie Pani Iwony Marii Orzełowskiej, która zaprosiła na
warsztaty studentów i profesorów
CODARTS do Siedlec.
Zapraszamy wszystkich tych,
którzy kochają taniec, chcą sprawdzić swoje umiejętności pod
okiem profesjonalnych wykładowców, a także mieć przedsmak
tego, co uniwersytet ma do zaoferowania.
Informacje o naborze na
warsztaty i audycje:
tel.: + 48 797 199 342
e-mail: audition.codarts.poland@
gmail.com
(z dopiskiem “Codarts auditions”)

WYKŁADOWCY CODARTS
Neel Verdoorn (Holandia) choreograf / tancerka / nauczyciel
Po studiach w Dance Academy w Rotterdamie (CODARTS), Neel Verdoorn rozpoczęła karierę taneczną w firmach artystycznych Reflex i Djazzex.
Współpraca z nimi obejmowała pracę z choreografami takimi jak Nina Wiener, Hans Tuerlings, Christine Bastin, Philippe Trehet, Tony Rizzi i Glenn
van der Hoff. Wykonując zadania tancerki, Neel zaczęła się rozwijać jako
choreografka i tworzyła utwory min. dla Djazzex, Dansgroep Krisztina de
Châtel, Korzo producties Haga, Budapest Tanzinhas, Pecsi Ballet Hungary,
Aterbaletto we Włoszech, Scapino Ballet Rotterdam, HoLLand Dance festival i dla kilku innych Akademii Tańca. Od lat gościnnie uczy w CODARTS (Holandia) technik
modern dance, komponuje i tworzy choreografie dla studentów, bierze czynny udział w międzynarodowych warsztatach tanecznych Uniwersytetu. Od 2013 roku współpracuje również
z Międzynarodowym Dancetheatre (ID) z Amsterdamu, dla którego stworzyła dwa wieczorne
programy, spektakl „Mannen van de Tango” 2013 oraz spektakl „Crazy Blues” 2015, wykonywany z muzyką na żywo, za który w 2016 r. zdobyła nagrodę Dance Audience Award.
Keith-Derrick Randolph (USA) choreograf, koordynator i nauczyciel baletu
Od 28 lat mieszka i pracuje w Europie jako niezależny choreograf i nauczyciel. W Nowym Jorku studiował balet nowoczesny w High School of
Performing Arts, The (Alvin) Ailey School i Dance Theatre of Harlem.
Oprócz wczesnej edukacji w zakresie tańca, w 2005 r. Keith Randolph
otrzymał dyplom nauczyciela dydaktycznego, a w 2010 r. uzyskał tytuł magistra z dziedziny choreografii. Jest także utalentowanym projektantem kostiumów. Jako tancerz współpracował z Haris Mandafounis Dance Company (Ateny), Peridance (Nowy Jork) oraz przez piętnaście lat był tancerzem,
choreografem i członkiem zespołu artystycznego Scapino Ballet Rotterdam. Jako niezależny
choreograf pracował m.in. dla Teatru Korzo (Den Haag), Prix de Lausanne (Szwajcaria) oraz
Narodowego Baletu Bośni i Hercegowiny. Obecnie jest koordynatorem i nauczycielem baletu
w Codarts Academy.
Annemieke Wijers (Holandia) choreograf, korepetytor tańca jazzowego
Zdobyła wykształcenie w Rotterdam Dance Academy, w 1983 roku
otrzymała dyplom z tańca nowoczesnego, tańca jazzowego i tańca dla dzieci. W 1988 ukończyła Intensywny Kurs Treningowy w Analizie Ruchu Labana. Od 1983 roku uczy w różnych ośrodkach edukacji tanecznej, takich
jak SKVR w Rotterdamie i prywatnych szkołach baletowych.
Od 1985 roku prowadzi własną szkołę baletową w Hadze, w której odbywają się głównie zajęcia dla dzieci. Od tego samego roku uczy również w Havo
for Music and Dance. Rok później rozpoczęła naukę w Modern Dance and
Fundamentals w Rotterdam Dance Academy Laban. Od lat współpracuje z Codarts Academy
jako wykładowca gościnny, aktywnie uczestniczy w międzynarodowych warsztatach Codarts.

fot. Janusz Mazurek

aspiruje do kształcenia wysoko
wykwalifikowanych
artystów
tańca, z optymalnym przygotowaniem do kariery tancerzy,
którzy bez trudu znajdują pracę
na międzynarodowym rynku
pracy. Aplikacja na poszczególne
programy i kierunki nauczania
na Uniwersytecie Artystycznym
CODARTS ma charakter audycji. CODARTS przeprowadza
kilka przesłuchań każdego roku,
zarówno w Holandii, jak i za
granicą. Na przesłuchaniach eksperci CODARTS oceniają umiejętności techniczne tancerzy, ich
możliwości rozwoju zarówno
pod względem technicznym, artystycznym jak i motywacyjnym.
Więcej szczegółowych informacji na temat programów kształcenia na Uniwersytecie Artystycznym CODARTS na www.dance.
codarts.nl
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SZTUKA OGRODNICZA

