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[rozmowa z Witoldem Oknińskim]

[repertuar]

[rozmowa z Tadeuszem Woźniakiem]

Czuję się
spełniony

Rozbieg.
Nowy Festiwal Sztuki Tańca

Bądźmy
szczęśliwi

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

CZYM JEST DLA CIEBIE DATA 1 SIERPNIA 1944 R.?

Trzeba marzyć
Żeby coś się zdarzyło
Żeby mogło się zdarzyć
I zjawiła się miłość
Trzeba marzyć
Zamiast dmuchać na zimne
Na gorącym się sparzyć
Z deszczu pobiec pod rynnę
Trzeba marzyć
Gdy spadają jak liście
Kartki dat z kalendarzy
Kiedy szaro i mgliście
Trzeba marzyć
W chłodnej, pustej godzinie
Na swój los się odważyć
Nim twe szczęście cię minie
Trzeba marzyć
W rytmie wietrznej tęsknoty
Wraca fala do plaży
Ty pamiętaj wciąż o tym
Trzeba marzyć
Żeby coś się zdarzyło
Żeby mogło się zdarzyć
I zjawiła się miłość
Trzeba marzyć
Jonasz Kofta

Aldona Choma

Andrzej Ryś

dr Witold Bobryk

W tym roku obchodzić będziemy
74 rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego, które na zawsze
odmieniło losy naszej Ojczyzny.
O godz. 17:00, jak co roku, w całej
Polsce zawyją syreny, aby oddać
hołd i cześć bohaterom, którzy
przez 63 dni ofiarnie walczyli
w obronie okupowanej Warszawy,
wypowiadając wojnę dwóm
najeźdźcom... Ofiary powstańczego
zrywu były ogromne, ale ich
bohaterstwo nie poszło na marne...
Zachęcam wszystkich siedlczan,
aby w godzinie „W” oderwali się
od codziennych spraw i chociaż
na chwilę zatrzymali się, by uczcić
ich pamięć. W ciszy i skupieniu
przywołajmy tych, dla których
wolna Ojczyzna była największym
dobrem. I zapytajmy sami siebie,
co Ojczyzna zawdzięcza każdemu
z nas...

W ostatnich latach pojawiła
się znaczna liczba głosów
krytykujących decyzję
o wybuchu powstania. Jest
to związane z ogromną
liczbą ofiar, jakie poniosło
państwo podziemne, a przede
wszystkim ludność cywilna
Warszawy. Z drugiej strony
powstanie było największym
zrywem w okupowanej
Europie. Pokazało potęgę
polskiego państwa
podziemnego, a także siłę
i ducha walki Polaków. Kiedy
co roku pierwszego sierpnia
o godzinie 17.00 na dźwięk
syren zatrzymują się obok
siebie ludzie o różnych
poglądach i wspólnie oddają
cześć powstańcom, to w moim
odczuciu, ich walka nabiera
sensu, mimo tak wielkich ofiar.

Łatwo jest oceniać wydarzenia
z perspektywy czasu, kiedy
znamy konsekwencje podjętych
działań. Decyzję o rozpoczęciu
powstania warszawskiego należy
rozpatrywać z perspektywy
lipca 1944 roku, a nie nam
współczesnej. O jego wybuchu
przesądziły względy polityczne
a nie militarne. Niezależnie od
ceny, jaką miasto zapłaciło za ten
zryw, Powstanie Warszawskie
zmieniło jednak bieg historii.
Armia Czerwona, gdyby nie
zahamowała wówczas marszu,
miała realne szanse zająć całe
Niemcy. To z kolei pociągnęłoby
za sobą wzmocnienie ruchów
komunistycznych w pozostałych
państwach Europy Zachodniej.
Dzieje świata zupełnie inaczej by
się wówczas potoczyły.

Dział HR, Polimex-Mostostal S.A.

instruktor ZHP, przedsiębiorca

historyk, pracownik UM

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

4-5 II Letni Festiwal pod Muralem
7-9 Edukacja artystyczna
		 - jesień 2018
10-11 Gość Sceny 24 		 Witold Okniński
12-14 Rozbieg
		 Nowy Festiwal Sztuki Tańca
16-17 Gość Miesiąca - rozmowa
		 z Tadeuszem Woźniakiem
18-19 Wspomnienia
		 o Barbarze Wachowicz
20-21 Mini przewodnik turystyczny
22-23 Bazar kulturalny
24-26 Relacje / Piszą
		 o nas

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

Claude Monet - Spacer na klifie w Pourville

lipiec-sierpień 2018
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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II LETNI FESTI
6 lipca (piątek)
Godz. 21:00

Koncert Marka Piekarczyka
„Marek Piekarczyk – akustycznie” to koncert wyjątkowy. Wokalista zaśpiewa utwory z repertuaru muzyków, którzy swoją twórczością ukształtowali
go nie tylko jako artystę, ale przede wszystkim jako człowieka. Każda piosenka poprzedzona będzie krótką anegdotą lub historią z nią związaną.
Obok Marka Piekarczyka wystąpią muzycy: Tadeusz Apryjas – gitara i vocal
oraz Jacek Borowiecki – instrumenty perkusyjne, a także zaprzyjaźnieni
Artyści z Teatru ES, którzy będą towarzyszyć wokaliście w postaci chórku.
Koncert to przede wszystkim ballady rockowe, jak również piosenki zespołów Skaldowie, Czerwone Gitary i innych wykonawców w nowych, ciekawych aranżacjach, które w połączeniu z wyjątkowym głosem artysty dają
słuchaczowi możliwość dobrej zabawy, wspomnień i ucieczki od współczesnych stereotypów muzycznych.

fot. Andrzej Tyszko
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IWAL POD MURALEM
13 lipca (piątek)

20 lipca (piątek)

Herbertorium

Śpiewnik
Seweryna Krajewskiego

Godz. 21:00

Oratorium do poezji Zbigniewa Herberta (pierwszy koncert w ramach
obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości)
„Herbertorium” jest dziełem interdyscyplinarnym - łączy w sobie poezję, muzykę i teatr. Dzięki dobrze dobranym kompozycjom i aranżacjom widz poznaje takie teksty poety, jak „Dom”, „Matka”, „Prolog”, „Ornamentatorzy” czy
najbardziej znany „Przesłanie Pana Cogito”. Artyści w profesjonalny sposób,
z dbałością o wysoką jakość wykonania, zaprezentują wybrane dzieła tak
ważnego dla Polski twórcy. Ubrani w białe stroje na kształt antycznych tog,
wykazują się nowatorską interpretacją utworów poety. Partie wokalne i deklamacje nadają przedsięwzięciu podniosły ton. Herbert, przez współczesnych
sobie często niezrozumiany, zasłużył na miano „poety wyklętego”. Obecnie
jego utwory przeżywają istny renesans - odkrywane na nowo odzyskują metafizyczny wymiar. W obsadzie premierowej spektaklu znaleźli się aktorzy:
Piotr Siwkiewicz i Andrzej Głowacki. Projekt zrealizowano w ramach ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu „Herbert” w 2008 roku. Spektakl został wystawiony podczas XVI Ogólnopolskiego
Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada” w Kołobrzegu.
muzyka: Waldemar Koperkiewicz
wykonawcy: Andrzej Głowacki, Robert Bielak, Aktorzy Teatru Es,
Soliści: Milena Madziar, Gabriela Kardacz, Marcin Sójka, Robert Protasewicz,
oraz Dominik Bobryk, Dorota Kaczorek, Dominika Styczyńska,
Marta Tchórzewska, Katarzyna Łubik, Paulina Godlewska
Orkiestra Teatru Es, Chór Miasta Siedlce

Godz. 21:00

Akustyczny recital najpiękniejszych piosenek Seweryna Krajewskiego, sięgając od czasów największej świetności Czerwonych Gitar, poprzez twórczość solową kompozytora, w tym utwory znane z filmów oraz napisane
przez niego dla innych artystów. Znakomite teksty i muzyka od lat budzą
sentyment.
wykonanie - AMBITUS band:
Radosław Świderski - gitara akustyczna, wokal
Krzysztof Chromiński - fortepian
Marek Matwiejczyk - bas
Robert Protasewicz - perkusja, wokal
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Czas na teatr

DLCE

EDUKACJA ARTYSTYCZNA | JESIEŃ 2018

M

W ramach ww. programu edukacyjno – kulturalnego CKiS im. A. Meżeryckiego
będzie realizowało następujące cykle edukacyjne:
Teatr Smyka – program edukacyjny dla najmłodszych, od 3 do 12 lat (w tygodniu: przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III
oraz IV-VI); spotkania będą prowadzili artyści Sceny Teatralnej Miasta Siedlce oraz aktorzy polskich teatrów specjalizujących się
w spektaklach dla dzieci i młodzieży.

DZ I NN

A

RO

Teatr Mądrego Widza – program edukacyjny dla Wszystkich, dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, spotkania z „żywym”
słowem, ruchem i teatrem oparte na klasycznej literaturze polskiej, zwracające szczególną uwagę na piękną polszczyznę
i rzetelność gry aktorskiej. W pełnych temperamentu artystycznego spotkaniach młody widz będzie uczył się jednocześnie
rzetelnego aktorstwa, mądrości literatury polskiej i mądrego spojrzenia oraz recenzowania spektaklu teatralnego. W projekcie
wezmą udział artyści Sceny Teatralnej Miasta Siedlce oraz aktorzy scen polskich, m.in.: Maciej Czapski z cyklem lekcji teatralnych
zatytułowanych „Jak rodzi się teatr”.

N

dlce.pl
www.ckis.sie
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Rodzinna Niedziela w Teatrze – cykl teatralny dla całej rodziny, zawsze w niedzielę, zawsze od godz. 16.00! Zapraszamy Całe
Rodziny - rodziców, dziadków, dzieci i młodzież na spektakle i widowiska teatralne przygotowane przez artystów Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce oraz artystów współpracujących z naszą instytucją.

19
20 WOLĘ ŻYĆ
28
WRZEŚNIA

godziny
miejsce
		

9:00 i 11:00
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

scenariusz Robert Protasewicz,
		
Waldemar Koperkiewicz
reżyseria Waldemar Koperkiewicz

Celem spektaklu jest uświadomienie młodym ludziom zagrożeń
wynikających z zażywania narkotyków oraz pokazanie jak wiele
mogą stracić popadając w ten nałóg.
W wielu domach narkomania to ciągle temat, którego „nie należy
poruszać, aby nie rozbudzać ciekawości”. Tymczasem niewiedza
służy najlepiej producentom i handlarzom narkotyków. Spektakl
ukazuje, że przy dużym zaangażowaniu otoczenia i jego pomocy
można wyjść z nałogu. Ludzie zarażeni narkomanią potrzebują
dialogu i zrozumienia, by móc otworzyć się na pomoc drugiego
człowieka. Faktyczne sytuacje z życia osób uzależnionych pokazują
jak łatwo wciągnąć się w nałóg i jak trudno jest potem z niego
wyjść. Druga część spektaklu to spotkanie z osobą, która wyszła
z nałogu, opowie o swoich doświadczeniach i uczuli młodzież na
problem jakim jest narkomania, a także pokaże ścieżki, którymi
trzeba podążać by odbić się od dna i wrócić do normalnego życia.

27 TOBIE ŚPIEWAM

WRZEŚNIA

31

OJCZYZNO

godziny
miejsce
		
PAŹDZIERNIKA

Scenariusz i prowadzenie

9:00 i 11:00
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

Robert Gryczka

Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce, Scholi Dziecięcej z parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach
oraz solistów.
Patriotyczne widowisko z przemyślanym scenariuszem, na
tle zawiłych dziejów Polski, to prawdziwa lekcja historii, polskości i umiłowania rodzimego kraju. Prezentowane utwory
muzyczne zestawione ze słowem deklamowanym są refleksją
idealnie oddającą ducha polskości i tęsknoty za utraconą
wolnością.

Spektakl
PROFILAKTYCZNY

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 
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8 THE ROOM
29
PAŹDZIERNIKA

godziny
miejsce
		

9:00 i 11:00
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

choreografia Eliza Kindziuk
		
Sebastian Piotrowicz
obsada Izabela Orzełowska,
		 Ilona Gumowska, Łukasz Czapski
		 Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz

16 OSKAR I PANI RÓŻA
17
godziny
miejsce

PAŹDZIERNIKA 		

9:00 i 11:00
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

scenariusz, reżyseria, choreografia Iwona Maria Orzełowska
obsada Teatr Tańca Caro

23
24 ŚWIAT DOROTKI
25
godziny
miejsce

PAŹDZIERNIKA 		

9:00 i 11:00
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

reżyseria i muzyka Robert Protasewicz
kierownik produkcji Anna Harke
opieka artystyczna Waldemar Koperkiewicz

8
9
LISTOPADA

Czym jest dom? Korytarzem, kuchnią, a może naszym własnym
pokojem, z którym się utożsamiamy? Może wcale nie chodzi
o ściany, które nas chronią, ale pewną przestrzeń o umownie
wytyczonych granicach: dzielnica, miasto, kraj, świat? Czyżby
domem była miłość? Ludzie, którzy w nim mieszkają: rodzina,
przyjaciele bądź ukochana osoba? …może nasze własne ciało? Mamy jeden dom, czy możemy mieć wiele jednocześnie?
Łatwo jest go zmienić? Ile można ich mieć na przestrzeni lat,
które nam ktoś odlicza? „The Room” to spektakl, w którym
pięcioro tancerzy porusza tematykę domu i rodziny. Artyści
zainspirowani własnymi wspomnieniami i doświadczeniami,
w połączeniu z prostotą codziennych ruchów i zachowań tworzą na scenie atmosferę rodzinnego domu. Postacie odkrywają otaczający ich pokój oraz wzajemne relacje poprzez różne
techniki tańca współczesnego.

