Chleba naszego powszedniego daj nam Panie

Spektakl Premierowy TT Caro
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 s. 6
 s. 8-9

W NUMERZE

Czuję oddech
widowni
[rozmowa z Piotrem Zeltem]

 s. 12-13

Nerka

[wypowiedzi aktorów
przed prapremierą]

 s. 14-15

By stąpać po ziemi,
trzeba sięgnąć nieba

[rozmowa z E. Jarosik, A Jarosik-Tomalą, M. Żukowską]
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Naród, który traci pamięć, traci sumienie
Zbigniew Herbert

Drodzy Czytelnicy

NARODOWY HYMN
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

…”Ojczyzno, Ty jesteś jak zdrowie…”
– te najpiękniejsze w dziejach literatury
strofy o utraconej Ojczyźnie autorstwa
Adama Mickiewicza, choć młodemu pokoleniu wydają się może anachroniczne,
w przededniu setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w pełni oddają sens świętowania 11 listopada. Od kilku
miesięcy w kraju i w naszym mieście odbywają się różnorakie wydarzenia historyczno-kulturalne, upamiętniające wydarzenia sprzed stu lat. Towarzyszy im radość
i duma z tego, co udało nam się osiągnąć
w niepodległej Ojczyźnie, ale też osobista
refleksja, czym jest wolność w nas i jak
z niej korzystamy. Nasza instytucja także
wpisuje się uroczystą kartą w jubileuszowe obchody – we wrześniu siedlczanie
mieli okazję wysłuchać niezwykłego koncertu „100 szlagierów na 100-lecie”, który
był muzyczną podróżą po wydarzeniach,
budujących historię niepodległej Polski.
Takie przeboje, jak: „Za czym kolejka ta
stoi”, „Biały krzyż”, „To wychowanie”,

„Mury” czy „Janek Wiśniewski padł” mówią nam więcej o minionych czasach niż
opasłe tomy kronik historycznych. Kulminacją obchodów stulecia Niepodległości będzie oratorium pt. „Herbertorium”,
wystawione na Scenie Teatralnej Miasta
Siedlce 11 listopada. To interdyscyplinarne widowisko łączy w sobie poezję, muzykę i teatr. Artyści zaprezentują wybrane
utwory wielkiego poety, którego po latach
odkrywamy na nowo, choć jego przesłanie, wypowiedziane przez Herbertowskiego Pana Cogito: ”Idź wyprostowany
wśród tych co na kolanach” jest aktualne
w każdych czasach.
Życzę Państwu radosnego świętowania, a artystom, z którymi na co dzień pracuję, wiary w to, że ich sztuka może zmieniać świat i czynić go lepszym. I za ojcem
naszej Niepodległości, marszałkiem Józefem Piłsudskim, powtarzam: Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć
i spocząć na laurach - to klęska.
Waldemar Koperkiewicz

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

4-6 Repertuar CKiS na listopad
7 Co za miesiąc?
8-9 Rozmowy teatralne z Piotrem Zeltem
10-11 Wspomnienia o patronach
siedleckich ulic

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. Popiełuszki 9

12-13 Nerka - kulisy spektaklu

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
„Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.”

14-15 Gość Sceny 24 - rozmowa

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

16-17 Podlaskie ślady niepodległości

Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5

20-21 Bazar kulturalny

Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26

z M. Żukowską, E. Jarosik,

Sieć sklepów TOPAZ

A. Jarosik-Tomalą

Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14

22-24 Piszą o nas / relacje

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

Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19

słowa: Józef Wybicki
muzyka: melodia ludowa
Mazurek Dąbrowskiego - polska pieśń patriotyczna z 1797r.,
od 26 lutego 1927 oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej

Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1

Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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8 LISTOPADA (czwartek)

SPEKTAKL

KONCERT STYPENDIALNY

w Teatrze
www.ckis.siedlce.pl
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IE
godz. 16:00
DZIE
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
wykonanie: aktorzy Teatru Es

6, 8, 9 LISTOPADA
SPEKTAKL

ŚWIAT DOROTKI

4 LISTOPADA (niedziela)

Z I NN

w Teatrze

L

www.ckis.siedlce.pl

DZIE

ŚWIAT DOROTKI

reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
wykonanie: aktorzy Teatru Es

7 LISTOPADA (środa)
SPEKTAKL

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

godz. 16.00
miejsce: Scena Teatralna Miasta
Siedlce
reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
wykonanie: aktorzy Teatru Es

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.

godz. 10:00, 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle musicalowe i warsztaty w ramach
kampanii społeczno- edukacyjnej „Gram Fair Play”
w wykonaniu aktorów z Warsztatowej Akademii
Musicalowej. Spektakle organizuje Fundacja
Caroline B. LeFrak z Warszawy.

7 LISTOPADA (środa)
OTWARCIE WYSTAWY MALARSTWA

BARTOSZA MUSIEJA
godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS
Urodzony w Siedlcach - malarz, grafik, fotograf. Sztuki
malowania uczył się pod kierunkiem Antoniego
Wróblewskiego. Prace swoje prezentował na
wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za
granicą. Jego ulubioną tematyką jest pejzaż.

MŁODZI DLA NIEPODLEGŁEJ
godz. 19:00
miejsce: Kaplica parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach
scenariusz, reżyseria, prowadzenie: Robert Gryczka
wykonanie: Schola parafii, Chór Miasta Siedlce
Koncert wpisuje się w setne obchody Odzyskania
Niepodległości. Usłyszymy najpiękniejsze utwory
patriotyczne - zarówno te znane, jak i najnowsze.
Wykonają je dla Państwa młodzi siedlczanie, bo patriotyzm
nie jest reliktem przeszłości ale nadzieją na przyszłość.

8,9 LISTOPADA
SPEKTAKL
P R E M I E R A !
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4 LISTOPADA (niedziela)

CHLEBA NASZEGO
POWSZEDNIEGO
DAJ NAM PANIE

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
koncept, choreografia: Iwona Maria Orzełowska
korepetytor baletu: Izabela Orzełowska
obsada: Teatr Tańca Caro

11 LISTOPADA (niedziela)
KONCERT W RAMACH OBCHODÓW
100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

HERBERTORIUM
- ORATORIUM DO POEZJI
ZBIGNIEWA HERBERTA

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
„Herbertorium” jest dziełem interdyscyplinarnym
- łączy w sobie poezję, muzykę i teatr. Spektakl
przenosi nas w świat poezji Zbigniew Herberta. 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.
Sponsorem głównym koncertu jest PGE Polska Grupa Energetyczna
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15 LISTOPADA (czwartek)
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI

10 LAT Z DOROTĄ GELLNER

12 LISTOPADA (poniedziałek)
SPEKTAKL KONKURSOWY

SELFIE.COM.PL
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria: Maria Seweryn
obsada: Dorota Pomykała, Julia Kamińska,
Filip Bobek i Piotr Zelt
Nawiązywanie relacji między ludźmi jeszcze
nigdy nie było tak proste, jak dziś. Dzięki mediom
społecznościowym, żeby z kimś porozmawiać,
nie trzeba nawet otwierać ust. Można mieć setki
znajomych i nigdy się z nimi nie spotkać. Ale znaleźć
prawdziwą miłość, stworzyć prawdziwy związek i być
ze sobą na zawsze, jest ciągle tak samo trudno. Wiedzą
o tym Brygida i Gerard, których małżeństwa zakończyły
się przed czasem. Teraz próbują pomóc swoim
dorosłym już dzieciom. Brygida ma trzydziestoletnią
córkę Julię, która żyje w świecie romantycznych
powieści. Gerard ma trzydziestoletniego syna, który
żyje w świecie gier komputerowych.

16 LISTOPADA (piątek)
SPEKTAKL KONKURSOWY

CUD
godz. 17:00, 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyser: Andrzej Rozhin
Obsada: Hanna Śleszyńska, Laura Breszka,
Jacek Lenartowicz, Sylwester Maciejewski,
Michał Malinowski
Magiczna zamiana ciał, czyli cud w San Miguel.
Przymusowy pobyt Hubertusa Nowaka w małym
hiszpańskim miasteczku, nie jest mu w smak. Awaria
samochodu, telefoniczna gorąca linia z prawnikiem
w sprawie papierów rozwodowych i perspektywa
spędzenia nocy w podrzędnym hotelu niegrzeszącym
luksusami. Ale… to nie koniec nieprzyjemnych
zdarzeń, które tego dnia spadną na głowę producenta
desek klozetowych. Gdy pogodzony z niesprzyjającym
mu losem, zmęczony Hubertus szykuje się do snu,
niefortunny bieg wypadków rozkręca się na dobre.
W jego pokoju zjawia się młoda studentka. W całym
San Miguel pokoi brak, więc strudzona podróżniczka
rozpoczyna noclegowe negocjacje.