ZIOŁA - apteka i spiżarnia na parapecie
WIOSNA TO WSPANIAŁA PORA NA ROZPOCZĘCIE OGRODNICZYCH EKSPERYMENTÓW. SZCZĘŚLIWI
WŁAŚCICIELE OGRODÓW Z PRZYJEMNOŚCIĄ GŁĘBOKO SCHOWALI JUŻ ŁOPATY DO ŚNIEGU I ROZPOCZĘLI
PLANOWANIE NOWYCH, WIOSENNYCH NASADZEŃ, ALE JAK SIĘ OKAZUJE, ŻEBY ZOSTAĆ OGRODNIKIEM
WYSTARCZY PRZEZNACZYĆ NA TO ZALEDWIE KAWAŁEK PARAPETU. ŚWIETNYM POMYSŁEM NA
ZAGOSPODAROWANIE TAKIEJ PRZESTRZENI SĄ WŁAŚNIE ZIOŁA, KTÓRE POZA WALORAMI DEKORACYJNYMI
MAJĄ PRZERÓŻNE WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE I PRZEDE WSZYSTKIM WSPANIALE SPRAWDZAJĄ SIĘ
W KUCHNI. NIC NIE WZBOGACA SMAKU DOMOWYCH POTRAW TAK, JAK ŚWIEŻE ZIOŁA SZCZEGÓLNIE JEŚLI
DODATKOWO ZOSTAŁY WŁASNORĘCZNIE WYHODOWANE.
Dzięki ziołom w ogrodzie można osiągnąć niepowtarzalne efekty. Dowodem na to może być choćby ogród pokazowy brytyjskiej
ogrodniczki Jekki McVicar, która stworzyła unikatową, zieloną
przestrzeń wyłącznie z roślin leczniczych. Niemniej, pewnych gatunków w polskim klimacie nie da się uprawiać na dworze, więc
niezależnie od tego, czy posiadamy ogród, czy nie, domowa upraw
ziół zawsze jest dobrym pomysłem.
Zacznijmy od wyboru miejsca. Najlepsze są najbardziej nasłonecznione stanowiska, ale jeśli myślimy o tym, żeby nasza uprawa dobrze
miała się również latem, dobrze jeśli w oknie znajdzie się roleta lub
zasłonka, która w razie potrzeby osłoni rośliny przez letnim żarem.
Dodatkowo potrzebne będą doniczki, ziemia i nasiona albo sadzonki ziół, które najlepiej wybrać kierując się osobistym gustem kulinarnym.
Pojemniki, w których rozpoczniemy naszą uprawę, poza tym, że
muszą się nam podobać, muszą posiadać kilka ważnych cech. Po
pierwsze na spodzie powinny mieć otwory, przez które na podstawkę wypłynie nadmiar wody. Po drugie powinny być możliwie duże
tak, aby pomieścić jak najwięcej ziemi, dzięki czemu łatwiej zmagazynujemy potrzebne roślinom substancje odżywcze i wilgoć. Ostatnią kwestią jest wybór między oddzielnymi doniczkami, a skrzynkami. Doniczki znacznie ułatwią nam zróżnicowanie warunków dla
różnych ziół (np. ilości wody), za to skrzynki są zwyczajnie bardziej
praktyczne i szybciej się je pielęgnuje.

Ambitny ogrodnik najchętniej wyhoduje swój ziołowy ogródek
z nasion, ale jest to metoda dla cierpliwych, bowiem niektóre nasiona kiełkują dopiero po prawie miesiącu od wysiania, a dojrzenie do
zbiorów zajmuje im kolejne kilka tygodni. Na przykład zioła wieloletnie, takie jak rozmaryn są gotowe do użycia w kuchni dopiero całym sezonie wegetacyjnym. Żeby więc szybciej cieszyć się efektami,
lepiej kupić gotowe sadzonki.
Do kompletu potrzebna będzie jeszcze ziemia. Najłatwiej jest wybrać
gotową mieszankę do ziół, która zawiera optymalną dawkę startową
substancji odżywczych i jej skład dobrany jest specjalnie pod kątem
właśnie takiej uprawy. Ważne jest też nawożenie. Jeśli chcemy, aby
nasze zioła były w 100% ekologiczne, najlepszym rozwiązaniem są
nawozy na bazie humusu, ale również je należy stosować w ściśle
kontrolowanych dawkach według wskazań na opakowaniu.
Kiedy uprawa jest już gotowa, wystarczy już tylko o nią regularnie
dbać. Większość gatunków wymaga przycinania. Poza oczywistą korzyścią takiego zabiegu w postaci pozyskanych plonów, jest ich bardziej intensywne krzewienie. Należy też pamiętać, że w większości
przypadków najlepsze części jadalne to te najmłodsze. Tak pielęgnowany ogródek ziołowy może cieszyć oczy i być użyteczny przez lata.
Mina gości, kiedy do przygotowywanej wiosennej sałatki dodajesz
własne świeżo zerwane zioła – bezcenna!
Jakub Kowalewski
Centrum Ogrodnicze Ogrody Podlaskie
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8 KWIETNIA
GODZ. 15:00

START: STADION UL. JANA PAWŁA II 6,

GDZIE OD GODZ. 14:00 BEZPŁATNY SERWIS ROWEROWY

META: CENTRUM ROWEROWE DELTA SPORT
UL. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
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NOVEKINO SIEDLCE
PoLECA

OCZAMI KOBIET
OCZAMI KOBIET

Kino
16 kwietnia

4 kwietnia
godz. 19.00

trzy billboardy za
Ebbing, Missouri
25 kwietnia
godz. 19.00

nić widmo

REKLAMA

23 kwietnia
Frank Adler to samotny mężczyzna, który mieszka w małym miasteczku na Florydzie
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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REKLAMA

JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR
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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
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