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 U. Gotowicka (tekst) i K. Chromiński (muzyka).
Lekarze leczą, a my możemy pomóc albo przeszkodzić…

Spektakl oparty na powieści L. Franka Bauma „Czarnoksiężnik z krainy Oz”, która od ponad 100 lat rozpala wyobraźnię dzieci na całym
świecie. Trąba powietrzna porywa dom Dorotki wraz z nią, przenosi
go do krainy Oz i zrzuca wprost na Złą Czarownicę. Dziewczynka
w nagrodę dostaje jej niezwykłe Trzewiczki, a Dobra Czarownica
każe jej iść aż do Szmaragdowego Grodu, gdzie mieszka potężny
Czarnoksiężnik. Podobno tylko on może spełnić jej życzenie: powrót
do domu. Po drodze Dorotka spotyka Stracha na Wróble (który
chciałby mieć rozum), Blaszanego Drwala (który pragnie serca)
i Tchórzliwego Lwa (który marzy o odwadze). Spektakl mówi o wierze w siebie, o możliwości spełniania własnych marzeń, o tym,
że wszystko zależy przede wszystkim od nas . Dowiemy się więc,
że spełnienia swoich pragnień należało szukać w samym sobie.
A Dorotka i jej droga do domu? Okazuje się, że rozwiązanie cały czas
było bardzo blisko.

ANTYGONA
godziny
miejsce
		

9:00 i 11:00
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

reżyseria i muzyka Robert Protasewicz
kierownik produkcji Anna Harke
opieka artystyczna Waldemar Koperkiewicz

Antygona to historia ciągle aktualna. Ponadczasowy dramat,
który na stałe wpisał się do kanonu lektur jako pozycja obowiązkowa. Przedstawienie ma charakter snu i tak jak sen,
jest wyobrażeniem z wieloma niedopowiedzeniami. Język
dramatu antycznego miesza się z mową potoczną, a antyczne
postacie przybierają formy teraźniejszych odpowiedników, co
pozwala na większe zrozumienie poetyckiego tekstu. Całość
widowiska okraszona przejmującą muzyką ilustracyjną oraz
musicalowymi piosenkami, a widzowie teatralni są świadkami, uczestnikami wydarzeń, podobnie jak dzieje się ze świadkami wypadku, czy zbrodni.

Rezerwacje i bilety: PUNKT INFORMACJI KULTURALNEJ CKIS, ul. Bpa I. Świrskiego 31, tel. 25 794 31 89
P A R T N E R Z Y
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14 KOŚCI I PIORUNY
15
LISTOPADA

godziny
miejsce
		

scenariusz i reżyseria
obsada
		
		

9:00 i 11:00
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

Małgorzata Głuchowska
Maciej Czapski,
Bartek Magdziarz,
Dorota Kaczorek

10 SKĄD MIKOŁAJ WIE
GRUDNIA

Reżyseria
Scenografia
Muzyka
Obsada
		
		
		

godziny
miejsce
		

9:00 i 10:45
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

Rafał Swaczyna
Marta Kodeniec
Bogdan Szczepański
Tomasz Bogdan Rynkowski,
Marek Janik, Daria Głowacka
Beata Antoniuk, Rafał Swaczyna
Marzanna Gawrych, Judyta Kłys

13 TAŃCZĄCA CHOINKA
GRUDNIA

godziny
miejsce
		

9:00 i 10:45
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

napisał Wojciech Banaś
muzyka Aleksander Musiałowski
producent Agnieszka Banaś
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Wrażliwy, zagubiony, odrzucony i zbity z tropu Juliusz
wyrusza w zuchwałą podróż - konno i wielbłądem
przemierza Afrykę i Arabię. Czy podróż ta była ucieczką od problemów czy może naturalnym etapem dojrzewania młodzieńca zmierzającego ku dorosłości?
Juliusz goni swoje przeznaczenie i ucieka przed swoimi
lękami, szuka siebie i gubi się w bezkresnej pustyni.
Chcemy zaprosić widzów do towarzyszenia nam w tej
pustynnej podróży. Wyruszmy razem na spotkanie
z Juliuszem, zanim został okrzyknięty Wieszczem Narodowym!

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.

Pierwszy śnieg przykrył las. Wszyscy układają się do długiego, zimowego snu. Tylko krasnal ma mnóstwo pracy. Musi
przygotować prezenty dla wszystkich dzieci, bo zbliżają się
Święta i przyjdzie do nich Święty Mikołaj. Leśną ciszę zakłóca
drwal, który chce wyciąć najpiękniejszą Choinkę. Ta błaga go
o litość i drwal przerażony ucieka. I cóż tu się dziwić, jeśli nawet Krasnal, który zna wszystkie bajki nie wiedział, że Choinka
mówi. Nie wiedział też, że kiedyś ludzie przychodzili do lasu
i tam odświętnie ubierali Choinkę, a ta z wdzięczności, w noc
wigilijną, tańczyła dla nich. Czy i tym razem zatańczy? Czy Miś
Mruczanko i wierzbowy duszek Rokicio znajdą przyjaciół?
Czy do lasu przyjdzie Święty Mikołaj? O tym, o Muchomorku
i Pajacyku, o przyjaźni i miłości, w świątecznym nastroju opowiada bajka pt.”Tańcząca choinka”

Lekcja Teatralna

W ramach promocji wybranych spektakli proponujemy uczniom z Waszej szkoły spotkanie z Maciejem Czapskim – aktorem,
reżyserem, instruktorem teatralnym z wieloletnim doświadczeniem.
Spotkanie ma formę lekcji teatralnej: „JAK RODZI SIĘ TEATR” i trwa ok. 90 minut. Pomysł takich warsztatów zbieżny jest z ideą wybranego
spektaklu. Zachęca do obejrzenia i ukazuje jego formułę. Służy też przybliżeniu warsztatu aktora i reżysera, jednym słowem – twórcy. Dotyczy
przekraczania granic i ukazania tego, czego zazwyczaj nie pokazuje się widzowi – procesu powstawania przedstawienia. Odpowiada na pytania: jak
stać się aktorem? Czy aktorem może być każdy? Czy aktorstwo to praca? Kiedy przekracza się granicę między prywatnością, a scenicznością?
Proponowany zakres tematyczny warsztatów:
Rozgrzewka aktorska – elementy wymowy i impostacji głosu.
Elementarne zadania aktorskie: ekspresja, wyrazistość mowy i gestów.
Spójność – świadomość formy, przestrzeni, rekwizytu, kostiumu.
Kontakt z partnerem na scenie.
Budowanie postaci, tworzenie spektaklu.

Komunikacja – ze sobą, z partnerem, z grupą, z widzem.
Wyznaczanie, precyzowanie, planowanie i realizacja wizji i celów.
Budowanie pożądanych i szybka zmiana ograniczających stanów
emocjonalnych, związanych choćby z presją czasu i wyniku.
Elementy improwizacji
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GOŚĆ SCENY 24
ROZMOWA Z

Witoldem Oknińskim, sędzią i regionalistą, laureatem Wawrzyna Siedleckiego

fot. Janusz Mazurek

CZUJĘ SIĘ
SPEŁNIONY

 Z urodzenia jest Pan olsztynianinem,
ale to Siedlcom oddał Pan całe swoje serce
i wiedzę, dokumentując jego dzieje i niezwykłe historie jego mieszkańców. Czym
sobie Siedlce zasłużyły na taką atencję?
Rzeczywiście urodziłem się w Olsztynie,
ale moi przodkowie ze strony ojca byli
związani z ziemią siedlecką. Po wojnie
moi rodzice zamieszkali w Olsztynie i tam
przyszedłem na świat. Jednak po śmierci
dziadka ojciec podjął decyzję o powrocie
w rodzinne strony, aby pomagać swojej
matce. Przeprowadziliśmy się do Siedlec
i od 1954 r. jestem stałym mieszkańcem
tego miasta. Tutaj ukończyłem szkołę
podstawową i średnią, a po studiach w Siedlcach podjąłem pierwszą pracę. I chociaż
były okresy, kiedy pracowałem w Warszawie, to jednak nie marzyłem i nie dążyłem
do tego, aby w niej zamieszkać.
 Kiedy odkrył Pan w sobie żyłkę regionalisty i „poszukiwacza skarbów”, bo
niewątpliwie historie, które Pan opisuje
w swoich książkach, na takie miano zasługują?
Trudno mi podać konkretną datę lub jakieś zdarzenie. Może zaczęło się od funk-

PAMIĘĆ JEST DLA
MNIE FUNKCJĄ
LUB ELEMENTEM
DOŚWIADCZENIA
ŻYCIOWEGO. Z WIEKIEM
ZACZYNAMY DOCENIAĆ
TO, CZEGO NAUCZYLI
NAS INNI – RODZICE,
DZIADKOWIE,
NAUCZYCIELE, KOLEDZY,
PRZYJACIELE LUB DO
CZEGO DOSZLIŚMY SAMI,
ALE TAKŻE BAZUJĄC
NA DOŚWIADCZENIU
INNYCH.

cji radnego. A może było to następstwo
tego, że w latach 80. XX wieku byłem prezesem Towarzystwa Miłośników Podlasia.
Faktem jest, że z wewnętrznej potrzeby
uczestniczyłem w życiu kulturalnym miasta i stopniowo pozycję biernego odbiorcy
zamieniłem na pasję badania, zgromadzenia i zapisywania, opisywania tego, co
moim zdaniem zasługiwało na utrwalenie
w formie książek lub wystaw.
 W jaki sposób gromadzi Pan materiał
dokumentalny do kolejnych publikacji?
Które z nich wymagały od Pana najwięcej
cierpliwości i czasu?
Wspólnym mianownikiem moich książek
jest sądownictwo – lokalny wymiar sprawiedliwości i jego ludzie. Materiałów do
książek poszukuję w archiwach – w Archiwum Państwowym w Siedlcach, w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w archiwach sądowych, adwokackich, urzędach
stanu cywilnego, Muzeum Okręgowym.
Cenne są także prywatne, domowe archiwa
byłych sędziów, prokuratorów lub adwokatów, a także ich niepublikowane wspomnienia. Odwiedzam też cmentarze, które są
dla mnie otwartymi oddziałami archiwum

LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

Biuletyn Informacji Kulturalnej 

obywatelskiego i bardzo się denerwuję, gdy
okazuje się, że czyjś grób został już zlikwidowany, a miejsce czeka na nowego lokatora. Uzupełnienia wiadomości poszukuję
w internecie. Przeciętnie praca nad książką
zajmuje mi dwa lata, ale jest tak, że pisząc
jedną mimochodem zbieram materiały do
następnej. Dla realizacji własnego celu nie
traci się cierpliwości i nie liczy się czasu.
 Z pewnością w trakcie tej pracy spotyka Pan niezwykłych ludzi albo odkrywa
nieznane nikomu wątki z dziejów miasta.
Proszę opowiedzieć o takim spektakularnym odkryciu, które Pana samego
zaskoczyło?
Nie opisuję sensacyjnych - choćby w wymiarze lokalnym – procesów. „Żywię” się
codziennością, co nie oznacza, że badanie
jej nie prowadzi do ciekawych, interesujących ustaleń. Np. badanie akt osobowych
Bogumiły Piekarskiej-Busse doprowadziło
do „odkrycia”, że była ona jedyną kobietą

GDY PRACĘ
WYKONUJEMY Z PASJĄ,
TO ODCZUWAMY
SPEŁNIENIE,
COŚ NA KSZTAŁT
SZCZĘŚCIA. MOJE
ZAINTERESOWANIA
ZWANE PASJĄ DAŁY
ZNAĆ O SOBIE POD
KONIEC AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ
I W SPOSÓB NATURALNY
PRZESZŁY NA OKRES
STANU SPOCZYNKU.
asesorem dopuszczoną do orzekania w siedleckim sądownictwie w okresie międzywojennym. Pozytywny przebieg asesury nie zagwarantował jej jednak stanowiska sędziego,
przeszkodą była jej płeć. Zwierzchnicy
zażądali, by złożyła podanie o zatrudnienie w charakterze urzędniczki. Nie spełniła
tego żądania, zrezygnowała z pracy w sądzie
i przeszła do adwokatury. Casus Bogumiły
Piekarskiej-Busse zainspirował mnie do zajęcia się tematem udziału kobiet w polskim
sądownictwie w okresie międzywojennym.
W ten sposób powstała książka „Temida
wyemancypowana”, którą napisałem wspólnie z prof. Lechem Krzyżanowskim z Uniwersytetu Śląskiego. Natomiast opracowany
przeze mnie, a wydany przez Archiwum