SPEKTAKL

KOŚCI I PIORUNY. DYGRESJE
NA TEMAT JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Juliusz Słowacki, wiele lat po swojej śmierci, wreszcie
odwiedza Siedlce! W Centrum Kultury i Sztuki im.
Andrzeja Meżeryckiego, możecie Państwo obejrzeć
spektakl-portret wielkiego poety. Dodajmy, że jest to
portret prawdziwy. „Kości i pioruny” to opis wyboistej
drogi do wielkości. W przypadku Juliusza Słowackiego,
biegła ona przez toksyczne związki, chorobliwe
ambicje, spory polityczne, dalekie podróże i…
całkowite zapomnienie.

CHLEBA
NASZEGO
POWSZEDNIEGO
DAJ NAM PANIE

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
koncept, choreografia: Iwona Maria Orzełowska
korepetytor baletu: Izabela Orzełowska
obsada: Teatr Tańca Caro

14 LISTOPADA (środa)

godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Tekst i reżyseria: Małgorzata Głuchowska
Obsada: Bartek Magdziarz, Maciej Czapski,
Dorota Kaczorek
Scenografia: Ewa Machnio

8, 9 LISTOPADA

P R E M I E R A !

w w w.facebook.com/ckis.siedlce

godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Przegląd twórczości Doroty Gellner organizowany przez
Miejskie Przedszkole nr 13 w Siedlcach.
Celem przedsięwzięcia jest poznawanie i propagowanie
twórczości Doroty Gellner, upowszechnianie kultury
języka, rozwijanie umiejętności recytatorskich
i aktorskich dzieci, jak również doskonalenia
wyrazistości mowy poprzez prezentowanie wzorów
pięknej mowy polskiej oraz dostarczanie dzieciom
doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających
z piękna utworów Doroty Gellner.

18 LISTOPADA (niedziela)
DZIEŃ UBOGICH - CARITAS

PO DUCHOWĄ STRAWĘ DO TEATRU
godz. 12:00
Miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Poza ubóstwem materialnym istnieje na świecie,
również w naszej diecezji, ubóstwo duchowe.
Zauważamy je często w naszej codziennej pracy,
dlatego podejmujemy różne inicjatywy i środki
zaradcze – mówi ks. Marek Bieńkowski, dyrektor
Caritas Diecezji Siedleckiej. Z racji Światowego Dnia
Ubogich, Caritas zaprasza na sztukę „Cudowna terapia”
w wykonaniu artystów

Edukacyjny spektakl muzyczno - taneczny
oparty na tradycji 80-ciu lat wypiekania chleba
najsłynniejszego w regionie. Chleb towarzyszy
człowiekowi od zarania dziejów i stanowi źródło
zaspokajania głodu. Przez wiele stuleci stał się
przedmiotem kultu, biorąc udział w kształtowaniu
tradycji i dziedzictwa kulturowego, pełniąc
kultowo- symboliczna funkcję. Wzmianki o chlebie
możemy już znaleźć w Starym Testamencie. Znany
był także w starożytnej Babilonii i Asyrii, Egipcie,
Izraelu, Grecji oraz Cesarstwie Rzymskim. Spektakl
teatru tańca przybliżający tradycyjny proces
pieczenia chleba na bazie historii 80 lat tradycji
wypieku w Siedlcach. Spektakl umieszczony
w okresie powojennym gdzie z ruin odbudowano
też tę gałąź rzemiosła - produkcję pieczenia
zdrowego chleba.
Projekt dofinansowany z Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu „Kultura –
Interwencje 2018. Etno Polska”
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19 LISTOPADA (poniedziałek)

24, 25 LISTOPADA

VIII OGÓLNOPOLSKI

SPEKTAKL

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
ŚRODOWISK OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Celem festiwalu jest integracja środowisk osób
niepełnosprawnych oraz rozbudzanie wśród
młodzieży ze specjalnymi potrzebami wrażliwości
artystycznej. Jak co roku przegląd poprzedzony
jest warsztatami artystycznymi. Organizatorem
wydarzenia jest Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach.

19 LISTOPADA (poniedziałek)
KONCERT

100 SZLAGIERÓW
NA 100-LECIE
ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
godz.16:30
miejsce: Galeria Porczyńskich Warszawa

24 LISTOPADA (sobota)

P R A P R E M I E R A !

NERKA

Wykonawcy: Joanna Różewska, Marek
Piekarczyk, Agnieszka Wilczyńska, Izabela
Trojanowska, Felicjan Andrzejczak oraz - artyści
Teatru ES, Teatr Tańca Caro i Chór Miasta Siedlce.
Prowadzenie: Jarosław Skrobecki
Reżyseria, kierownictwo muzyczne:
Waldemar Koperkiewicz
Koncert znanych i charakterystycznych utworów,
które na przestrzeni stu lat naszej niepodległości
utrwaliły się w pamięci zbiorowej nie tylko jako
popularne „szlagiery”, ale ściśle związały się
wydarzeniami budującymi historię niepodległej
Polski. Koncert swoją premierę miał 8.09.2018r.
i nazwany został Koncertem Stulecia!

Schorowana żona szuka pomocy u męża,
a gdy ten nie może podjąć decyzji - zwraca
się z tą samą prośbą do przyjaciela. Stefan
Vögel prowokuje widza stawiając wiele
pytań, a także to kluczowe: czy oddałbyś
bliskiej osobie swoją nerkę? Jest to zatem
sztuka o moralności, o tym, co ważne,
o relacjach międzyludzkich w chwili próby,
ale w konwencji komedii. Całkiem serio walkę
o nerkę i walkę o uczucia toczyć będą dwa
małżeństwa: cztery postaci, w które wcielą się
aktorzy Teatru Es, znani Państwu ze spektakli
„Kantata na cztery skrzydła” i „Cudowna
Terapia”: Urszula Gotowicka (Katarzyna),
Dorota Kaczorek (Diana), Maciej Czapski
(Arnold) i Robert Protasewicz (Hans).
Partner projektu: Austriackie Forum Kultury

www.ckis.siedlce.pl

NERKA

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Stefan Vögel
Przekład: Piotr Szalsza
Reżyseria: Robert Protasewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Dorota Kaczorek,
Maciej Czapski, Robert Protasewicz
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki im. A.
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
Partner projektu: Austriackie Forum Kultury

26 LISTOPADA (poniedziałek)

KONFERENCJA
ORGANIZOWANA
PRZEZ KURATORIUM
OŚWIATY W WARSZAWIE
DELEGATURA W SIEDLCACH

godz. 11:00
Miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

28 LISTOPADA (środa)
SPEKTAKL

OSKAR I PANI RÓŻA

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

28 LISTOPADA (środa)
SPEKTAKL

ART IN MOTION
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Stefan Vögel
Przekład: Piotr Szalsza
Reżyseria: Robert Protasewicz
Obsada: Ula Gotowicka, Dorota Kaczorek,
Maciej Czapski, Robert Protasewicz
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki im. A.
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

PRAPREMIERA | PREMIERA!
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20 LISTOPADA (wtorek)
WYSTAWA

WYJĄTKOWI PATRIOCI

„Art in Motion 2018” jest efektem współpracy, której
głównym celem jest wzajemny rozwój artystyczny
oraz kulturalny artystów z obu krajów. Teatr Tańca Caro
zaprezentuje siedlczanom spektakl „Chleba Naszego
Powszedniego Daj Nam Dzisiaj Panie” w choreografii Iwony
Orzełowskiej, natomiast Seoul Dance Company przedstawi
4 etiudy: „Keep Going” - Inn Nuri, „Rust” - Jan Hyo Ju, „What
is different about your face?” - Park Siwoo oraz „99” - Kwon
Jea Heon (3 solowe, 1 grupowa), które wyrażone zostaną
w najwyższej formie koreańskiego tańca współczesnego.

godz. 12:00
miejsce: Foyer Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
Wystawa „Wyjątkowi Patrioci” zostanie
zaprezentowana 20 listopada w miesiącu, kiedy
przypada 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Na fotografiach zostaną przedstawieni
uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Stoku Lackim w niecodziennych
stylizacjach, a mianowicie w barwach biało
-czerwonych w otoczeniu żołnierzy, wozów
bojowych upamiętniających tę ważną dla nas
Polaków rocznicę. Celem wystawy jest utrwalenie
naszej dumy narodowej oraz faktu że jesteśmy
Polakami. Wystawa organizowana przez Specjalny
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim.

29, 30 LISTOPADA
SPEKTAKLE EDUKACYJNE

„AFRYKA KAZIKA”
„MAGICZNE DRZEWO”
„BALLADYNA”

godz. 8:30, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle w wykonaniu aktorów z Teatru
Współczesnego z Krakowa
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GRUDZIEŃ 2018

1 GRUDNIA (sobota)

9 GRUDNIA (niedziela)

godz. 17:00 i 19:30

godz. 16:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

DALIDAMORE

SKĄD MIKOŁAJ WIE?

Reżyseria: Ewa Kasprzyk
Obsada: Dalida – Ewa Kasprzyk
Aniołowie – Benjamin Diamouténé,
Paweł Góralski, Kamil Krupicz,
Jacek Wazelin, Mirosław Woźniak

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

2 GRUDNIA (niedziela)

13 GRUDNIA (czwartek)

godz. 16:00

godz. 18:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

BALONOWE SHOW
Bajeczne widowisko teatralne, w którym
zobaczycie ponad 3 000 balonów w wyjątkowych kolorach i niespotykanych dotąd
kształtach

5 GRUDNIA (środa)
godz. 9:00, 11:00, 18:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

Foyer CKIS
Wystawa stypendialna Paulina Giersz

SIEDLECKA
KULTURA TAŃCA
Wystawa malarstwa Pauliny Giersz
w ramach stypendium artystycznego
Prezydenta Miasta Siedlce

14 GRUDNIA (piątek)
godz. 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

OSKAR I PANI RÓŻA
scenariusz, reżyseria, choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
obsada: Teatr Tańca Caro

GALA
ZAKOŃCZENIA
VII OFT
„SZTUKA
PLUS KOMERCJA”

7 GRUDNIA (piątek)
godz. 17:00 i 20:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE
VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
„SZTUKA PLUS KOMERCJA”

PRYWATNA KLINIKA

Reżyseria: Grzegorz Reszka
Obsada: Klaudia Halejcio, Rafał Cieszyński
/ Michał Czernecki, Tomasz Oświeciński,
Alżbeta Lenska, Katarzyna Anzorge
/ Magda Margulewicz, Paweł Koślik
/ Wojciech Solarz / Maciek Makowski

31GRUDNIA (poniedziałek)
godz. 21:00

SYLWESTER
NA PLACU
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z

Piotrem Zeltem, aktorem teatralnym, filmowym i dubbingowym

Czuję oddech
widowni

Marzyłem o wielkich
kreacjach, może nawet na
deskach zagranicznych scen
i tak jak wszyscy absolwenci
naszej szkoły miałem głowę
pełną ideałów i wiary w to, że
wszystko jest możliwe.
 Pana dzieciństwo przypadło na trudne
czasy PRL-u, ale dzięki tacie, inżynierowi, który budował za granicą fabryki włókiennicze,
miał Pan bardziej kolorowo od rówieśników,
bo spędzał Pan tam wakacje…
To prawda, choć nie były to częste wyjazdy, ale
z pewnością zaważyły na moich późniejszych
zainteresowaniach. We wczesnym dzieciństwie
byłem u ojca w Egipcie, gdzie akurat pracował.
Najpierw mieszkaliśmy w Aleksandrii, a potem w Kairze. Ojciec bardzo się starał, bym jak
najwięcej zobaczył i dowiedział się o tym kraju,
zwiedziłem więc najważniejsze miejsca, m.in.
Gizę, słynącą ze starożytnych piramid czy Mu-

zeum Egipskie w Kairze, które
dziś jest już tylko wspomnieniem. Jako nastolatek poje
pojechałem do ojca do Tanzanii
i była to, jak na ówczesne
czasy, bardzo egzotyczna
wyprawa. Te wszystkie po-dróże miały bardzo duży
wpływ na moją wyobraź-nię. Ukształtowały mnie
jako człowieka ciekawego świata i innych ludzi.
W dzieciństwie i młodo-ści pochłaniałem książki
o starożytnych czasach
i do dzisiaj bardzo się tym
interesuję.
 Co Pan zawdzięcza
swoim rodzicom?
Bardzo wiele. Chociaż moi rodzice się rozwiedli, kiedy miałem osiem
lat, to z obojgiem miałem bardzo dobry kontakt
i każde dbało o to, bym wyrósł na porządnego
i spełniającego się w życiu faceta. Ojcu, jak już
wspomniałem, zawdzięczam zainteresowanie
podróżami i innymi kulturami oraz aktywnym
sportem. To on nauczył mnie jazdy na nartach
oraz windsurfingu. Do dzisiaj są to moje ulubione
dyscypliny i kiedy tylko uda mi się wyrwać parę
dni wolnego, jadę w góry albo wskakuję na deskę
(śmiech). Mamie z kolei zawdzięczam niezwykłą
otwartość i życzliwość do ludzi. Moja mama, od
kiedy pamiętam, zawsze była otoczona ludźmi,
którzy ją bardzo lubili i szanowali. Nauczyła
mnie wrażliwości i tolerancji względem inności
i odmienności. Była światłem w moim życiu. Od
moich rodziców dostałem samo dobro.
 W którym momencie dojrzała w Panu
myśl o aktorstwie?
Mogę odpowiedzieć na to pytanie bardzo precyzyjnie – dopiero w drugiej klasie liceum. W dzieciństwie marzyłem o tym, by zostać pilotem
odrzutowców i męczyłem rodziców, by mnie
zapisali do łódzkiego aeroklubu. Ale jako typowe
łódzkie dziecko miałem problemy z zatokami,
więc z powodów zdrowotnych musiałem sobie
darować zdawanie do wymarzonej Lotniczej
Akademii Wojskowej (Szkoły Orląt) w Dęblinie.
W liceum działało kółko recytatorskie, do któ-

fot. Rafał Olejniczak

 Panie Piotrze, kiedy sięga Pan pamięcią
do dziecięcych lat, to na wspomnienie których
momentów uśmiecha się Pan w duchu?
O, dużo było takich pięknych i niezapomnianych chwil, ale najbardziej zapadły mi w pamięć
te spędzone z moimi kochanymi dziadkami
w Łodzi, u których przez pierwsze lata po ślubie
mieszkali moi rodzice. To był czarowny czas, spędzony na beztroskich zabawach i podpatrywaniu
świata, którego byłem bardzo ciekaw. Pamiętam,
jak dziadek uczył mnie jeździć samochodem – to
znaczy ja siedziałem mu na kolanach, bo nie sięgałem pedałów, a on prowadził. Bardzo przeżywałem te lekcje. Czułem się taki duży (śmiech).
Uwielbiałem zwierzęta, w szczególności psy
– mieliśmy wilczura o imieniu Boy, z którym
się zaprzyjaźniłem i traktowałem go jak mojego
najlepszego kumpla. Często spałem z nim w budzie ku przerażeniu całej rodziny, która szukała
mnie nie raz pół dnia. Tak, do takich chwil się
uśmiecham najczęściej, bo to był niewinny, dobry czas…

rego się zapisałem za namową
kolegi, ale z każdym miesiącem zaczynało mnie
to coraz bardziej wkręcać, by stać się moją pasją.
Zdawanie do PWSFTviT w Łodzi było oczywistym wyborem.
 Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu
zadebiutował Pan w roli Lorda Mera Londynu
w sztuce Szekspira „Ryszard III” na scenie
łódzkiego Teatru Studyjnego’83 im. Tuwima.
Pierwszy spektakl i od razu głęboka woda. Jak
Pan sobie wówczas wyobrażał swoją aktorską
przyszłość? W jakim repertuarze widział Pan
siebie najchętniej?
Byłem wówczas studentem trzeciego roku szkoły
teatralnej i zagrałem w przedstawieniu dyplomowym moich o rok starszych kolegów, co oczywiście można uznać za mój debiut. To był cudowny
czas. Wierzyłem, że teatr jest moim przeznaczeniem. Marzyłem o wielkich kreacjach, może
nawet na deskach zagranicznych scen i tak jak
wszyscy absolwenci naszej szkoły miałem głowę pełną ideałów i wiary w to, że wszystko jest
możliwe. Potem rzeczywistość weryfikuje nasze
marzenia i plany. Ale nigdy nie żałowałem tego
wyboru. Bez teatru nie wyobrażam sobie życia.
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Bez kontaktu z żywą widownią, bo to jest esencja
tego zawodu.
 Życie pokazało, że trudno Pana zaszufladkować (na szczęście), bo były to różnorodne kreacje. Co było dla Pana największym
wyzwaniem?
Największym wyzwaniem było właśnie to, by nie
dać się zaszufladkować, co nie jest łatwym zadaniem. Ogromną popularność i rozpoznawalność
przyniosła mi rola starszego posterunkowego
Arnolda „Arnie” w serialu „Trzynasty posterunek”. W środowisku producenckim słyszałem
opinie, że za bardzo kojarzę się z tą rolą i to było
niepokojące. Bałem się tej szufladki. Musiałem
się bardzo starać, by pokazać się z innej strony
i udowodnić, że stać mnie na więcej. Trochę to
trwało, ale się powiodło. Na szczęście widzowie
reagowali bardzo sympatycznie. Wiele razy byłem pytany na ulicy, gdzie jeszcze będzie można
mnie zobaczyć. Mam wrażenie, że bardziej rozumieli moje powołanie niż ludzie z branży…
Utrzymanie się w kursie i w pamięci widzów
przez 26 lat uważam za swój największy sukces.
 Grał Pan w najważniejszych polskich
serialach, które przez aktorów są różnie
traktowane – a co Panu dały seriale, oprócz
popularności oczywiście?
W większości były to bardzo przyjemne spotkania – na planie miałem możliwość współpracy
ze świetnymi aktorami. Było się od kogo uczyć.