Państwowe w Siedlcach Dziennik Haliny
Berezy stał się okazją do spotkania z osobą
pracującą w Brukseli, nie Polką, która dowiedziawszy się o książce z internetu przyjechała do Siedlec, aby poszerzyć swą wiedzę
o członkach swojej rodziny.
 Utrwala Pan historię swojej małej
Ojczyzny i jak by powiedziała nieodżałowana Basia Wachowicz, zarzuca Pan
kotwicę pamięci ku czci jej bohaterów.
Proszę powiedzieć, dlaczego tak ważna
jest ta pamięć?
Pamięć jest dla mnie funkcją lub elementem doświadczenia życiowego. Z wiekiem
zaczynamy doceniać to, czego nauczyli nas
inni – rodzice, dziadkowie, nauczyciele,
koledzy, przyjaciele lub do czego doszliśmy sami, ale także bazując na doświadczeniu innych. Dobrze jest, gdy w swoim
bliskim otoczeniu mamy osobę lub osoby
z autorytetem. Niestety, często się zdarza,
że nie doceniamy pewnych osób lub nie
wiemy, z kim zetknął nas los. We wstępie
do „Adwokatów siedleckich” napisałem,
że życiorysy wielu przedstawionych osób
to gotowy materiał na scenariusz lub opowiadanie, a w każdym razie na zasłużony
biogram.
 Jest Pan absolwentem Wydziału Prawa
UW. Wiele lat pracował Pan w Siedlcach
jako prokurator, adwokat i sędzia. Także
tej profesji i środowisku siedleckich
prawników poświęcił Pan najwięcej
swoich książek. Dlaczego wybrał Pan ten
zawód?
Wybór zawodu to kwestia zaliczenia mnie
przez szkołę do grona humanistów, chociaż za moich szkolnych czasów klasy nie
były jeszcze profilowane. Sam zresztą też
się zaliczam do tego grona. Nie umiem
określić, kiedy zacząłem poważnie myśleć
o prawie, na pewno nie na początku nauki
w szkole średniej, ponieważ nie wybrałem
klasy z łaciną. W klasie maturalnej byłem już zdecydowany, w czym utwierdziła
mnie nasza wychowawczyni prof. Alicja
Staręga, która oddając mi nieudaną klasówkę z matematyki rzekła: „Panie mecenasie, matematyki też się trzeba uczyć”.
„Mecenasikiem” nazywał mnie czasami
mój ojciec, który po wojnie rozpoczął studia prawnicze w Toruniu, ale ostatecznie
wybrał inny zawód.
 Tyle złych słów pada pod adresem
sądów… System systemem, ale to konkretny człowiek uniewinnia albo skazuje.
Czy kiedykolwiek miał Pan wątpliwości
co do wyboru profesji prawnika? W jakim
stopniu Pana zawód jest dopełnieniem
Pana pasji?
Nigdy nie żałowałem decyzji o wyborze
zawodu, być może dlatego, że w mojej ocenie i na własnym przykładzie przekonałem
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się o uniwersalnym charakterze tej profesji. Głoszę jednak opinię, że codzienność
w każdym zawodzie jest szara, a ucieczką
od smutnej rzeczywistości może być zmiana pracy, która jednak jest zgodna z wyuczonym zawodem. Gdy pracę wykonujemy z pasją, to odczuwamy spełnienie, coś

„MECENASIKIEM”
NAZYWAŁ MNIE
CZASAMI MÓJ OJCIEC,
KTÓRY PO WOJNIE
ROZPOCZĄŁ STUDIA
PRAWNICZE W TORUNIU,
ALE OSTATECZNIE
WYBRAŁ INNY ZAWÓD
na kształt szczęścia. Moje zainteresowania
zwane pasją dały znać o sobie pod koniec
aktywności zawodowej i w sposób naturalny przeszły na okres stanu spoczynku. Moja
obecna aktywność intelektualna, którą sam
kieruję, daje mi pełną satysfakcję.
 Ale zanim został Pan prawnikiem,
uczył się Pan w I LO im. Bolesława Prusa
i przez wiele lat organizował Pan zjazdy
absolwentów tej szkoły. Jak Pan wspomina swoją edukację w „Prusie”? Do czego,
po latach, Pan najbardziej tęskni?
Moje wspomnienia związane z nauką
u „Prusa” są pozytywne i przekładają się
na udział w organizacji kolejnych zjazdów
nauczycieli i wychowanków tej szkoły,
która w tym roku obchodzi 95-lecie swego
istnienia. Cieszę się, że jestem absolwentem szkoły, która jest zaliczana do grona
najlepszych w kraju. Znam osiągnięcia
jej wychowanków, które dokumentujemy
w zjazdowych wydawnictwach. Najczęściej tęsknimy za młodością i na fali tych
uczuć dwa lata temu, 50 lat po maturze,
część naszego rocznika odnowiła ją według „nowych zasad”.
 Jest Pan jednym z laureatów tegorocznej nagrody prezydenta miasta Wawrzyn
Siedlecki. Co znaczy dla Pana to wyróżnienie?
Przyznane wyróżnienie to nowe obowiązki – powinienem odpowiedzieć na Pani
pytania, ujawnić to i owo, dopełnić innych
formalności – to oczywiście żart. A na poważnie – odbieram nagrodę jako aprobatę
aktywności w podeszłym wieku i dziękuję
wszystkim osobom, z których różnorodnej pomocy skorzystałem. Dziękuję moim
Mecenasom.

Dziękuję za rozmowę

Monika Mikołajczuk

12 |

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

ZAPOWIEDŹ WYDARZENIA

N O W Y F E S T I WA L S Z T U K I TA Ń C A
Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce,
Polska Sieć Tańca oraz Teatr Tańca Caro zapraszają na pierwszą edycję Nowego Festiwalu Tańca ROZBIEG.
Odbędzie się ona w dniach 21—24 września 2018 roku, a wśród zaproszonych gości
znajdują się najważniejsze i największe zespoły teatrów tańca z całej Polski oraz niezależne produkcje młodych, docenianych już na świecie choreografów. We wrześniowym repertuarze zobaczymy profesjonalnych tancerzy Lubelskiego Teatru Tańca, zespół Teatru
Rozbark z Bytomia oraz Kielecki Teatr Tańca. Zobaczymy także dwa spektakle solowe –
Renaty Piotrowskiej-Auffret i Pawła Sakowicza. Wszystkie prezentacje odbędą się w ramach Polskiej Sieci Tańca, jedynej tego rodzaju inicjatywy, zainicjowanej przez Macieja
Kuźmińskiego, łączącej domy produkcyjne i zespoły taneczne w całej Polsce. Dodatkowo
planujemy pokaz 29 września Polskiego Teatru Tańca ze spektaklem „Gorycz”.

PROGRAM
21 września godz. 18.00 – Lubelski Teatr Tańca
„Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy”

fot. Maciek Rukasz

Istnieją historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy i takie, których
lepiej byłoby też nigdy nie opowiedzieć. Historie, które sprawiają, że
w oczach odbiorców stajemy się wielcy, bądź dramatycznie kurczymy
się. Cztery charaktery, cztery osoby „opowiadają” swoje historie: słowami, obrazami, ciałem i ruchem, w ciszy, nie zastanawiając się nad
konsekwencjami. Cztery różne osobowości, zbyt blisko siebie, zarówno
w przestrzeni fizycznej jak i czasowej, przesiąknięte sobą nawzajem, walczą o uwagę i intymność.

Czym jest dom? Korytarzem, kuchnią, a może naszym własnym pokojem, z którym się utożsamiamy? Może wcale nie chodzi o ściany, które
nas chronią, ale pewną przestrzeń o umownie wytyczonych granicach:
dzielnica, miasto, kraj, świat?
Czyżby domem była miłość? Ludzie, którzy w nim mieszkają: rodzina, przyjaciele bądź ukochana osoba? …może nasze własne ciało?
Mamy jeden dom, czy możemy mieć wiele jednocześnie? Łatwo jest
go zmienić? Ile można ich mieć na przestrzeni lat, które nam ktoś odlicza?
„The Room” to spektakl, w którym pięcioro tancerzy porusza tematykę
domu i rodziny. Artyści zainspirowani własnymi wspomnieniami i doświadczeniami, w połączeniu z prostotą codziennych ruchów i zachowań tworzą
na scenie atmosferę rodzinnego domu.
Taniec: Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz, Izabela Orzełowska,
Ilona Gumowska, Łukasz Czapski
Choreografia: Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

fot. Joanna Gieranin

21 września godz. 19:30 – Teatr Tańca Caro
„The room”

Taniec: Beata Mysiak, Anna Żak, Ryszard Kalinowski, Wojciech Kaproń
Choreografia i reżyseria: Simone Sandroni
Asystentka choreografa: Elvira Zuñiga
Produkcja: Centrum Kultury w Lublinie
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Spektakl „składa się z trzech części.
Pierwsza, Modern Freedom tańczona jest przez wchodzące w dorosły
świat tancerki, które mają jeszcze nienaruszoną wrażliwość i nie są świadome
przeszkód, jakie czekają je w przyszłości. Choreografia dotyczy wolności na
różnych płaszczyznach - wolność myśli, słowa, czynu. Prezentacja nie odpowiada jednak na nurtujące młodych ludzi pytania związane z wolnością, lecz
przedstawia problem w wielu różnych aspektach.
Differences, tytuł drugiej części dotyczącej różnic międzyludzkich. Temat
poruszony w choreografii zwraca uwagę, że fakt bycia człowiekiem przyćmiewa wszelkie odmienności. Treść ukazana jest w męskiej prezentacji solowej.
Finałowa część „A Single Girl, World of Imagination” i opowiada,
o dwóch równoległych światach - materialnym i wyobraźni, który człowiek
nosi w sobie jako jego prywatną wyspę, na którą może podróżować w każdej
chwili. Przekaz zawarty w choreografiach dotyczy nas jako społeczeństwa,
jak również każdego z osobna, stąd tytuł „We Are”.
Obsada: Teatr Tańca Caro
Reżyseria i choreografia: Jakub Mędrzycki
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

fot. Cyprian Kucharuk

22 września godz. 18:00 – Teatr Tańca Caro
„We Are”

22 września godz. 19:30 – Teatr Rozbark | Anna Piotrowska
„Fast Foot Foot”

fot. Aleksander Joachimiak

Spektakl przyjmie strukturę TV show z wszystkimi tego konsekwencjami. Postaci, w jakie wcielają się tancerze poruszać się będą w tym świecie
w rytmie znanych hitów disco, a skakanie po kanałach umożliwi przegląd fikcyjnych, telewizyjnych nowinek. Ruch sprowadzony jest do rodzaju „choreografii w drodze” z towarzyszącym nieustannie rytmem disco. Wykorzystane
dyskotekowe hity niosą nieco dalej w świat wyobraźni, pozostawiając często
jedynie muzyczny ślad. Nie będzie więc jednej opowieści, lecz w zamian dużo
ekstrawagancji, ekscentryzmu i ekscytacji. To energia zawarta w disco będzie
dyktować założenia choreografii.

„Stymulacja ciała” jest artystycznym opracowaniem i autorskim
spojrzeniem choreografów na sceniczny taniec jazzowy jako styl,
metodę lekcyjną i formę nie podlegającą dewaluacji mimo zmiennej
mody. Ekspresyjny taniec jazzowy, odbarczony od intelektualnego
przesłania, zawsze daje radość i spełnienie, możliwości artystycznego wyrażenia się nim.
Choreografia: Elżbieta Pańtak – Stymulacja Ciała Class,
Grzegorz Pańtak – Stymulacja Ciała Dance
Obsada: Gracja Górniak, Alicja Horwath-Maksymow, Ewelina
Kubot-Łącka, Anna Kuc, Monika Kuc-Piechota, Pamela Paprota,
Paulina Patyna, Anna Piotrowska, Joanna Polowczyk,
Marta Rol-ska, Marta Starostecka, Arkadia Ślósarska, Joanna
Wachnienko, Liliia Zakharova, Izabela Za-wadzka, Małgorzata
Ziółkowska, Josè Alves, Marcos De Lima, Krzysztof Dziarmaga,
Mateusz Pie-trzak, Tomasz Słomka, Aleksander Staniszewski,
Kamil Zdańkowski

fot. Bartosz Kruk

23 września godz. 18:00 – Kielecki Teatr Tańca
„Stymulacja Ciała”

Koncepcja, choreografia, reżyseria: Anna Piotrowska
Wykonanie i kreacja: Anna Mikuła, Angelika Tomasiak, Artur Bieńkowski,
Kamil Bończyk, Szymon Dobosik, Kamil Pilarski, Alexey Torgunakov
Produkcja: Teatr Rozbark
Współprodukcja: Fundacja Rozwoju Tańca
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23 września godz. 19:30 – Kielecki Teatr Tańca
„Poza horyzont”

Choreografia, oprawa plastyczna: Jacek Przybyłowicz
Obsada premierowa: Joanna Polowczyk, Grzegorz Pańtak,
Tomasz Słomka, Gracja Górniak, Alicja Horwath-Maksymow, Ewelina
Kubot-Łącka, Anna Kuc, Monika Kuc-Piechota, Pamela Paprota, Marta Rolska, Marta Starostecka, Arkadia Ślósarska, Joanna Wachnienko,
Liliia Zakharova, Izabela Zawadzka, Małgorzata Ziółkowska, Marcos De Lima, Krzysztof Dziarmaga, Dawid Kaptur, Mateusz Pietrzak,
Aleksander Staniszewski, Kamil Zdańkowski

fot. Bartosz Kruk

SŁOWA SYMBOLE
Szli i w dal przed siebie patrzyli.
Śnili o domu który wciąż stał nad brzegiem.
Mijali kraje i lądy zielenią pachnące.
Szli i płakali z radości.
Wracając do miejsca dzieciństwa i wiecznej młodości.
Jacek Przybyłowicz

fot. Jakub Wittchen

24 września godz. 18:00 – Renata Piotrowska-Auffret
„Śmierć. Ćwiczenia i wariacje”

Śmierć jest doświadczeniem, które nie może być opowiedziane. Renata Piotrowska-Auffret usiłuje zainscenizować spotkanie ze śmiercią, gromadzi różne scenariusze, składające się na performatywny dyptyk. Kreuje wielokrotne
spotkanie ze śmiercią, wciągając ją w choreografię jak nieuchwytną partnerkę.
Choreografia i wykonanie: Renata Piotrowska-Auffret
Produkcja: Fundacja Burdąg

fot. Marta Ankiersztejn

24 września – Paweł Sakowicz
„Total”

Pokaz dodatkowy

29 września godz. 19:00 Polski Teatr Tańca
| Kaya Kołodziejczyk „Gorycz”
Kto nie doznał goryczy ni razu,
Ten nie dozna słodyczy w niebie.