Uskrzydla mnie reakcja
i uznanie widzów. Ich radość
i świadomość dobrze
spędzonego czasu w teatrze. To
jest największa nagroda
dla aktora.
Kamera jest zupełnie innym medium niż bezpośredni kontakt ze sceną teatralną i konkretną publicznością, która tu i teraz chłonie twój przekaz.
Na planie serialu uczyłem się zupełnie nowych
rzeczy, traktuję więc ten czas jako nowe pouczające doświadczenie i fajną przygodę w moim życiu.
Jeśli chodzi o popularność, to różnie z nią bywa.
Dla mnie nie jest ona żadnym wyznacznikiem.
To tylko dodatek. Często aktorzy są popularni
nie powodu swojego talentu i udanych kreacji,
a tylko dlatego, że piszą o nich plotkarskie media.
Trzeba mieć do tego zdrowy dystans.
 Czy przejawem takiego dystansu jest Pana
przygoda z dubbingiem? Jak to się zaczęło?
Można tak powiedzieć. Ta przygoda zaczęła się
w 1992 roku, kiedy trafiłem do Teatru Dramatycznego w Warszawie. Pewnego dnia zadzwonił
telefon i zostałem zaproszony do studia dźwiękowego Master Film, by zagrać jakiś epizodzik.
Chwilę potem trafiłem na casting do serialu ka-

nadyjskiego i go wygrałem. To była moja pierwsza praca, w której mogłem więcej zarobić. Co tu
dużo mówić, na etacie klepałem biedę. Bywało, że
serek topiony w lodówce świecił, bo nie miałem
za co kupić porządnego jedzenia. Dzięki dubbingowi zrobiło się godniej i przyjemniej (śmiech).
Kocham to zajęcie. Bywały okresy, kiedy bardzo
dużo dubbingowałem. Teraz już trochę mniej, bo
nie mam tyle czasu co dawniej. Ale ostatnio dostałem cynk, że szykuje się duży dubbing kinowy
i bardzo się cieszę na tę robotę (śmiech).
 Jak się Pan przygotowuje do dubbingu?
To zależy od rodzaju dubbingu – są takie, kiedy
gra się a vista. Często reżyserzy mają katalog głosów w głowie i w wyobraźni i proponują dubbing
konkretnym aktorom, a czasami robi się castingi.
W dużych prestiżowych produkcjach, takich jak
Disney, zawsze organizowane są castingi i bardzo starannie dobiera się głosy. Często te nasze
głosy „lecą” za ocean i tam specjaliści je oceniają,
zwłaszcza jeśli chodzi o kino aktorskie, np. takie
produkcje, jak „Szrek” – gdzie głosy podkładają
największe gwiazdy amerykańskie, a w polskiej
wersji nasze polskie tuzy.
 Uprawia Pan bardzo piękny, ale zarazem
bardzo trudny zawód. Co Pana w nim uskrzydla, a co wywołuje frustrację i niemoc?
Uskrzydla mnie reakcja i uznanie widzów. Ich
radość i świadomość dobrze spędzonego czasu
w teatrze. To jest największa nagroda dla aktora.
Sensem uprawiania tego zawodu jest to, że pracujemy dla konkretnego widza. Czujemy, jak widownia oddycha z nami. Powodem do frustracji
jest kapryśność tej profesji. Nigdy nie jesteśmy
pewni jutra, tego, czy osiągniemy pułap pozycji
zawodowej. Tego bezpieczeństwa nie ma. Od
mężczyzny oczekuje się stabilności, aktorstwo
w tym sensie jest niemęskie (śmiech). Bywa, że
telefony nie dzwonią… I trzeba być na to przygotowanym. Frustrujące jest również to, że aktorom
coraz częściej i nachalniej media zaglądają pod
kołdrę. To bywa uciążliwe, ale trzeba się z tym
pogodzić.
 Aktorstwo to szalona amplituda – powiada Anna Seniuk - w jednym roku można być
na topie, a w następnym spaść na sam dół i być
wytykanym palcem przez krytyków i kolegów.
Czy doświadczył Pan takiego ostracyzmu?
Aż tak skrajnego od kolegów nie doświadczyłem,
ale doświadczyłem hejtu – społeczeństwo jest
takie, jakie jest. Wielu leczy swoje niespełnienie
i frustracje opluwając bezkarnie innych.
 Walczy Pan z tym?
To zależy. Czasem się trzeba otrzepać i nie ruszać
tego g… Ale zdarzało mi się zasięgnąć porady
prawnika i zawalczyć z gazetą, która w ohydny
sposób potraktowała moją rodzinę. Staram się
jednak nie czytać tych obrzydliwości. Trzeba to
zostawić, bo to nas samych zatruwa.
 W 2015 roku został Pan ambasadorem
kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam.
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Akceptuję”. Dlaczego zdecydował się Pan
upublicznić swoje osobiste przejścia?
Dlatego, że problem depresji w naszym społeczeństwie jest zamiatany pod dywan. Ludzie z depresją są stygmatyzowani, szczególnie w małych
środowiskach. Często wstydzą się swojej choroby,
wypierają ją i nie pozwalają sobie pomóc. Uznałem, że mam obowiązek, przerobiwszy ten temat
na własnej skórze, głośno o tym mówić. Jeśli zatrzymam uwagę choć kilku osób, to warto było.
Depresja jest bardzo groźną chorobą, która może
zamienić nasze życie i życie naszych bliskich
w piekło, dlatego trzeba naświetlać ten problem
i zachęcać ludzi do wizyty u specjalisty. Współczesna farmakologia w połączeniu z psychoterapią naprawdę dają świetne rezultaty. Jest jeszcze
sporo do zrobienia w tym temacie, ale kropla
drąży skałę…
 Co Panu najbardziej pomogło w powrocie
do równowagi?
Bliskie osoby, czyli moja mama i siostra, które
pierwsze zauważyły, że coś złego się ze mną dzieje. Nie oceniały, a wsparły mnie i zachęciły do leczenia. Wsparcie najbliższych w walce z depresją
jest nieocenione.
 Ostatnio jest Pan w ciągłych rozjazdach…
Jak Pan rozładowuje stres?
Udaje mi się, mimo napiętego terminarza, prowadzić aktywny tryb życia i dbać o formę fizyczną i psychiczną. Dzięki mojej ukochanej partnerce Katarzynie odżywiam się bardzo zdrowo.
Obydwoje uprawiamy różne sporty. To bardzo
odstresowuje i dystansuje do wielu spraw.
 Lubi Pan gotować?
Powiem tak – zdecydowanie wolę być karmiony
(śmiech).
 W listopadzie zobaczymy Pana w komedii
„Selfie.com.pl” w ramach Ogólnopolskiego
Festiwalu Sztuka plus Komercja – bardzo
lubianego przez siedlecką publiczność. Proszę
uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić nam kulisy
tego przedstawienia.
Przede wszystkim jest to sztuka napisana w sposób niezwykle błyskotliwy przez Piotra Jaska
i równie świetnie wyreżyserowana przez Marię
Seweryn. Powiem tylko tyle, że opowiada o tym,
jak się możemy zagmatwać w życiu i jakie są tego
konsekwencje… Więcej nie zdradzę. Zapraszam
bardzo serdecznie Czytelników „Sceny” do teatru w listopadowy wieczór – zapewniam, że
będzie się z czego śmiać, ale też nad czym zastanowić, przyglądając się swojemu życiu i własnym
reakcjom.
 Za chwilę będą Pana 50 urodziny, czy
będzie je Pan w specjalny sposób celebrował?
Raczej nie. Pracuję nad formą na te urodziny
(śmiech). To dzień jak każdy inny. Mogę tylko
w tym dniu podziękować za to, co dał mi los. Czy
był zły, czy dobry – wszystko czemuś służy.
Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk
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WSPOMNIENIE O PATRONACH SIEDLECKICH ULIC
ROCZNICA STULECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, JAK RÓWNIEŻ
OBCHODZONE W LISTOPADZIE ZADUSZKI SĄ OKAZ JĄ, BY PRZYPOMNIEĆ SIEDLCZANOM
PATRONÓW ULIC NASZEGO MIASTA - POSTACI CZĘSTO ZAPOMNIANYCH.

Gen. Gustaw Orlicz-Dreszer

– jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego

fot. materiały prasowe

Gustaw Orlicz-Dreszer urodził się w Jadowie k. Wołomina. Studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie, handel na uniwersytecie w Leodium w Belgii oraz w Akademii Eksportowej w Hawrze. Podczas
I wojny światowej powołany do armii rosyjskiej jako podporucznik rezerwy kawalerii, po 2 tygodniach
zdezerterował razem ze swoim szwadronem i przeszedł do Strzelców Józefa Piłsudskiego. W 1918
mianowany przez dowódcę POW Edwarda Rydza-Śmigłego komendantem okręgu wojskowego
w Chełmie, gdzie rozbroił stacjonujący tam garnizon austriacki oraz zarządził pobór do 1 Pułku
Szwoleżerów i 35 pułku piechoty. W wojnie polsko-bolszewickiej dowodził 1 Pułkiem Szwoleżerów, IV Brygadą Jazdy oraz 2 Dywizją Jazdy. Podczas zamachu majowego dowodził wojskami
zbuntowanymi (szefem sztabu był pułkownik Józef Beck). Od 1930 prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej, od 1931
generał dywizji, od 1936 inspektor obrony powietrznej państwa (pierwszy na tym stanowisku). 16 lipca 1936 r. gen. Orlicz-Dreszer
leciał awionetką „RWD9” z Grudziądza do Gdyni, gdzie miał spotkać się ze swoją żoną Olgą, wracającą z Nowego Jorku na statku M/S Piłsudski. Dreszerowi towarzyszyli pilot kpt. Aleksander Łagiewski oraz ppłk Stefan Loth, znany sportowiec, wówczas
były już piłkarz Polonii Warszawa. Około godz. 14.20 awionetka znajdowała się nad Orłowem w pobliżu zatoki. Według relacji
świadków leciała nisko nad wodą, przypuszcza się, że generał widział już nadpływający M/S Piłsudski, na pokładzie którego
znajdowała się jego żona i chciał przelecieć nad statkiem. Jednak najprawdopodobniej z powodu jakiegoś uszkodzenia skierował się w stronę lądu. Po wykonaniu dwóch okrążeń, w wyniku nagłego podmuchu wiatru, samolot stracił
balans i spadł do wody. W katastrofie śmierć ponieśli wszyscy trzej pasażerowie. (źródło: jpilsudski.org)

Urodził się w Siedlcach, gdzie ukończył gimnazjum. W 1922 roku zdał maturę, po czym dwukrotnie
składał egzamin do zespołu Reduty, której był słuchaczem w sezonie 1924/25. W latach 1925-27 należał do wileńskiego zespołu Reduty, grał tam pomniejsze role i pełnił funkcje administracyjne, był
garderobianym i statystą. W czerwcu 1927 roku zdał egzamin aktorski ZASP-u. Przed II wojną światową zagrał ponad sto ról w teatrze oraz w filmie i radiu. Warunki zewnętrze utrudniały mu zawodowe
początki. Był niski, krępy, miał chrapliwy głos, dzięki wytężonej pracy obniżył jego rejestr. Woszczerowicz wyróżniał się niezwykłą dbałością o charakteryzację, często w recenzjach odnaleźć można jej
szczegółowe opisy. Zauważony już przed wojną, pełną dojrzałość twórczą osiągnął w teatrze Węgierki
podczas wojny. Do jego popisowych ról należały kreacje Łatki z „Dożywocia” i Papkina z „Zemsty”. Po
wojnie grał niewiele, ale każda z ról była szeroko omawiana przez krytykę. Jego tryb życia cechowała
swoista asceza, służąca zachowaniu sił koniecznych do bezwzględnego wykonywania zadań artystycznych. Temu właśnie - swojej sztuce aktorskiej poświęcić umiał wszystko: zdrowie, uczucia, czas, myśli,
całe życie.
(źródło: UM w Siedlcach)

fot. materiały prasowe

Jacek Woszczerowicz – aktor i reżyser

Szalom Asz – żydowski pisarz urodzony w Polsce

fot. materiały prasowe

Ten najbardziej płodny z twórców literatury jidysz, który patronuje siedleckiej uliczce w centrum miasta,
przyszedł na świat w Kutnie w tradycyjnej małomiasteczkowej rodzinie żydowskiej jako jedno z dziesięciorga dzieci. Na skutek tego, że czytał książki „nieprzydatne” religijnym Żydom został wyrzucony
ze społeczności żydowskiej. Najpierw wyjechał do Warszawy, potem do Krakowa, gdzie poznał m.in.
Stanisława Wyspiańskiego i Stefana Żeromskiego. Pisał głównie w jidysz. Zaangażował się też w propagowanie pomysłu przekształcenia jidysz w język narodowy Żydów. Pod koniec lat 30. XX w., kiedy wzrosło
napięcie polityczne w Europie i nasiliły się nastroje antysemickie, wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
Głównym tematem jego ówczesnych utworów stały się początki chrześcijaństwa. Zafascynował się postacią Jezusa oraz apostoła Pawła. Pod koniec lat 40. XX w. Asz przeniósł się do Izraela i zamieszkał w Bat
Yam. Na około 10 lat przed śmiercią był jednym z poważniejszych kandydatów do zdobycia Literackiej Nagrody Nobla. Zmarł w Londynie
10 lipca 1957 roku. Asz był jednym najbardziej płodnych twórców literatury jidysz.
(źródło: lubimyczytać.pl)
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Małgorzata Łada-Maciągowa - malarka

fot. materiały prasowe

Urodziła się 6 sierpnia 1881 r. w Siedlcach, jako czwarte dziecko Marii z Szaniawskich i Bazylego Ładów. Ojciec
malarki był lekarzem powiatowym w guberni siedleckiej. W 1892 r. Bazyli Łada przeniósł się z dziećmi do Krakowa.
Od tego czasu małżonkowie żyli w separacji. Od 1898 r. Małgorzata uczyła się malarstwa na Wydziale Artystycznym Kursów Wyższych dla Kobiet im. Adriana Baranieckiego. W latach 1904-6 była tzw. słuchaczką zwyczajną, czyli
pełnoprawną studentką wydziału. Jednym z jej nauczycieli był Jacek Malczewski. Po raz pierwszy poza wystawami
szkolnymi pokazała swoje prace w 1903 r., na II Salonie Okrężnym Stowarzyszenia Artystów Polskich z siedzibą
w Krakowie. W 1907 r. wyjechała do Paryża, gdzie kontynuowała naukę na Academie Julian. Wkrótce wyszła za Adama Maciąga. Owocem tego związku był urodzony w 1918 r. syn Maciągów, sześciorga imion: Adam Bazyli Andrzej
Jakub Lucjan Włodzimierz Maciąg. We wrześniu 1939 r. Adam senior i Adam junior zostali zmobilizowani. Obaj są
na liście jeńców obozu w Starobielsku. Gdy stało się jasne, że obaj nie wrócą do domu, Małgorzata razem z siostrą
Janiną próbowały popełnić samobójstwo. Małgorzatę odratowano, ale nie odzyskała już pełnej sprawności w prawej dłoni. Janina zmarła. Małgorzata Łada-Maciągowa była cenioną portrecistką. Malowała i rysowała kameralne sceny rodzajowe z życia najbliższych. Malowała też akty. Inną cechą jej twórczości, wyróżniającą ją spośród ówczesnych malarek było projektowanie witraży na zamówienia kościołów. Ulubioną techniką malarską Małgorzaty
Łady-Maciągowej był pastel, ale sięgała też po farby olejne. Gwasz i akwarelę – podobnie jak węgiel czy ołówek – wykorzystywała do robienia szkiców.
Ocalałe dobra i dzieła sztuki od 1967 r. przekazywała sukcesywnie: Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Muzeum im. X. Dunikowskiego w Warszawie,
ówczesnemu Muzeum Ziemi Podlaskiej w Siedlcach (akt darowizny spisano 10.11.1967 r.) oraz na Wawel. W 1989 r.
siedlecka kolekcja dzieł Małgorzaty Łady-Maciągowej wzbogaciła się o 3 kolejne kompozycje. W latach 80. z kolei
muzeum odkupiło od krakowskiego salonu „Desy” pastelowy akt żeński, kobietę, ubierającą się w strój krakowski
oraz szkic do portretu matki i syna, przedstawiający kilkuletniego chłopca z pieskiem. W chwili obecnej w katalogu inwentarskim prac Małgorzaty Łady-Maciągowej w Muzeum Regionalnym w Siedlcach figurują 632
prace – od małych szkiców czy rysunków studyjnych po kartony do witraży. Artystka zmarła 12 listopada 1969
r. Została pochowana w grobie rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. (źródło: UM w Siedlcach)