Adam Mickiewicz „Dziady”

Niech będzie bardziej gorzki od piołunu piołun
Miłość niech będzie bezdomna i niema
Wolność niech będzie nadal niebezpieczna
Prawda daleka i obecna ziemia

fot. A. Grabowski

Jacek Berezin „***“

Gorycz ma wiele odcieni. Autorka spektaklu przygląda się różnym obszarom
jej doświadczenia – zmysłowego, egzystencjalnego, metafizycznego. Gorycz
kryje się w smaku rdzy, w upojeniu absyntem, w słodko-gorzkim uczuciu
miłości. Jest w oczyszczającym zielu piołunu, które odczynia złe uroki.
Autorka koncepcji, reżyseria i choreografia: Kaya Kołodziejczyk
Wykonanie: Urszula Bernat-Jałocha, Jerzy Kaźmierczak, Kornelia
Lech, Paweł Malicki, Michał Przybyła, Katarzyna Rzetelska, Sandra
Szatan, Dominik Więcek, Emily Wong
Prezentacja w ramach programu Scena dla Tańca 2018 Instytutu Muzyki i Tańca.

Spekulowanie o wirtuozerii tanecznej może opierać się na doświadczeniu,
ale niekoniecznie daje się empirycznie sprawdzić. Celem takiej spekulacji jest
osiągnięcie określonego obrazu wirtuozerii tanecznej poprzez wykorzystanie
przewidywalnych zmian ekonomicznych, politycznych i metahumanistycznych.
Choreografia, tekst i wykonanie: Paweł Sakowicz
Produkcja: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, w ramach Solo
Projekt Plus 2015 – programu rezydencyjnego Art Stations Foundation
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KONCERT

szlagierów
na

8 września godz. 19:00
Plac gen. W. Sikorskiego

SPONSOR GŁÓWNY

ORGANIZATOR

SPONSOR GŁÓWNY

Wykonawcy: Joanna Różewska fortepian
Tadeusz Woźniak z zespołem „Zegarmistrz światła”
Marek Piekarczyk „51” | Felicjan Andrzejczak „Jolka, Jolka…”
Agnieszka Wilczyńska „Mury” | Chór Miasta Siedlce
Orkiestra Teatru ES, aktorzy i wokaliści Teatru ES, Teatr Tańca Caro
Aranżacje: Krzysztof Chromiński,
Marek Matwiejczyk, Andrzej Maleńczuk
Reżyseria i kierownictwo muzyczne: Waldemar Koperkiewicz

PARTNERZY TEATRU

PATRON MEDIALNY
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GOŚĆ MIESIĄCA
ROZMOWA Z

Tadeuszem Woźniakiem, piosenkarzem, gitarzystą i kompozytorem

fot. Marek Kołodziej

BĄDŹMY
SZCZĘŚLIWI
 Hasło „Tadeusz Woźniak” równa się dla
wielu ”Zegarmistrz światła”. Czy to Pana cieszy czy martwi?
Czasem cieszy, a czasem lekko irytuje. Przyjemnie jednak robi się, gdy w czasie przechadzki, gdzieś na jakimś murku, młody człowiek z gitarą śpiewa „Zegarmistrza”. Nie zna
mnie, ale piosenkę - i owszem. I cieszy mnie,
że nie moja twarz budzi zainteresowanie, a to,
co udało mi się zrobić. Przyjmuję więc do wiadomości, że piosenka w zetknięciu ze słuchaczami „wybija się na niepodległość” i moja
władza nad nią staje się bardzo niepełna.
 „Zegarmistrz światła” w Trójkowym
Topie Wszech Czasów zajął 25 miejsce.
W czym tkwi moc tej piosenki, nieprzerwanie słuchanej przez kolejne pokolenia od
1972 roku?
To się rządzi tajemniczymi prawami: na styku bieżących gustów, nastrojów społecznych
i jeszcze mnóstwa innych czynników. Nie
znam takich „mądrych”, co potrafią przewidzieć, jak to działa. A choć coraz częściej
piosenka staje się „produktem”, który podlega

tym samym prawom promocyjnym, co margaryna, to często serca ludzi poruszają zjawiska niekoniecznie wspierane przez media.
Sukces „Zegarmistrza” - jak sądzę - polega na
prostocie muzycznej - zagrać go może każdy
początkujący gitarzysta - i na ekscytującym
tekście. Ten tekst - źródło gorących polemik
- dał właśnie piosence „kopa” promocyjnego.
Zresztą wbrew intencjom kopiących.
 Podobno zaczynał Pan swoją edukację
artystyczną od szkoły baletowej…
Zanim zapisałem się do szkoły tańca na Moliera w Warszawie, spędziłem dwa lata w szkole
muzycznej w klasie skrzypiec. Gdy okazało się,
że brak mi charakteru, by ćwiczyć, a i w domu
nie było pilnującego „cerbera” - zdałem egzamin do szkoły baletowej. Spędziłem tam cztery piękne lata, choć nadzieja, że będzie lżej niż
w szkole muzycznej - okazała się mrzonką. Na
dodatek byłem sam w klasie - z 24 dziewczynami! Choć byłem przygotowany do tej „nierównej walki” - miałem 6 sióstr - nie było lekko (śmiech). Mimo tej niedogodności Szkoła
Baletowa „zainfekowała” mnie nieuleczalną

potrzebą uczestniczenia w działaniach artystycznych. Jako jej uczniowie występowaliśmy
w przedstawieniach baletowych, operowych
i dramatycznych. Uczyliśmy się także gry na
fortepianie i teorii muzyki.
 Nie widział Pan siebie jako baletmistrza?
W pewnym momencie dotarło do mnie, że
nie marzę o karierze tancerza. Że zawód ten
wymaga wielkiego i całkowitego poświęcenia,
a ja nie całkiem byłem na to gotowy. Najbliżsi
wspominają mnie jako niespokojnego ducha,
ciekawego świata. Ostatecznie zostałem specjalistą od produkcji lamp elektronowych.
 A to ciekawe, ale muzyka nie dawała
Panu spokoju…
Jeszcze w trakcie edukacji w szkole baletowej
- zacząłem grać na gitarze. Pierwszy raz wszedłem do profesjonalnego studia, gdy miałem
19 lat. Było to studio Trójki na Myśliwieckiej.
Nagrałem wtedy z „Dzikusami” piosenkę „Na
dobre i złe”. Tak się zaczęła moja muzyczna
przygoda.
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 Jednak poszedł Pan własną drogą…
Wybrałem działalność dającą mi wolność
wyboru. Okazało się, że jestem raczej „osobną wyspą” i wolę samotnie. To, co może być
przyjemnością i nieprzyjemnością w mojej
pracy, biorę wyłącznie na siebie.
 Zaczynał Pan od rocka, a skończył na
balladzie, której jest wierny do dzisiaj. Po
50 latach od debiutu gra Pan przy pełnych
salach. Jak Pan wytłumaczy fenomen tego
gatunku?
Tęsknotą za liryką. Ludzie potrzebują radości, śmiechu i zabawy, ale przychodzi też
moment, kiedy to nie wystarcza. Potrzebują refleksji, zwolnienia i szukają sensów. To
oni właśnie są moją publicznością - i takich,
jak ja.
 W czasach PRL-u nie brał Pan udziału
w festiwalu propagandy, wybierając niezależną drogę. Jaką cenę Pan za to zapłacił?
Za wszystko się płaci. Za uczestnictwo
w tym festiwalu propagandy też. Czasem
ze współczuciem patrzyłem na tych, którzy
spełniali się w Kołobrzegu lub w Zielonej
Górze. Może przez chwilę było im łatwiej,
ale - jak sądzę - przynajmniej niektórym kac
zostawał. Nie chcę nikogo oceniać ani robić
z siebie kombatanta. Nie lubiłem tych festiwali, więc nie brałem w nich udziału. Dzięki
temu nie muszę ich wykreślać ze swojego
życiorysu.
 Nie miał Pan problemów z cenzurą?
Niektóre piosenki cenzurę drażniły, ale nie
było na mnie zapisu. Mogłem występować,
choć niektórzy, np. Jacek Kleyff, omijał zakaz i występował pod innym nazwiskiem.
Naturalnie wszyscy wiedzieli, ale nawet
czynniki oficjalne nie były zainteresowane
w rygorystycznym egzekwowaniu swoich
decyzji.

Trzeba pokochać temat - jak dziecko. Zapomnieć, że jest się dorosłym, odrzucić mody
i to, co jest „na fali”. Miałem przyjemność
robić sporo spektakli dla dzieci, kierując
się właśnie tą zasadą – odpuścić wszystkie
ograniczenia wiążące się z tzw. dorosłością.
Spojrzeć na świat oczami dziecka. Bez przed
i potem, i bez żadnego kombinowania. Jestem dumny z tych rzeczy z przeszłości.
Udało mi się wtedy wielokrotnie wrócić do
dzieciństwa.
 „Życie musi się pleść między skrajnościami, żeby było owocne i bogate”
– to Pana słowa. Które z tych skrajności
ukształtowały Pana jako muzyka i człowieka?
Jeżeli się nie doświadczy w życiu głodu,
a z drugiej strony rozrzutności, alkoholowego upojenia, wątpliwego moralnego zachowania czy dziesiątków innych rzeczy, łącznie z dziećmi i ich wychowaniem, z żoną lub
dwiema, to można powiedzieć, że się miało
bezpłatny bilet na przejazd przez życie i myślę, że się niewiele z tego życia rozumie.

TO, CO STARAM SIĘ OD
LAT PRZEKAZYWAĆ
I CO WYDAJE MI SIĘ
NAJWAŻNIEJSZE, TO ŻYĆ
W ZGODZIE ZE SOBĄ.
PRÓBUJĘ PRZEKONAĆ
LUDZI DO TEGO, W CO
SAM WIERZĘ.

 Bardzo ważnym przystankiem w Pana
życiu jest teatr – na wielu scenach dramatycznych tworzył Pan widowiska muzyczne i musicale, zdobywając liczne nagrody
i uznanie publiczności. Jak się poczęła ta
miłość do teatru i czy nadal smakuje tak
samo?
W ostatnich latach dosyć rzadko pracuję dla
teatru. W momencie transformacji ustrojowej moja motywacja obcowania z teatrem
zmieniła się. Za czasów „słusznie minionych” teatr był dla mnie ucieczką od rzeczywistości. Stanowił oazę wolności, był jej metaforą, uosabiał marzenie o niej… Dziś nie
czuję się zniewolony - a jeśli tak, to inaczej.
Nie teatr - chyba - może to zmienić.

 To, co Pan mówi, koresponduje z przesłaniem pańskiego filmu animowanego
„Mamela”. „Można być innym i kochać się
z życiem” – śpiewa Pan dla bohatera tego
filmu, a pańskiego syna Filipa Aleksandra, który urodził się z Zespołem Downa.
Jak Filip odmienił Pana życie?
Zasadniczo. Przede wszystkim dał mi dystans do siebie. Dotarło do mnie, że nieważne, kto kim jest, ale - jakim jest. Nie jest
istotne, czy jest się profesorem, czy pomywaczem, lecz to, ile mamy w sobie empatii.
Filip jest dla nas wzorem, odniesieniem,
spokojem i radością. Stąd taki pogodny nastrój „Mameli” – tak nazywa swoją mamę,
a mnie - Tatelą. Osoby tzw. niepełnosprawne pomagają nam uwierzyć, że możemy żyć
z sensem.

 Wielkim powodzeniem cieszy się Pana
muzyka do widowiska „Lato Muminków”
w adaptacji Andrzeja Marii Marczewskiego, z tekstami Bogdana Chorążuka. Jak się
uzyskuje tak genialny efekt?