Zygmunt Vogel - malarz, akwarelista

fot. materiały prasowe

Zygmunt Vogel, który ma swój udział w uwiecznieniu osiemnastowiecznych Siedlec (według jego projektu powstała Kaplica Ogińskich), był synem kuchmistrza księcia Michała Czartoryskiego, kanclerza wielkiego litewskiego, ale już jako dziecko stracił ojca. Czartoryscy
zatroszczyli się
losem sieroty. Pomogli matce w jego naukach, dali mieszkanie w Warszawie,
a potem zaprotegowali go swoim rozlicznym krewnym. Naukę odbierał w malarni królewskiej na Zamku
Królewskim. W początkowym okresie twórczości zaczął od kopii dzieł Canaletta, ale potem zaczął malować własne widoki Warszawy. Nie używał prawie farb olejnych; jego domeną były akwarela, tusz, ołówek.
Dużo podróżował po kraju malując widoki różnego rodzaju zamków, miast i posiadłości, ale zachowało się
tych prac niewiele. W 1817 Vogel dostał katedrę perspektywy w Oddziale Sztuk Pięknych świeżo otwartego Uniwersytetu Warszawskiego,
uczył też w Liceum Warszawskim. Do końca życia mieszkał w Warszawie, swoją pracownię miał w pałacu Czapskich. Pochowany został na
cmentarzu ewangelicko-augsburskim.
(źródło: warszawa.wicia.com)

Ziuta Buczyńska - tancerka

i choreografka

fot. Zbiory NAC on-line

Józefa Wołosz urodziła się 19 marca 1910 roku w Siedlcach. Od najmłodszych lat zdradzała zamiłowanie
taneczne. Ojciec, Stefan Wołosz, był ogrodnikiem, matka zaś Helena z Szubów, zajmowała się domem.
5 kwietnia 1926 roku w Siedlcach Ziuta wyszła za mąż za Stanisława Buczyńskiego – prawnika, który
właśnie ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Był wziętym prawnikiem, co stwarzało mu
dogodne warunki materialne. Tak więc Buczyńska mogła poświęcić się swojemu tańcowi nie troszcząc
się o stronę finansową. W 1927 roku wyjechała wraz z mężem z Siedlec i zamieszkała w Warszawie.
Spełniły się również jej marzenia o tańcu i została przyjęta do Szkoły Rytmiki i Plastyki Janiny Mięczyńskiej. W 1934 roku odbył się II Międzynarodowy Konkurs Tańca w Wiedniu. Wielkim pragnieniem
Buczyńskiej był udział w tym konkursie, nie miał jednak pieniędzy na podróż, a mąż odmówił poparcia
finansowego. Buczyńska wybrnęła jednak z tej sytuacji stawiając wszystko na jedną kartę. Zastawiła
w lombardzie zaręczynowy pierścionek z brylantem i za uzyskane tą drogą pieniądze pojechała na konkurs indywidualne. Zdobyła I nagrodę – tysiąc szylingów. W 1955 roku Ziuta Buczyńska wyjechała na roczne stypendium do Monachium. Po Olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku
prowadziła ożywioną działalność koncertową ale nie zaniedbywała też dalszego doskonalenia się w tańcu. Powróciła do lekcji tańca klasycznego.
Lata 1938-39 przebiegały pod znakiem licznych koncertów w kraju i za granicą. 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Aresztowano
jej męża, który był do 1943 roku przetrzymywany na Pawiaku, następnie wywieziony na przymusowe roboty do obozu pracy w Berlinie. Niemcy
zarekwirowali również mieszkanie państwa Buczyńskich. Artystka pozostała bez środków do życia. Aby zarobić na chleb i jakieś lokum występowała w teatrzykach „Ul” i „Nowości” dla nielicznych przychodzących tam Polaków. Po 1945 roku powróciła do działalności artystycznej. W 1949
roku w Warszawie urodził się jej syn, Paweł Buczyński, który - tak jak ojciec - został prawnikiem. W lutym 1951 zmarł mąż Buczyńskiej. Po jego
śmierci artystka nie występowała więcej na scenie. W 1952 roku osiedliła się w rodzinnych Siedlcach i zajęła się pracą pedagogiczną. W 1962 roku
wraz z muzykiem Konstantym Domagałą i polonistką Ireną Gawryjołek utworzyła Zespół Pieśni i Tańca „PODLASIE”. Ziuta Buczyńska zmarła 8
grudnia 2002 roku w Siedlcach. Jest honorową obywatelką naszego miasta.
(źródło: UM w Siedlcach)
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- KULISY SPEKTAKLU
 Jakie emocje i refleksje towarzyszyły Państwu po przeczytaniu scenariusza „Nerki”? Czy kiedykolwiek w codziennym życiu
zadawaliście sobie pytanie: czy stać mnie na oddanie narządu bliskiej osobie i czy tylko bliskiej?
 Co jest siłą tego spektaklu?
 Jaka myśl czy pytanie zostało w Was po próbach do „Nerki”?
 Jakiego widza chcielibyście zobaczyć na widowni?
 „Dla cnoty nie ma żadnego większego teatru nad sumienie” - powiada Cyceron. Czy spektakl „Nerka” może być dla widza
rodzajem katharsis?
 Od tragedii do komedii - tak w skrócie można scharakteryzować dramatopisarstwo Austriaka Stefana Vogla, na podstawie
którego powstała „Nerka”. Jaki środkami wyrazu aktor może oswajać ciężkie gatunkowo tematy, z moralnością i egzystencjalnymi
pytaniami w tle, by widz wyszedł z teatru pokrzepiony a nie przygnębiony? - oto pytania, które zadaliśmy odtwórcom głównych ról.

Robert Protasewicz
Hans
Podczas lektury scenariusza spektaklu pytanie „czy stać mnie na oddanie narządu bliskiej osobie i czy tylko
bliskiej”? nasuwało się samo. Nie jest
to łatwe i na pewno wymaga przemyślenia i takie refleksje towarzyszą nam
cały czas. Jeżeli zostałbym postawiony
w takiej sytuacji, jak główny bohater,
to bez mrugnięcia okiem zdecydowałbym się na oddanie narządu bliskiej osobie (żonie). Jeżeli chodzi o dalsze powinowactwa, tu sprawa nie
wygląda już tak przejrzyście... Temat trudny i poważny, ale godny uwagi
i przemyśleń dla widzów. I myślę, że to jest duża wartość dodatnia tej
sztuki. To, że skłania nas do refleksji i zadania sobie fundamentalnych
pytań. Do tego dodałbym jeszcze język, jakim posługują się bohaterowie sztuki, który nie jest do końca „dramatyczny”.
Próby jeszcze trwają, pytań i emocji jest mnóstwo, ale najważniejsze jest to, czy uda nam się przeprowadzić widza przez tę historię, zainteresować go i skłonić do głębokiej refleksji. To spektakl adresowany
do tych, którzy oczekują od teatru czegoś więcej niż tylko rozrywki.
Wierzę że, po obejrzeniu spektaklu wielu widzów zrobi sobie mały
rachunek sumienia. Nam, aktorom, zależy na tym, aby naszą kreacją
oswajać trudne gatunkowo tematy, z moralnością i egzystencjalnymi

Kiedy po pierwszym przeczytaniu scenariusza „Nerki” spojrzałam na jego stronę tytułową, gdzie była mowa o komedii, troszkę się
zdziwiłam. Na pierwszy rzut oka „Nerka” nie wydawała mi się sztuką
komediową. Jednak z upływem czasu i po kolejnej lekturze uznałam, że pomimo powagi tematu, całość została przedstawiona w całkiem zabawny sposób. Zanim jeszcze przeczytałam ten scenariusz,
zdarzało mi się zastanawiać nad tym, czy oddałabym komuś swoją
nerkę. Wiadomo, że teoretyczne rozważania różnią się trochę od postawienia się w rzeczywistej sytuacji, jednak moja odpowiedź byłaby
oczywista - jeżeli ktoś z moich bliskich potrzebowałby narządu do
przeszczepu, oddałabym swój bez wahania. Mocną stroną całej sztuki jest właśnie bardzo dobrze napisany scenariusz. Moim zdaniem
co najmniej kilka tekstów można byłoby wykorzystać w codziennym
życiu. Trudno mi teraz powiedzieć, jakie emocje wywołuje we mnie
ten spektakl, bo wciąż jesteśmy w trakcie prób. Sądzę jednak, że myśli i pytania, które „Nerka” prowokuje, będą się stale w nas kłębiły,
ponieważ temat poruszany w tym przedstawieniu traktuje o egzy-

pytaniami w tle, by
widz wyszedł z teatru
pokrzepiony, a nie
przygnębiony. A czy to
się uda? To zależy już
od samego widza, jego
przeżyć, doświadczeń,
wiedzy i przemyśleń na
dany temat. W spektaklu aktor posługuje
się przede wszystkim
słowem, a słowo pisane
przez Stefana Vogla nie
jest ciężkie, a przystępne
w formie i treści, co pozwala patrzeć z nadzieją,
że widz opuści salę teatralną w nastroju zadumy
z pozytywnym przekazem
i myślą „co przyniesie
nowy dzień?”.