 Krzysztof Miklaszewski, dyr. Artystyczny Teatru Rampa, nazywa Pana rodzinę klanem Woźniaków-Majchrzaków,
którzy stworzyli w Warszawie, niczym
Skrzynecki w Krakowie, śpiewany kabaret
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artystyczny. Jak zaczęła się ta przygoda?
Krzysztof Miklaszewski jest bardzo łaskawy
dla nas. Nie staraliśmy się jednak tworzyć
konkurencji dla Piwnicy, bo to by się nie
udało. Faktem jest natomiast, że nasza rodzina zbierała sie tam często w dużym składzie,
co tworzyło wrażenie „potęgi” klanowej. Tę
„potęgę” stanowili: Moja żona Jola - pianistka
i wokalistka, Krzysztof Majchrzak (brat Joli)
- aktor i pianista, Mariusz Jagoda (syn Joli)
skrzypek i Piotr Woźniak (mój syn) - wokalista i gitarzysta). Jak Pani widzi, to stadko artystyczne jest całkiem spore (śmiech).
Nazywaliśmy nasze spotkania żartobliwie
„zebraniami założycielskimi”. Miały one
wyłącznie charakter towarzyski. A że oboje
z żoną kochamy ludzi i mamy mnóstwo znajomych, była to wspaniała okazja, by razem
pobyć i pomuzykować. Ta przygoda trwała
dziewięć lat, nim skończyły się nam pomysły
i cierpliwość artystów występujących „bezgotówkowo”. Wdzięczny jestem Staromiejskiemu Domowi Kultury w Warszawie za
dziewięcioletnią gościnę.
 We wrześniu zaśpiewa Pan dla siedleckiej publiczności, która nie jest Panu
obca. Z jakim przesłaniem przyjedzie Pan
tym razem do Siedlec?
To, co staram się od lat przekazywać i co
wydaje mi się najważniejsze, to żyć w zgodzie ze sobą. Próbuję przekonać ludzi do
tego, w co sam wierzę. Traktuję to moje
śpiewanie jak osobisty, drobny wkład
w budowanie komunikacji między ludźmi,
a ponieważ robię to w zgodzie ze swoimi
potrzebami - nie gromadzę złogów frustracji, i niechęci do ludzi i świata. Więc wołam
w mojej piosence słowami Andrzeja Poniedzielskiego: „Bądź szczęśliwy”!
 Od momentu debiutu jest Pan wciąż
pełen twórczego zapału, a kiedy Pan nie
tworzy…
Chyba nie ma takich sytuacji. W naszym
fachu odpoczynek w czystej formie nie istnieje, ponieważ po głowie nieustannie krążą
uporczywie nowe projekty. One „zakłócają”
ciszę i bardzo trudno się od nich odciąć. To
jest cena, jaką się płaci za uprawianie tego
zawodu.
 Jaki pomysł zaprząta teraz pańską głowę?
Pracuję nad kilkoma projektami, ale życie nauczyło mnie, by za wcześnie o nich nie mówi.
O jednym z nich jednak mogę - przygotowuję
program z orkiestrą symfoniczną, coś w stylu - Woźniak symfonicznie. Aranże gotowe
i wszystko zmierza do szczęśliwego finału.
Premiera 24 października w Krakowie.
Ale zanim to nastąpi, przyjedzie Pan do
Siedlec na wrześniowy koncert z okazji stulecia Niepodległej. Zatem do zobaczenia.

Dziękuję bardzo za rozmowę

Monika Mikołajczuk
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WSPOMNIENIE O BARBARZE WACHOWICZ (1937-2018)

Eugeniusz Kasjanowicz

poeta, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

fot. archiwum prywatne

Barbara Wachowicz weszła do mojego serca niespodziewanie, pod koniec lat 80. ubiegłego wieku,
a zdaje się, że to nie tak dawno. Była wtedy w Siedlcach z opowieścią o ukochanym Podlasiu, o Żeromskim, Sienkiewiczu... Jej każde słowo hipnotyzowało barwą, soczystością, pięknem, miłością
do ojczyzny najbliższej - Podlasia i do Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Byłem wzruszony do tego
stopnia, że nie mogłem wydobyć kilku słów, aby Jej podziękować. Szepnąłem tylko - to dla
Pani, wręczając swój skromny tomik wierszy poświęcony Siedlcom i ziemi podlaskiej. Po
kilku tygodniach otrzymałem list z Zakopanego, w którym Barbara Wachowicz pisała
m.in.:... Ma Pan talent, wrażliwość, serce... To wielka rzadkość u współczesnych
poetów...”. Od tego czasu zaczęła się nasza przyjaźń i zostałem ukochanym poetą Gieniem, tak zwracała się do mnie w listach i wielu dedykacjach w swoich
książkach, a kiedy czasem podpadłem, mówiła do mnie: mój ty potworze.
Basia zapraszała mnie na swoje gawędy, wystawy, spektakle, a także uczestniczyła w promocjach moich książek, m.in.
w promocji tomu wierszy „Dotyk” w Domu Literatury w Warszawie. W wystawianych przez Nią spektaklach przeważnie grali młodzi ludzie, licealiści, harcerze, którym poświęcała wiele czasu, bo wiedziała, że są oni przyszłością Polski,
w nich zaszczepiała patriotyzm. Basiu, Twoje umiłowanie Ojczyzny roztapia góry lodowe i zostaje w najczulszym
kąciku Polaków i ja zostawiam dla Ciebie miejsce w moim sercu, które nie będzie nigdy puste.

Adam Marjański

aktor, odtwórca roli Jana Bohatyrowicza w filmie „Nad Niemnem”

fot. archiwum prywatne

Spotkałem Barbarę Wachowicz tuż po premierze filmu „Nad Niemnem”. Było to
urocze spotkanie, jak zresztą cała przygoda z naszą kochaną Basieńką. Otóż zostałem poinformowany przez telefon, który otrzymałem z Teatru Wielkiego w Łodzi,
że pani Barbara, mistrz ceremonii jej wielkiego spektaklu „Wigilie Polskie”, chce się
ze mną spotkać. Więc poszedłem ciekaw, co też się wydarzy. W teatrze trwała właśnie
próba generalna. Wtem słyszę urocze szczebiotanie na korytarzu, a potem okrzyk Basi:
„Nasz wymarzony Żeromski!”. Była przekonana, że jestem studentem i będę idealnie pasował do roli autora „Przedwiośnia”. Kiedy przedstawiłem się jako Jan Bohatyrowicz, od razu
między nami zaiskrzyło. Zostałem zaproszony do jej wigilijnego stołu i tak się zaczęła nasza wieloletnia znajomość. Zrobiliśmy wspólnie przeszło 400 spektakli. Pomysł tego wspaniałego widowiska,
które miało swój początek w poznańskim Teatrze Wielkim, narodził się z potrzeby opowiedzenia o tym, jak
wigilię obchodzili wielcy Polacy. Monumentalne dzieło, z udziałem chóru i dziesiątek artystów, nie miało sobie równych w dziejach polskiego teatru, tym
bardziej, że cały ciężar jego organizacji spadał na Basię. Była niezastąpiona, z taką charyzmą, poczuciem humoru… Świetna organizatorka, już nie śmiem
wspomnieć o jej ogromnej erudycji i pracowitości. Każdy w jej towarzystwie czuł się dowartościowany. Pracownicy Teatru Wielkiego w Poznaniu ją uwielbiali. Zawsze miała dla każdego prezent – i dla operatorów, i dla szatniarek. Najbardziej będzie mi brakowało rozmów z Basią. Zawsze mogłem do niej zadzwonić po 22 i pogadać o wszystkim. Jej słynne: „Będziemy na dzwoneczku” brzmi mi w uszach do dzisiaj… Jestem wdzięczny losowi za ten dar przyjaźni.
Przechowuję jej scenariusze, które mają dla mnie szczególną wartość. Wśród nich jest spektakl słowno-muzyczny, poświęcony Norwidowi, zrealizowany
z Anną Seniuk, który prezentowaliśmy trzy lata temu w siedleckim muzeum. Odeszła osoba piękna i mądra. A wraz z nią uroda języka polskiego. Jakże
słusznie powiedział Norwid: „Nie miecz, nie tarcz bronią języka, lecz – arcydzieła!”. Czytajmy więc dzieła Basi, to będzie dla Niej największy dar.

Halina Budziszewska

kustosz w Muzeum Regionalnym w Siedlcach

fot. archiwum prywatne

Wiele lat temu los postawił na mojej drodze zawodowej osobę niezwykłą… Barbarę Wachowicz.
Miałam zaszczyt pełnić rolę komisarza jej czterech wystaw prezentowanych w siedleckim muzeum. Łatwo nie było… szczególnie przy pierwszej wystawie, Sienkiewiczowskiej. Była perfekcjonistką, osobą wymagającą, ale warto podkreślić, że najwięcej wymagała od siebie. Można było
się od niej wiele uczyć. Miała ogromną wiedzę, fenomenalną pamięć i witalność, której można
było jej pozazdrościć. Nasze relacje szybko uległy zmianie i z zawodowych stały się przyjacielskie. Z podziwem przyglądałam się, jak wspaniale dogadywała się z młodzieżą, przygotowując
spektakle towarzyszące zawsze jej wystawom. Ze wzruszeniem patrzyłam, jak wielkim szacunkiem darzyła ludzi starszych. Często przywoływała słowa swojego męża „… ja nie mam żony,
moją żonę mają staruszki i harcerze”. Z czułością pochylała się nad seniorami, miała dla nich
czas i umiała ich słuchać, z kolei harcerze zawsze byli obecni na jej kominkach, spektaklach
czy gawędach. Kiedy pracowała, trudno było ją namówić na chwilę odpoczynku, a na posiłek można ją było skusić tylko wówczas, kiedy
w ofercie były pierogi z kapustą i grzybami, jej ulubione. Nie zapomnę naszego wspólnego wyjazdu do jej rodzinnej miejscowości Krzymosze Bajki, o której zawsze wspominała z wielką tęsknotą. Opowiadała o każdym drzewie, każde miejsce przywoływało wspomnienia,
które pielęgnowała. Wiedziała, co jest ważne i głośno o tym mówiła. Ojczyzna, gniazdo rodzinne, pamięć o ludziach i ich losach, podkreślała. Zawsze w lipcu, w dniu św. Anny, odwiedzała siedlecką nekropolię, gdzie spoczywa jej ukochana Babunia Anna. Kochała Podlasie
i była jego wielką ambasadorką. Swoje uczucia do tej pięknej krainy przeniosła na karty niejednej swojej książki, a urodę Podlasia utrwaliła na wielu fotografiach. W przyszłym roku, w siedleckim muzeum, miała się odbyć jej kolejna wystawa „Nazwę Cię – Kościuszko”… Już
nigdy nie usłyszę w słuchawce: „Halineczko najdroższa…”. Pozostanie w mojej pamięci jako ktoś wyjątkowy.
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Piotr Szymon Łoś
dziennikarz „Radia dla Ciebie”

fot. archiwum rodzinne

fot. archiwum prywatne

To było w 2012 roku – wystawa „Reduta Żeromskiego”. Przed budynkiem Muzeum Regionalnego w Siedlcach
na krawężniku siedziała grupa harcerzy. Młodzi przyszli tam, aby uczestniczyć w wieczorze inaugurującym ekspozycję Barbary Wachowicz. Poza Autorką i jej ukochaną młodzieżą, był jeszcze Tadeusz Sobieszczak ps.
Dudek, ostatni żyjący żołnierz niepodległościowej partyzantki AK z Oddziału „Zenona”. I chciał
chyba Pan Bóg, aby Oni oboje: „Dudek” i Barbara Wachowicz w tym samym roku i w niewielkim odstępie czasowym, zakończyli swoją ziemską misję.
Inne wspomnienie wiąże się z nadaniem imienia Henryka Sienkiewicza gimnazjum
w Sterdyni. Spektakl szkolny przygotowały dzieci, a kolejną wspaniałą gawędę Basia.
Z obu uroczystości były nagrania radiowe, ale czy zachowały się, nie wiem. Kto by
zresztą wówczas myślał kategoriami archiwisty: przecież będzie tyle jeszcze nagrań
z udziałem Barbary Wachowicz. Bo Ona jest i będzie… Pamiętam, że kiedyś pytałem Barbarę o jej podlaskie korzenie, o Krzymosze, rodziców, Suchą. Trochę powiedziała o tym, ale w sumie niewiele, bo
jednak – mimo zewnętrznego wizerunku osoby „wszędobylskiej” – Barbara Wachowicz prezentowała przede wszystkim swoich
bohaterów, a nie siebie. Dzięki panu Włodzimierzowi Bieguńskiemu, nieocenionemu badaczowi rodzinnych dziejów, mam
spis przodków Basi, którzy leżą na siedleckim cmentarzu, łącznie z ukochaną babcią Anną z Kuleszów Krystkową, której wychowanie ją ukształtowało. Będąc dziennikarzem mógłbym krótko powiedzieć, że mój pierwszy wywiad z Barbarą Wachowicz
odbył się np. w lipcu takiego czy innego roku. Nie byłaby to jednak prawda, bo znajomość z autorką ponad dwudziestu książek
o wielkich Polakach, zaczęła się inaczej. I było to zdarzenie na poły prywatne. W 1997 roku Zbigniew i Janina Porczyńscy,
kolekcjonerzy, twórcy Galerii dzieł sztuki, znajdującej się w zabytkowym budynku Banku Polskiego przy Placu Bankowym
w Warszawie, powrócili do jeszcze przedwojennej idei budowy pomnika Henryka Sienkiewicza w stolicy. Przeznaczyli na ten
cel sto tysięcy dolarów, a naukowcy oraz varsavianiści powołali komitet budowy. Rzecznikiem prasowym tego komitetu została
moja szefowa red. Krystyna Kanownik. Zleciła mi wtedy wszelkie działania antenowe, dotyczące zarówno powstania pomnika, jak
i Sienkiewiczowskiej historii. O tym nowym, ciekawym zadaniu, będącym dla młodego dziennikarza sporym wyzwaniem, opowiedziałem swojej mamie. Na co matczysko bezwiednie odparło: dzwoń do Mary Sienkiewicz i przedstaw się jako mój syn. Okazało
się, że z wnuczką Sienkiewicza mama była w jednej szkole, z tamtych lat znały się dobrze. I tak zrobiłem. Gdy więc Mara Sienkiewicz
przedstawiła mnie Barbarze Wachowicz, było mi o wiele łatwiej. Ale i tak nie obyło się bez dreszczyku emocji: no bo przecież to jest TA
Barbara Wachowicz! Najczęściej nagrywaliśmy z Basią gdzieś: a to na wystawie, a to na promocji jej kolejnej książki, spotkaliśmy się też
w Oficynie Wydawniczej „Rytm”, w której wydała ona swoich trzynaście książek, a ja swoją o historii ziemiaństwa. Jak wyglądały te nagrania
i rozmowy? Zawsze w biegu: „Piotrulku, poczekaj proszę, bo ja muszę teraz coś gadać do telewizora”, a trzeba wiedzieć, że choć rzeczywiście w telewizji występowała często, sama jej nie oglądała. Ostatnie nasze spotkanie odbyło się na Warszawskich Targach Książki w 2017 roku. Wcześniej jednak,
w 2016 roku zapytałem nieśmiało, czy zechciałaby do studia radiowego przyjść w dniu swoich imienin, 4 grudnia. Tematem rozmowy były panie z historii
i literatury polskiej, noszące imię Barbara. Program przez nią rozpisany co do minuty, przygotowana ilustracja muzyczna. Perfekcja na każdym kroku. To jej
jedna z najważniejszych cech. Mało kto wie również, że Basia całe życie pisała ręcznie, nie nauczyła się komputera, więc ręce po nocach spędzonych nad pracą,
odmawiały w późniejszych latach posłuszeństwa. Pracowała jednak do końca. Ostatnia książka czeka prawie gotowa na wydanie, a z naszych „Basiek” też będzie… Basiu Kochana, jesteśmy już „dogadani” z Oficyną Wydawniczą „Rytm” – Twoje „Baśki”, opowiedziane najpierw do radiowego sitka, wyjdą drukiem.

Krzysztof Jakubiec

harcmistrz, pedagog, twórca Ogólnopolskiej Akcji „Arsenał Pamięci”, kreator wielu postaci w widowiskach Barbary Wachowicz

fot. archiwum prywatne

Moja przyjaźń z Basią zaczęła się przeszło 30 lat temu, a zawdzięczam to Zdzisławie Bytnarowej, mamie
„Rudego” (Jana Bytnara), która mi Basię przedstawiła. To było 1 sierpnia 1986 roku. Wraz z moją drużyną
odwiedzałem Matulę, jak nazywaliśmy mamę „Rudego”, z prośbą o nadanie naszej drużynie imienia Janka
Bytnara. Nagle odzywa się dzwonek do drzwi i wchodzi fioletowa dama. To była Basia, która nas wówczas
uraczyła przepiękną gawędą o Szarych Szeregach. I tak się zaczęła ta niezwykła znajomość z niezwykłą,
wręcz zjawiskową kobietą, która trwała do jej jakże zaskakującej śmierci. Pamiętam harcerski obóz, który
zorganizowałem na Podlasiu, a Basia spędzała wówczas wakacje w Drohiczynie. Było ognisko nad Bugiem, jej piękne opowieści o Żeromskim, Sienkiewiczu, Norwidzie… Młodzież słuchała jak zaczarowana. Basia była na wskroś przesiąknięta Podlasiem. Mówiła mi, że marzy o małym domku na Podlasiu,
najlepiej z widokiem na jej ukochany Bug. To będzie szczyt szczęścia – powtarzała… Nie doczekała tego
domku. Będzie mi jej bardzo brakowało. Tych posiadówek w jej mieszkaniu na Zamenhoffa, w maleńkiej kuchni, gdzie było jeszcze trochę miejsca, bo
w pokojach piętrzyły się stosy książek… Popijając owocową herbatkę, snuliśmy wspólne plany na przyszłość. Kochała młodych a oni ją. Przybliżała im
historie polskich bohaterów narodowych i wieszczy, dzięki jej gawędom i książkom ci wielcy schodzili z cokołów i piedestałów, by stać się jednymi z nas.
To nieprawda, że młodzież jest zła – zawsze podkreślała – ona jest bardzo wrażliwa i czuła. „Staram się, iżby zamiast spiżowych pomników pokazać
młodzieży żywych ludzi, którzy też kiedyś byli ich rówieśnikami. Bali się matematyki (jak Żeromski i Sienkiewicz), przeżywali młodzieńcze miłości
i żarliwe przyjaźnie. Mickiewicz – uduchowiony romantyczny kochanek Maryli potrafił trzasnąć w łeb lichtarzem szambelana – rywala o względy
ponętnej mężatki. Na moich wystawach pokazuję ich najpiękniejsze zdjęcia i portrety i zawsze protestuję przeciw ukazywaniu wielkich Polaków jako
sędziwych i często bardzo nieurodziwych staruszków, których konterfekty straszą w szkołach noszących ich imiona. Staram się ukazywać ich losy
i uświadamiać młodzieży, że kochali, cierpieli, błądzili, ale nigdy nie było w ich żywocie podłości. Bo nawet największe dzieło nie usprawiedliwia podłości żywota“ – mówiła w wywiadzie dla „Tygodnika Wileńszczyzny“ w 2009 r. Myślę, że każdy nas, by ocalić pamięć o Basi, powinien zapamiętać jakiś
fragment jej książki, opowieści czy zdania. Ja mam taką opowieść o wizycie Basi na cmentarzu w Solecznikach, gdzie Adam Mickiewicz był świadkiem
obrzędu Dziadów. Spotkała tam starszego pana, mówiącego śpiewnie po polsku, który na dźwięk polskiego języka rozpłakał się….
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

ŚLADAMI ZAMOYSKICH
I TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Z TRZECH NADWIŚLAŃSKICH MIEJSCOWOŚCI
W POW. GARWOLIŃSKIM: KOCHOWA, PODZAMCZA
I MACIEJOWIC, PIERWSZA Z WYMIENIONYCH POJAWIŁA
SIĘ W DOKUMENTACH NAJWCZEŚNIEJ. JUŻ W 1155 BYŁA
ZNANA POD NAZWĄ COHOV. Z TYM TEŻ ROKIEM WIĄŻE
SIĘ WIADOMOŚĆ, ŻE HENRYK SANDOMIERSKI (OK. 1130
– 1166) NADAŁ PRZYWILEJ NA MIASTO KOCHÓW DLA
KLASZTORU KANONIKÓW REGULARNYCH W CZERWIŃSKU.
KSIĄŻĘ ZNANY JEST JAKO JEDYNY WÓWCZAS WŁADCA
Z POLSKI ODBYWAJĄCY WYPRAWĘ KRZYŻOWĄ DO ZIEMI
ŚWIĘTEJ. P POWROCIE Z JEROZOLIMY UPOWSZECHNIŁ
W KRAJU ELITARNĄ GRĘ W SZACHY. W TYM CZASIE
MACIEJOWICE BYŁY ZAPEWNE KOLONIĄ OSADNICZĄ
KLASZTORNEJ WSI KOCHÓW, NALEŻĄCEJ DO KLASZTORU
W CZERWIŃSKU. PÓŹNIEJ KANONICY ZABIEGALI
O NADANIE PRAW MIEJSKICH DLA KOCHOWA W 1333 R.

Początki osadnictwa na tym terenie odkryto w latach 80. XX w. podczas badań archeologicznych prowadzonych kilometr na południe od Maciejowic. Przebadano wówczas
cmentarzysko kultury łużyckiej (1300 – 400
lat p.n.e.). Odkryte zabytki prezentowane są
na ekspozycjach stałych w Muzeum Tadeusza
Kościuszki w Maciejowicach i w Muzeum Regionalnym w Siedlcach.
Intensywniejsze zaludnienie na terenie gminy rozwinęło się w XII i XIII w. Sprzyjały temu
żyzne nadwiślańskie gleby (mady).
Początkowo organizowały w tym
czasie akcję osadniczą czynniki kościelne: zakon norbertanek z Płocka
w rejonie Wargocina i kanonicy regularni z Czerwińska w Kochowie.
W 1 poł. XV w. pojawił się konkurencyjny ośrodek osadniczy
o charakterze rycerskim. Ród Ciołków otrzymał tutaj z królewskiego
nadania puszcze. Jedna z gałęzi
tego rodu osiadła w Maciejowicach
i przyjęła nazwisko Maciejowskich.
Przypuszczalnie oni wybudowali
zamek w Podzamczu.
W 1507 r. stolnik sandomierski
Kacper Maciejewski otrzymał od
króla Polski Zygmunta I Starego
przywilej lokacyjny na założenie
miasta we wsi Ostrów. Niegdyś takim
mianem określano w Polsce wyspę

rzeczną.
Być może
wieś położona była
na wyspie Wisły.
Pół wieku później miasteczko przeniesiono
w pobliże wsi Maciejowice, od której przyjęło
nową nazwę. Czyli przed lokacją miasta obie
wsie istniały obok siebie, jako miejscowości
dziedziczne Maciejowskich herbu Ciołek.
Przenosiny były związane zapewne ze zmianą koryta Wisły w poł. XVI w. Zmiany te doprowadziły do upadku Kochowa. Zakonnicy
w 1525 r. sprzedali swe dobra, które rok później weszły w skład majątku Podzamcze. Natomiast siedziba parafii (powstałej w Kochowie
w XII w.) została przeniesiona z Kochowa do
Maciejowic najpóźniej na początku XVII w.
Podobnie stało się później z kościołem, który
stał w Kochowie do 1861 r., w pobliżu zachowanych do dziś wyrobisk dawnej żwirowni.
W XVII w. Maciejowice były jednym
z mniejszych miast w okolicy. W tym czasie
Podzamczem władała Anna III voto Zbąska.
Po jej śmierci właścicielem majątku był kilka
lat proboszcz parafii pw. św. Krzyża w Warszawie, ks. Bartłomiej Tarło. Później, w 1705
r. w Podzamczu osiedli Potoccy i po nich
w 1792 r. Zamoyscy.
Dobra w Podzamczu przeżywały złoty okres
na pocz. XIX w., dzięki ordynatowi hr. Stanisławowi Kostce Zamoyskiemu. Wychowanek
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Stanisława Staszica po powrocie z kilkuletnich
wojaży po Europie, zaczął gospodarowanie
od zbudowania nowej siedziby. Założył park
i wzniósł pałac na części fundamentów zamku zniszczonego w ostatniej bitwie Insurekcji
Kościuszkowskiej 10 X 1794 r.. Przeprowadził
też szereg inwestycji przemysłowych. W 1803 r.
zwolnił z odrabiania pańszczyzny
mieszczan maciejowickich. Za jego
czasów powstały niemal wszystkie
zabytki w Podzamczu i Maciejo-

wicach. Założył słynne na całą Europę szkółki
drzew i krzewów ozdobnych.
W 1 poł. XIX w. ordynacja Zamoyskich była
wiodącym ośrodkiem w rolnictwie. Stosowano
tutaj nowoczesne metody uprawy ziemi i używano maszyny rolnicze. Miało to duży wpływ
na rozwój ekonomiczny nie tylko majątku Podzamcze, ale i miasta Maciejowice. Od niego
zacznijmy zwiedzanie. W centrum Maciejowic
znajduje się brukowany rynek z klasycystycznym ratuszem z pocz. XX w., mieszczącym
Muzeum Tadeusza Kościuszki. W tej placówce Czytelnicy dowiedzą się przede wszystkim
wielu szczegółów o naszym najważniejszym
bohaterze. Uczestnicy jednej z wycieczek organizowanych przez Siedlecki Klub Kolekcjonerów po wyjściu z muzeum, stwierdzili, że
nareszcie poznali przebieg bitwy 10 X 1794 r.
i zrozumieli jej znaczenie dla dziejów Polski.
Dalej wędrując na zachód, zwróćmy uwagę
na kolejne pomniki i mogiły ilustrujące dzieje
okolicy. Na skwerku stoi pomnik uczestników
powstania 1794 r. Po lewej przed kościołem
pomnik z 2014 r., fundowany przez osoby znane przede wszystkim w Siedlcach. Postawiony
„W HOŁDZIE POLAKOM, KTÓRZY DAWA-