Dorota Kaczorek
Diana
stencjalnych sprawach i o tym, co tak
naprawdę liczy się w życiu.
Fabuła spektaklu to dość specyficzny humor, można powiedzieć, że
w pewnym sensie trochę czarny. Jednak wierzę, że każdy znajdzie coś dla
siebie i zastanowi się nad tym, jaką
postawę przyjąłby, gdyby sam znalazł
się sytuacji, w jakiej zostali postawieni bohaterowie. Jako aktorzy dołożymy wszelkich starań, aby spektakl
okazał się jednak bardziej komedią niż tragedią, ale jakie odczucia
będą towarzyszył widzowi po wyjściu z teatru, to już sprawa bardzo
indywidualna.
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Maciej Czapski
Arnold
Pierwsze czytanie podziałało na
mnie... przygnębiająco. Serio. Utwór
poruszający, inspirujący i... przygnębiający. Dla mnie. Odniosłem wrażenie, że autor niespecjalnie wierzy
w kondycję moralną ludzkości. OK,
może ten sceptycyzm ogranicza się
do klasy średniej... Lubi swoich bohaterów, ale dumny z nich nie
jest, nie oszczędza ich. Jakby
stawiał widzowi lustro. Żeby
ten się przejrzał i poprawił
to i owo. A codzienność?
Największą
celebrytką
wśród nerek jest ta Saletów.
Seriale medyczne nie stroną od tego tematu. Kiedyś stanąłem wobec tego
problemu i przegrałem.
Przeszczep nie był możliwy. Było za późno. Wielu
aspektów roztrząsanych
przez bohaterów ogóle
nie brałem pod uwagę.
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Nadal uważam, że taka decyzja nie ma w sobie niczego racjonalnego.
Czysta emocja, czyli coś z czego zbudowane są anioły :-)
„Dla cnoty nie ma żadnego większego teatru nad sumienie” - powiada Cyceron.
Czy Spektakl „Nerka” może być dla widza rodzajem katharsis?
Wybacz, Marku Tuliuszu. Należymy chyba do różnych teatrów. Mój
jest... zwyczajny. Gdzie jest się codzienne. A artystą sporadycznie. Moje
sumienie, moja sprawa. Za to w moim teatrze zdarzają się te niezwykłe dni, kiedy zapełnia się widownia, gasną na niej światła, podniesie się
kurtyna i... „Nerka” katharsis? O ile rozumiem znaczenie tego słowa, to
nie. Raczej prowokacją, impulsem do refleksji, inspiracją... „Nerka” stawia pytania, ale nie daje recept, odpowiedzi, otwiera, a nie domyka. Lustro, a nie kąpiel. Ferment i niepokój, a nie oczyszczenie. Do tego „Nerka” nie jest tragedią, nie zbudowano jej fabuły na węźle tragicznym. Nikt
nie ginie, nie przeżywa chwili iluminacji. Nie chcę zdradzać za wiele, ale
sumienia bohaterów w najmniejszym stopniu obciąża tytułowa nerka.
Od tragedii do komedii – tak w skrócie można scharakteryzować
dramatopisarstwo Austriaka Stefan Voegla, na podstawie którego powstała „Nerka”. Jakimi środkami wyrazu aktor może oswajać ciężkie
gatunkowo tematy, z moralnością i egzystencjalnymi pytaniami w tle,
by widz wyszedł z teatru pokrzepiony, a nie przygnębiony?
„Wiem, co chciałem ci dać, nie wiem, co sobie weźmiesz”, to zdanie
z pewnej przypowieści. Pewnie, że życzyłbym sobie i światu, żeby widzowie zrobili pod wpływem spektaklu krok, ku rejestracji w banku dawców,
czy wypełnieniu oświadczenia woli. Ale oczekiwać tego... nie mam prawa.
Zachęcać, inspirować przykładem, prowokacją, ale nie nachalnie. Właśnie,
wydaje mi się, że to nie jest spektakl „ku pokrzepieniu”, raczej „ku refleksji”.
Zabawny w formie. Żeby nie przygnębiać :-)

Ula Gotowicka
Katarzyna
W
spektaklu
„Nerka” Stefana Vogla gram Katarzynę,
żonę architekta Arnolda. W pierwszym
czytaniu scenariusza wydała mi się ona kobietą
niemal bez skazy: lojalna, uczciwa, altruistyczna. Zaczęłam się zastanawiać, jakie wady mogłaby mieć ta postać, żeby nie wydała się widzom
papierowa, żebym ja sama uwierzyła w jej historię, zanurzyła się w niej
i tym samym wciągnęła w opowieść publiczność. Moja Katarzyna nie
urodziła się w chwili, kiedy po raz pierwszy pojawia się na scenie. Żeby
stała się ze wszech stron postacią wiarygodną, żeby zrozumieć jej motywacje należało cofnąć się o wiele, wiele lat wcześniej. To pole do popisu wyobraźni aktora. Informacje zawarte w scenariuszu rzucają snop
światła: Katarzyna prowadzi treningi pilatesowe, które „wręcz trzymają
ją przy życiu”, jak zapewnia męża. Jest zatem zainteresowana zdrowiem
i harmonią w ciele, co nie jest możliwe bez holistycznego spojrzenia
i zawsze prowadzi w głąb duszy. Katarzyna cierpi na silne migreny, ciało
wysyła sygnały, coś tej duszy doskwiera. A co – o tym jest cała opowieść.
Pytania mnożyły się w nieskończoność: jakie były dawne doświadczenia Katarzyny, przykre i pozytywne wspomnienia, na co się godzi,
a na co nigdy nie przystanie, co jest dla niej najważniejsze i wreszcie
– skazy, wady, przewinienia, słabostki. Wziąwszy moją Katarzynę
na spacerek, dopuściwszy ją do głosu okazało się, że nie muszę wydumywać nic na siłę, tylko słuchać, słuchać, słuchać… Katarzyna przemówiła! Teraz należało się z nią spróbować zaprzyjaźnić, a przynajmniej
zrozumieć. Krokiem milowym w poznaniu Katarzyny był kostium.

Przyniósł mi odpowiedzi związane
z seksualnością tej kobiety, z jej pragnieniami, z postrzeganiem ciała.
Zdeterminował poniekąd zachowanie, myśli, słowa, wybory budowanej
przeze mnie postaci. Zrozumiałam, że
Katarzyna doskonale wie, że musi odważyć się na istotne zmiany w swoim
życiu, inaczej przegra to życie z kretesem, pozostanie żywym trupem. W przełomowym momencie zastaje
Katarzynę widz: ona już podjęła decyzję. Mnie jednak zabrakło w scenariuszu możliwości pokazania, jak bardzo to była trudna decyzja dla
niej, ile ją kosztowała, jak się ta kobieta miotała, ile wycierpiała. Zaproponowałam reżyserom, aby rozbudować początkową scenę sztuki, aby
dodać sugestywne obrazy przedstawiające upływający czas. Czas, który
dla Katarzyny zastygł - tkwi ona w pozornie udanej rzeczywistości, ale
nie ma jeszcze w sobie siły, aby rozprawić się z tymi pozorami. Musi
dużo wycierpieć, żeby się wreszcie na to odważyć. Żeby nie zwariować.
Żeby zawalczyć o siebie, o swoje życie, o swoją godność. Sposób, jaki wybiera na to jest wielce uteatralizowany, pełen intrygi, chęci odwetu. I tu
pokazuje nam się Katarzyna w całej swojej słabości, małości i rozpaczy.
Któż z nas jest od tego wolny?
Rola Katarzyny jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, nie ma nic
wspólnego z postaciami, z jakimi mogę się kojarzyć siedleckiej publiczności, to rola nie „po warunkach”, mówiąc żargonem teatralnym. Całkiem nowa przygoda i inaczej pachnący wiatr we włosach...
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GOŚĆ SCENY 24
Marietą Żukowską, Elżbietą Jarosik, Anną Jarosik - Tomalą – odtwórczyniami
głównych ról w spektaklu „Czarna komedia”