LI DOWODY SWEGO PRZYWIĄZANIA DO
WOLNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI I KULTURY
POLSKI” w ciągu trzech wieków XVIII - XX. Dalej, przed bramą kościelną jest pomnik św. Jana
Pawła II i obok dzwonnicy mogiła poległych
w 1920 r. W czasie wojny polsko-bolszewickiej
16 sierpnia 1920 r. miasto zdobywał m.in. 15
Pułk Ułanów Poznańskich. Przeciwnik był do-

brze okopany i uzbrojony w artylerię.
Nacierali na nich spieszeni ułani. Ale
dopiero szaleńcza szarża kawalerii przełamała
rosyjską obronę i o godz. 14.00 Maciejowice były
wolne. Ok. 2 godzin później polscy ułani zostali
ostrzelani przez... polskie działa zza Wisły. Poległo wówczas 7 żołnierzy. Zapewne zawiodła
łączność. Nie otrzymano wiadomości, że Maciejowice tak szybko zostały odbite z rąk krasnoarmiejców. Żołnierze tej bitwy pochowani są
również na cmentarzu parafialnym. Wśród nich
19-letni Piotr Sitnik, chorąży 1 Pułku Ułanów
Krechowieckich. O I wojnie światowej przypomina kwatera zbudowana w północnej części
cmentarza z głazów polnych przez Niemców
w 1915 r. W rejonie Maciejowic toczyły się ciężkie walki na przełomie lipca i sierpnia tego roku.
Wtedy Niemcy przekroczywszy Wisłę, przełamywali obronę rosyjską. Podobne wydarzenia
miały miejsce w okolicach Siedlec już dwa tygodnie później.
Na cmentarzu parafialnym jest też mogiła
poległych 9 IX 1939 r. żołnierzy Wojska Polskiego. Maciejowicki cmentarz warto zwiedzić
z uwagi na istniejącą tu kaplicę klasycystyczną
z XIX w. i dużą liczbę ciekawych zabytkowych
nagrobków, jednych z ładniejszych w powiecie,
m.in. w kształcie piramidy.
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Natomiast grobowiec dziedziców dóbr Maciejowice, Podzamcze, Godzisz i Krępa, znajduje się na terenie cmentarza przykościelnego.
Wykute w 1908 r. z granitu mauzoleum Zamoyskich usytuowane jest obok neogotyckiego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny. W jej wnętrzu wyróżnia się kopia
„Trójcy Świętej” z Prostyni wg Wita Stwosza,
w głównym ołtarzu.
Wyruszając sprzed kościoła w kie-

runku Podzamcza, spójrzmy na plebanię po
lewej z 1898 r. i po tej samej stronie dawny
szpital z 1796 r. fundacji Zamoyskich, pomnik Tadeusza Kościuszki przed szkołą
i pomnik jego żołnierzy z kompozycją kos.
Dalej za mostem jest pierwszy obiekt w Podzamczu, austeria (karczma) z poł. XIX w. Za
nią są budynki folwarku i dalej park założenia pałacowego właścicieli majątku. Polecam
obejrzenie po prawej budynku dawnej szkoły
parobczej. A w parku jest oficyna pałacowa
z Izbą Przyrodniczo-Leśną im. Jana Pawła
II, pałac Zamoyskich i w dole ruiny wozowni z malowniczą basztą. Przy wyjeździe na
Oronne Zamoyscy zbudowali najpiękniejszą
w powiecie neogotycką kapliczkę na planie
trójkąta.
Zwiedzanie zakończmy w Kochowie, od
którego nasza opowieść się zaczęła. Śladów
przeszłości w postaci zabytków murowanych
tu nie znajdziemy. Natomiast warto pospacerować po wsi i delektować się nadwiślańskim
pejzażem, urozmaiconym urokliwymi sadzawkami otoczonymi mazowieckimi wierzbami, jeszcze w tym regionie ogławianymi.

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Podpowiedzi na lato

Co oglądać w kinie w wakacje, a może właściwsze pytanie, czy w ogóle iść do kina latem?
Oto jest dylemat, który dla mnie jednak nie
istnieje; ja będę w kinie w lecie na pewno. Jestem
po prostu bezkrytycznie od dziecka zauroczony
tym miejscem! Odkąd po raz pierwszy wszedłem
do sali kinowej jako kilkuletnie pacholę, nieprzerwanie tam wracam, choć czasem, ale nie przed
czasem, wychodzę zawiedziony! Mam nadzieję,
że tym razem wakacyjnych filmowych zawodów
nie będzie w ogóle! Co zatem obejrzeć w kinie?
Interesujących i zaskakujących propozycji jest
wiele i jak zawsze polecam samodzielne poszukiwania, ale jeśli Państwo zechcecie zdać się na
moje podpowiedzi, to z przyjemnością pomogę.
Na początek kino familijne, a nawet to dla
dzieci. Pamiętacie zapewne przebój sprzed
kilkunastu już lat „Iniemamocni”? Ta prosta
historyjka o rodzinie superbohaterów ratujących
świat przed złymi mocami przez wiele tygodni

utrzymywała się na szczycie box
gwarantuje Brad Bird, zdobywca
office na całym świecie. Przydwóch Oscarów i autor wielu
znam szczerze, że była ona dość
hitów filmowych zrealizowanych
sprawnie opowiedziana, a anitechniką animacji.
mację tego komiksu zrealizoDla dorosłych i poważnych
wano na najwyższym poziomie.
widzów również znajdziemy
Nie tylko najmłodsi zachwycali
coś w kinowym repertuarze
się „Iniemamocnymi”, ale potem
letnim. Ciągle na ekranach
nikt nie zrealizował dalszych
kin prezentowany jest obraz
przygód niezwykłej rodzinki, co,
z cyklu „Han Solo: Gwiezdne
trzeba przyznać, było zastanaWojny - historie”. To oczywiście
wiające. Zwykle przecież sukces
dla miłośników Gwiezdnej
komercyjny filmu pociąga za
Sagi całkiem sprawnie zrealiReżyseria: Brad Bird zowana opowiastka science
sobą kolejne, mniej lub bardziej
udane, części tej samej przygofiction, doskonale wpisująca się
dy, aż do czasu kompletnego wyczerpania siły
w poetykę wymyśloną przez George’a Lucasa.
nośnej przeboju, czyli do straty zainteresowania
Jednak ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę
publiczności. Ten film jednak nie doczekał
na dwa różne filmy, opowiadające tę samą
się sequelu aż do teraz; oto Brad Bird, reżyser
prawdziwą zresztą, historię. Tak się składa, że
poprzedniego filmu o „Iniemamacnych” czy
w okresie letnim na ekrany naszych kin wchodzą
też innego oscarowego animowanego przebodwa polsko–brytyjskie obrazy przypominające
ju filmowego „Ratatui”, postanowił odkurzyć
mroczne czasy II Wojny Światowej i niezwykłą,
superbohaterów i przypomnieć ich najmłodszej
piękną epopeję polskich lotników z Dywizjonu
i zarazem najbardziej wymagającej publiczno303 w Bitwie o Anglię. Pierwszy to wyreżyserości. Co w fabule? Tego oczywiście nie zdradzę,
wany przez Brytyjczyka Davida Blaire’a film „303.
powiem tylko, że znowu będzie niesamowicie,
Bitwa o Anglię”, a drugi zatytułowany „Dywizjon
zdumiewająco i zaskakująco, a emocje wśród
303” wyreżyserował Wiesław Saniewski. Obydwa
najmłodszych sięgną zenitu! Zresztą przekonajcie obrazy opowiadają tę samą historię, ale z zusię Państwo sami i idźcie ze swoimi pociechami
pełnie innej perspektywy. W obydwu widzimy
na film „Iniemamocni 2”, bo znakomite wrażenia heroiczną walkę polskich lotników, podziwiamy

REKLAMA

NOVEKINO SIEDLCE
PoLECA

OCZAMI KOBIET
OCZAMI KOBIET
18 lipca
godz. 19.00

Czego życzy sobie kobieta

22 sierpnia
godz. 19.00

Bajecznie bogaci Azjaci
NOVEKINO SIEDLCE

ul. Wiszniewskiego 4
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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ich odwagę
i męstwo,
w obydwu
widzimy ich
poświęcenie
dla Ojczyzny,
gdzie walcząc
na obcej
ziemi marzą
o wolnej
Polsce.
Jednak filmy
te są zupełnie
Reżyseria: David Blair
inne, mają
Obsada: Milo Gibson, Iwan Rheon, Marcin Dorociński
osobny
klimat! Spowodowane jest to przede wszystkim
osobowościami reżyserów, ich odmienną kulturą,
wrażliwością i odmiennym punktem widzenia; to
Polak i Brytyjczyk. I proszę nie zrozumieć mnie
źle; nie klasyfikuję tych filmów, nie oceniam, który jest lepszy czy bliższy prawdy; tego po prostu
nie wiem, nie mam odwagi zajmować stanowiska! Namawiam natomiast Państwa do obejrzenia obu dzieł i wyrobienia sobie o nich własnego
zdania, bo niewątpliwie warto te filmy obejrzeć.
W obydwu zobaczycie Państwo wielu znanych
i lubianych polskich aktorów: Marcina Dorocińskiego, Macieja Zakościelnego, Piotra Adamczyka czy Antoniego Królikowskiego. Myślę zresztą
sobie, że po obejrzeniu obu obrazów, a nie będzie
REKLAMA

to trudne,
bo premiery
obu dzieł
dzieli kilka
tygodni, będziecie mieli
pełniejszy
obraz bohaterskiej walki
polskich
lotników,
dowiecie
się nie tylko
Reżyseria: Wiesław SaniewskiDenis Delić
jak walczyli,
Obsada: Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk
ale także jak
wyglądało ich życie prywatne, czym zajmowali
się w wolnym czasie, jak widzieli ich im współcześni i wreszcie co sądzili o nich Brytyjczycy. To
ciekawe i rzadko spotykane, by mieć możliwość
takiego porównania różnych punktów widzenie
na tę samą sprawę.
Jak widać, wakacje to nie tylko leniwy wypoczynek, czyli plaża i woda, to także czas na sztukę
i to nie tyko sztukę filmową, bo zachęcam do
obcowania z nią we wszystkich jej dziedzinach.
Odpoczywając po trudach minionego, ciężkiego
zapewne sezonu w pracy, nie zapominajcie o rozrywce duchowej, idźcie chociażby do kina. Tam
na pewno odprężycie się i być może dowiecie się
czegoś ciekawego.

| 23

DO POCZYTANIA-

Jakbyś
kamień jadła
Wojciech Tochman

Jak wielkiego nieszczęścia potrzeba, żeby świat
w nie uwierzył? Wstrząsająca opowieść Wojciecha Tochmana o konsekwencjach wojny. Zakończenie wojny w Bośni i Hercegowinie (1992-1995) ocalałym kobietom nie
przynosi ulgi. Muszą odnaleźć swoich mężczyzn,
którzy zaginęli. Pochować ich i opłakać.
Wojciech Tochman wielokrotnie powracał
do Bośni. Brał udział w ekshumacjach masowych
mogił i scalaniu ludzkich szczątków. Jakbyś kamień
jadła to dramatyczna opowieść o silnych kobietach,
które mimo ogromu okrucieństwa, próbują przywrócić wartość życiu każdego człowieka. Książka znalazła się w finale Nagrody NIKE 2003 oraz
prestiżowej nagrody Prix RFI Témoin du Monde.
Wydana m.in. w Londynie i Nowym Jorku była
rekomendowana czytelnikom przez English Pen.
Lapidarność, z jaką Tochman opowiada o potwornościach wojny i jej toksycznych konsekwencjach,
wywołuje potężny efekt właśnie dzięki oszczędności stylu: okrucieństwo mówi samo za siebie, nie
potrzebuje opisu ani koloryzowania. „The Times”

Wydawnictwo Literackie, czerwiec 2018
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Wolę żyć... - nie biorę narkotyków

W

były dla mnie sceny, ukazujące osoby, które są na odwyku - to jak się zachowują, co czują i jak postrzegają
świat. Scenografia spektaklu doskonale odzwierciedlała ducha tego przedstawienia i wzmacniała jego
przekaz: nie bierz, bo Twoje życie i życie Twoich
bliskich zamieni się w piekło. Spektakl bardzo mi się
podobał, powinno być więcej tego rodzaju inicjatyw.
(...) Bardzo mi się podobał pomysł wmieszania aktorów na widownię. Dzięki temu spektakl miał formę dyskusji i oddawał rzeczywiste problemy, które
dotykają młodzieży, ale także nauczycieli, którzy na
co dzień spotykają się z zagrożeniem uzależnienia
od narkotyków wśród swoich wychowanków”. (…)
„Dowiedziałem się, że narkotyki są bardzo niebezpieczne! I żeby stawiać sobie wyzwania, które nadają
sens naszemu życiu i odciągają nas od pokus…” „Podobał mi się styl przedstawienia. Całość miała charakter rozmowy z publiką. Spektaklowi towarzyszyła
przyjemna oprawa muzyczna. (...) Po przedstawieniu rozmawiała z nami kobieta, która po 20 latach
heroicznej walki wyszła z nałogu. Opowiedziała nam
swoją historię, odpowiadając na nasze pytania. To

fot. archiwum szkoły

fot. Cyprian Kucharuk

środę, 6 czerwca 2018 r. uczniowie ZPO
w Korczewie „otrzymali”, jeśli można
tak zdefiniować to wydarzenie, wspaniałą niespodziankę... - mianowicie bilety na spektakl profilaktyczny „Wolę żyć” do Łosickiego Domu Kultury,
a doskonale zagranego przez aktorów siedleckiego
Teatru ES. Uczniowie kl. V, VI, VII, II, III a i III b
gimnazjum ZPO z Korczewa oraz 5 opiekunów (p.
E. Zwierzyńska, p. A. Kozłowska, p. S. Kozłowski, p.
M. Mazur i p. M. Zdun) obejrzeli przedstawienie na
podstawie książki B. Rosiek „Pamiętnik narkomanki”, w reżyserii W. Koperkiewicza. Była to porywająca lekcja dla nas wszystkich, zarówno dorosłych,
jak i młodzieży. Towarzyszyła jej refleksja na temat
kondycji człowieka, ulegającego pokusom i ceny,
jaką całe społeczeństwo płaci za uzależnienia.
Najlepszą recenzję przedstawienia i gry aktorów
Teatru ES sformułowali sami uczniowie, dla których
było to bardzo cenne doświadczenie: „Nauczyłem
się, że nie warto brać narkotyków, bo one niszczą życie i zdrowie (...) że nie warto obwiniać innych, bo to
my sami podejmujemy decyzję”. „Bardzo pouczające

spotkanie bardzo uwiarygodniło problemy, poruszane w spektaklu. (...) Dowiedziałem się, że nawet raz
biorąc, można się uzależnić i pogrążyć w piekle, które
jest udziałem całej rodziny. Wiele osób myśli, że to
tylko zabawa, że tej jeden raz im nie zaszkodzi. Bohaterka spotkania z młodzieżą udowodniła, jak bardzo
się mylą. Jej życie było pasmem cierpień i nieustannej
walki, którą na szczęście wygrała, ale nie wszystkim
się to udaje…”. „Według mnie ten spektakl był jednym z lepszych, które obejrzałem do tej pory „.
Cieszą mnie takie opinie uczniów i jestem przekonana, że przedstawienie Teatru ES na długo zapadnie im w pamięć i że dzięki niemu będą zwracali baczniejszą uwagę na zagrożenia, które czyhają
dziś na młodych ludzi. Podobały się słowa tekstów
piosenek, a szczególnie końcowy utwór, który pochwyciła cała sala: „Nic naprawdę nic nie pomoże,
jeśli ty nie pomożesz dziś miłości”. To była również
cenna lekcja dla dorosłych: rozmawiajmy ze swoimi
dziećmi, szanujmy ich wybory, otaczajmy je troską
i miłością, bo tylko nasza akceptacja i uważność na
ich problemy pomoże im przetrwać trudne chwile,
bez uciekania się do zgubnych nałogów.

Marianna Mazur

15 Pucharów Świata dla Caro Dance

W

dniach 8-9 czerwca w Pradze (Czechy) odbył się Puchar Świata World
Modern and Jazz Cups. W tanecznej rywalizacji wzięło udział blisko
1500 uczestników m. in. z Włoch, Czech, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Mołdawii, Ukrainy, Węgier, Szwajcarii i Holandii. Polskę z dumą reprezentowali tancerze Caro Dance, którzy aż 15 razy stawali na podium zdobywając 4 złote, 7
srebrnych i 4 brązowe Puchary Świata. Gratulujemy!

I miejsce - Złoty Puchar Świata
1. Mini Grupa Jazz 16 + - Caro Dance Company
2. Duet Jazz 16 + - Dominika Kowalczyk, Mieszko Chomka
3. Mini Grupa Jazz 12-15 lat - Juniorzy Caro Dance
4. Solo Jazz Chłopcy 12-15 lat - Maciej Kwiatkowski

fot. archiwum Caro Dance

II miejsce - Srebrny Puchar Świata
1. Solo Modern Chłopcy 16 + - Mieszko Chomka
2. Duet Jazz 12-15 lat - Anna Kurowska, Julia Mućko
3. Solo Jazz Chłopcy 12-15 lat - Michał Woiński
4. Solo Modern Chłopcy 12-15 lat - Michał Woiński
5. Mini Grupa Jazz do lat 11 - Mini Caro Dance „Delta”
6. Solo Jazz Chłopcy do lat 11 - Paweł Świętochowski
7. Solo Modern Chłopcy do lat 11 - Paweł Świętochowski
III miejsce - Brązowy Puchar Świata
1. Mini Grupa Modern 16 + - Caro Dance Company
2. Mini Grupa Modern 12-15 lat - Juniorzy Caro Dance
3. Duet Jazz 12-15 lat - Katarzyna Borkowska, Nina Jarkowska
4. Solo Modern Chłopcy do lat 11 - Michał Wójcik
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Dzieci Dzieciom cz. II

W

fot. Maria Mazurkiewicz

niedzielę, 24 czerwca na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce odbyła się kolejna edycja projektu współrealizowanego z Fundacją
PRO-BONO „Dzieci Dzieciom”. Na wszystkich,
którzy tego dnia odwiedzili CKiS czekał spektakl
„O Piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał
przyjaciela” w reżyserii i z muzyką Waldemara
Koperkiewicza, a w wykonaniu aktorów Teatru ES
oraz „Konradowe magiczne show”, które zaprezentował iluzjonista Konrad Modzelewski.

„Mała księżniczka” to bardzo znana historia. Jak
zaprezentuje ją Teatr Tańca Caro? Czy zachwyci nas
i w tym spektaklu? W dniu 27.05.2018r. uczniowie
klas I, II, III oraz V Zespołu Szkół w Bojmiu pod
opieką pań: Małgorzaty Jastrzębskiej, Renaty Harasim, Jolanty Sawickiej i Jadwigi Wolińskiej- Kuć
postanowili to sprawdzić.
Oto ich relacje:
Klasa I:
Alicja Podrażka: Najbardziej podobały mi się tańce
i te piękne kostiumy.
Szymon Zielonka: Była bardzo ładna grafika.
Klasa III:
Alicja Mroczek: Najbardziej podobały mi się piosenki. Pani śpiewała prześlicznie.
Dawid Dobosiewicz: Podobały mi się układy taneczne. Przedstawienie było bardzo ładne i ciekawe.
Bartek Mudnat: Spektakl był bardzo ciekawy. Podobały mi się układy taneczne.
Alicja Sobiech: Sara była dobra i zawsze miła. Ona
podobała mi się najbardziej.
Julia Biernat: Przedstawienie było trochę smutne,
ale zakończyło się szczęśliwie. Pięknie była oświetlona scena.
Bartek Lickiewicz: Występ taneczny był ekscytujący.

Wiktoria Kamińska: Spektakl bardzo mi się podobał. Najbardziej wzruszyła mnie scena przyjęcia u Sary.
Klasa V:
W spektaklu urzekły mnie stroje i tańce. Wszyscy
aktorzy i tancerze wspaniale występowali. Najbardziej podobała mi się rola Sary. Cała historia była
bardzo interesująca i wspaniale się ją oglądało.
Matylda Wrzosek: Przedstawienie podobało mi
się ze względu na ciekawą historię. Podobała mi
się rola Sary. Aktorzy przepięknie śpiewali i grali. Zauroczyły mnie tańce. Prześliczny głos ma
aktorka grająca siostrę pani dyrektor.
Jeszcze taniec hinduski był taki uroczy.
Nikola Królak: Spektakl jest mądry, bardzo ładnie zagrany Nie podobała mi się
scena, jak pani dyrektor krzyczała na
Sarę.
Wiktoria Wróblewska: Przedstawienie
było smutne i radosne. Najbardziej podobała mi się piękna muzyka, tańce i dekoracje.
Julia Ornoch: Moim zdaniem było
bardzo ciekawe. Występujące dziew-

czynki to prawdziwe artystki, bo grały i śpiewały jak zawodowcy. Tancerki i tancerze tańczyli
tak pięknie, aż zaparło mi dech w piersiach.
Wszyscy włożyli bardzo dużo pracy, bo jest
wspaniały efekt. Widziałam jak dzieci z widowni na koniec płakały ze szczęścia i wzruszenia.
To imponujący i artystyczny spektakl.
Podsumowując, historia Sary opowiedziana
tańcem i piosenką, w reżyserii Iwony Orzełowskiej
jest bardzo wzruszająca. Przypomina widzom
czym tak naprawdę jest prawdziwe dobro i co jest
naszym największym bogactwem. Tą ponadczasową prawdę Caro Dance przedstawia w sposób
piękny i urzekający. Dlatego polecam obejrzeć
„Małą księżniczkę”.

fot. Janusz Mazurek

Spektakl z przesłaniem
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Bucior
w Rawiczu

W

fot. Anna Harke

niedzielę, 17 czerwca na
rynku w Rawiczu aktorzy Teatru Es zagrali spektakl
„O Piracie Buciorze, który zgubił
skarb, a zyskał przyjaciela”. Przedstawienie w reżyserii i z muzyką
Waldemara Koperkiewicza było
propozycją dla najmłodszych Widzów na finał trwającego trzy dni
Święta Rawicza.

Spragnieni Boga i Niepodległości
- koncert w Janowie Podlaskim

N

mo z Radzynia Podlaskiego oraz wokalistów z Zespołu wokalnego „Chwilka” z Białej Podlaskiej.
W drugiej części wieczoru zgromadzona publiczność wysłuchała „Magnificat” Jana Sebastiana Bacha. Dzieło wykonali - soliści: Izabella
Jaszczułt-Kraszewska –sopran, Justyna Kowynia-Rymanowska – mezzosopran, Paweł Wolski –
tenor, Patryk Rymanowski – bas, Chór Miasta
Siedlce pod dyrekcją ks. Piotra Radzikowskiego
i Mariusza Orzełowskiego oraz Orkiestra Symfoniczna Miasta Siedlce.

fot. archiwum Chóru

a Zamku Biskupów w Janowie Podlaskim
wybrzmiał koncert w ramach jubileuszu
200-lecia Diecezji Siedleckiej oraz obchodzonej
w tym roku 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Koncert podzielony na dwie części rozpoczął się
od prezentacji multimedialnej połączonej z muzyką na żywo w wykonaniu Joanny Różewskiej –
uczestniczki Konkursu Chopinowskiego, a także
Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria” z Siedlec,
Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sente-

D

orota Pikula, Krystyna
Rudnicka, Witold Okniński i Renata Orzeszek – to tegoroczni laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Siedlce Wawrzyn
Siedlecki. Statuetki wręczono 25
czerwca podczas uroczystej Gali,
która odbyła się na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce.
Tego wieczoru wręczono również statuetki Złotych Mecenasów Siedleckiej Kultury, które
otrzymali m.in. sponsorzy CKiS:
Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Sawo–Met sp. z o.o.

Statuetkami Mecenasów Siedleckiej Kultury wyróżniono: Madar
Hurtownia Artykułów Dziecięcych Małgorzaty i Dariusza Lipińskich oraz Katarzynę i Macieja
Grabowskich - właścicieli F.H.U.
Matrix Maciej Bartłomiej Grabowski.
Wieczór uświetnił koncert
„Śpiewnik Seweryna Krajewskiego” w wykonaniu AMBITUS
band w składzie Radosław Świderski (śpiew, gitara akustyczna),
Krzysztof Chromiński (fortepian),
Marek Matwiejczyk (bas) i Robert
Protasewicz (perkusja).

fot. Janusz Mazurek

Laureaci Wawrzynów
i Mecenasów Siedleckiej Kultury
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biegać każdy Może!
Wielkimi krokami zbliża się PGE 9. Bieg Siedleckiego Jacka.
W ostatnia niedzielę wakacji 26 sierpnia, już po raz dziewiąty
ulicami Siedlec pobiegną zawodnicy na dystansie 5 km
i półmaratonu. Bieg Jacka to prawdziwe święto biegania,
które z roku na rok gromadzi coraz liczniejsze grono
uczestników z całego kraju, a nawet zza granicy. Miasto
opanują biegacze, ich rodziny i przyjaciele, a rzesze
sympatyków tej dyscypliny wyjdą na ulice kibicować
sportowym zmaganiom.
Fani szybkiego i krótkiego biegania wybiorą bieg na 5 km.
Przyjemna, sprzyjająca życiówkom trasa z aktualnym
rekordem 14:18 dla mężczyzn i 16:00 dla kobiet. Czy ktoś
pokusi się o bicie rekordu? Piątka to również idealny
dystans dla osób dopiero rozpoczynających swoją biegową
przygodę. Start biegu o 11:00. Na trasie dwa punkty
nawadniania i kurtyna wodna!
Dla osób regularnie trenujących polecamy półmaraton,
którego start planowany jest o 8:30, by przechytrzyć
sierpniowe słońce co roku dające nieźle popalić biegaczom.
Trasa składa się z dwóch pętli, na każdej czekać będą
punkty nawadniania, odżywcze i kurtyny wodne. Niezawodni
pacemakerzy pomogą zawodnikom dotrzeć na metę
w założonym czasie.
Bieg Jacka to profesjonalnie przygotowana i zabezpieczona
impreza biegowa, o czym świadczy najwyższy certyfikat
jakości – 5 gwiazdek przyznany przez European Athletics.
Bieg Jacka już po raz trzeci jest finałowym etapem cyklu
biegowego Grand Prix Traktu Brzeskiego.
Po Wiązownie, Mińsku Mazowieckim, Białej Podlaskiej
i Platerowie do unikatowej kolekcji pięciu medali cyklu
brakuje tylko trofeum z Siedlec.
Podczas Biegu Jacka nie zapominamy również
o popularnej dyscyplinie Nordic Walking. Sympatycy
marszu z kijkami zmierzą się na dystansie 5 km.
Dużą popularnością cieszą się także biegi dla
dzieci, na które czekają 3 dystanse: 200 m, 400 m
i 900 m.
Sponsorem strategicznym wydarzenia jest PGE
Polska Grupa Energetyczna S. A.

www.biegjacka.pl
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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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PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PARTNERZY CKiS
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

MPK
SIEDLCE

CENTRUM
MUZYCZNE

INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI
Kontakt:

BALKON

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

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

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

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

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

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