BY STĄPAĆ PO ZIEMI,TRZEBA SIĘGNĄĆ NIEBA
 Jak zaczęła się przygoda Pań z aktorstwem
Elżbieta Jarosik: Od kiedy pamiętam, zawsze
chciałam zostać artystką. W tej decyzji wspierali
mnie moi rodzice, więc było mi łatwiej sięgać po
marzenia. Na początku byłam zafascynowana
wyłącznie tańcem i oczami wyobraźni widziałam
siebie na scenie baletowej, w aureoli podziwu i zachwytów publiczności (śmiech). Niestety, mieszkałam wówczas na wsi pod Częstochową i nie
miałam szans na realizację swojej pasji. Po maturze wybrałam Łódź i z powodzeniem zdałam do
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w tym mieście.
Marieta Żukowska: Przysięgam Wam, że ja od
dziecka chciałam być aktorką. To się po prostu
czuje i nie ma w tym większej filozofii. Całe życie sobie układasz w taki sposób, by realizować
swoje marzenia. I ja konsekwentnie szłam tą
drogą, której zwieńczeniem były studia aktorskie i moja wizyta chociażby tu, na siedleckiej
Scenie Teatralnej.
 Pamiętacie Panie swój pierwszy spektakl?
Anna Jarosik Tomala: Tak, doskonale pamiętam mój pierwszy spektakl, a było to przedstawienie dyplomowe studentów V roku Wydziału
Aktorstwa „Niech żyje wojna” w reżyserii Remigiusza Brzyka w krakowskiej PWST. Inspiracją
do powstania tego spektaklu był bardzo popularny 40-50 lat temu serial „Czterej pancerni i pies”,
idealizujący wojnę i jej „bohaterów”. Sztuka w reżyserii Remigiusza Brzyka jest zaś odwrotnością
tego wojennego panegiryku, wręcz przeciwnie,
pokazuje bezsens wojny, jest ważnym głosem
przeciw propagandowej wymowie „pancerników”. W tym spektaklu powierzono mi rolę
Stanisława Mikołajczyka. Było to dla mnie bardzo duże wyzwanie, by zagrać tak nietuzinkową
i ważną postać historyczną, a z drugiej strony
podołać wizerunkowo temu zadaniu – w końcu
grałam starszego pana.

 Czy kiedykolwiek zastanawiałyście się Panie, co byście wybrały zamiast aktorstwa…
Elżbieta Jarosik: Myślę, że powróciłabym do
swoich planów z dzieciństwa i zostałabym baletnicą.
Anna Jarosik–Tomala: Albo aktorstwo, albo
bezrobocie.
Marieta Żukowska: Bardzo kocham mój zawód i wierzę w to, że będę grała do końca życia
(śmiech), ale też mogłabym robić wiele innych
rzeczy. Także równolegle z aktorstwem, więc
jak jakiś pomysł wpadnie mi do głowy, to na
pewno go zrealizuję, ale aktorstwo zdecydowanie jest na pierwszym planie.
Elżbieta Jarosik: Otworzymy bar.
Anna Jarosik–Tomala: Nie, lepiej kawiarnię.
Marieta Żukowska: Dobre pomysły macie, ale
póki co skupmy się na naszych rolach, bo za
chwilę wychodzimy na scenę (śmiech).
 Mówimy o blaskach tej profesji, ale też
z pewnością nie brakuje na Waszej drodze
niebezpiecznych pułapek…
Elżbieta Jarosik: No cóż, aktorstwo to ciężki
kawałek chleba. Trzeba być odpornym fizycznie i psychicznie, porażki przekuwać w sukcesy,
nie brać do siebie hejtu - do niedawna zupełnie
nieznanego zjawiska. Wiele razy zdarza się, że
coś w spektaklu pęknie i trzeba natychmiast zareagować, by przedstawienie się nie posypało.
Wtedy dochodzi do głosu siła naszej wyobraźni i improwizacji. „Czarna komedia” brzmi jak
orkiestra symfoniczna, wszystko musi w tym
spektaklu idealnie zagrać. I mam nadzieję, że
widzowie dostrzegą tę symbiozę.
Anna Jarosik – Tomala: Tworzenie spektaklu
i kreacji aktorskich jest misterną, koronkową
robotą, a jego sukces zależy od pracy zespołowej. Jesteśmy jak drużyna, każdy w tej drużynie
jest bardzo czujny i pilnuje drugiego, pomagając mu w razie potrzeby. I aktorzy i ekipa tech-

niczna są równie odpowiedzialni za końcowy
efekt.
Marieta Żukowska: Zdarzało się, że komputer
odtwarzający muzykę, zawiesił się i musieliśmy
sobie radzić sami. Trzeba robić to w ten sposób,
by widz niczego nie zauważył. Gramy na różnych scenach – i większych, i mniejszych lub zu-

Teatr to jest magia.
Teatr uczy, bawi i wychowuje
pełnie kameralnych. To także determinuje nasze
działania. Np. w Teatrze Kamienica jesteśmy
bardzo blisko widza – i to już jest inna energia
grania, inny rodzaj skupienia i uważności.
 Jakie są ciemne strony Waszej profesji?
Elżbieta Jarosik: Na pewno takie są, zresztą jak
w każdym zawodzie.
Anna Jarosik–Tomala: Przede wszystkim jesteśmy oceniani, nie zawsze obiektywnie. Pomijając hejt, o którym wcześniej wspomniała
koleżanka, przypisuje się nam cechy bohaterek, które gramy. Często widzowie nie potrafią
oddzielić iluzji od rzeczywistości i przyklejają
nam różne łatki...
Elżbieta Jarosik: To prawda. Bardzo często
widzowie nie wiedzą, jak naprawdę brzmią
nasze nazwiska, bo kojarzą nas jako konkretne bohaterki z „Barw szczęścia”, „Przyjaciółek” czy „M jak Miłość”. Jesteśmy w pewnym
sensie anonimowe.
Anna Jarosik – Tomala: To nie jest fajne.
Marieta Żukowska: Nie przesadzajcie, więcej
mamy dowodów sympatii, nawet jeśli gramy
czarne charaktery.
Elżbieta Jarosik: Owszem, ja tylko mówią, jak
ludzie nas segregują.
 Czy kiedykolwiek miałyście Panie moment
zawahania, czy wybrałyście dobrą drogę?

fot. Rafał Olejniczak
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Elżbieta Jarosik: Ja nie miałam takiego momentu i mam nadzieję, że pytanie o sens moich
wyborów nigdy nie padnie (śmiech).
Marieta Żukowska: Ja również.
Anna Jarosik–Tomala: Jestem dopiero dwa
lata po szkole, więc nie zadaję sobie takich pytań. Póki co jest super (śmiech).
 Pani Elżbieto, jak to jest grać na jednej
scenie z córką?
Elżbieta Jarosik: Doskonale. Na scenie moja
córka jest aktorką i traktuję ją tak samo poważnie jak pozostałe postaci. Na próbach nie
strofuję jej i nie próbuję przekonać do moich
racji, bo ona doskonale wie, co robi. Owszem,
rozmawiamy często o naszych kreacjach i o tym
zawodzie, ale z poszanowaniem naszych indywidualności, na zasadzie przyjacielskich pogawędek, które wynikają z obserwacji tego, czym
się obie na co dzień zajmujemy. Świetnie się ze
sobą dogadujemy tak w domu, jak i na scenie.
Anna Jarosik–Tomala: Każda z nas idzie swoją
ścieżką. Mama jest dużo bardziej doświadczoną
aktorką, więc chętnie słucham jej podpowiedzi,
bo jestem dopiero na początku drogi. Ale nigdy
mi niczego nie narzuca i bardzo to szanuję.
 Pani Marieto, czy chciałaby Pani, by Pani
córka poszła w Pani ślady?
Marieta Żukowska: Najważniejsze, by moja
córka robiła to, co sobie wymarzyła, by się
w tym realizowała i była szczęśliwa. Każdy zawód, jeśli wykonujemy go z sercem, jest ważny.
Nie będę jej niczego narzucała. Bo to jej życie.
Anna Jarosik–Tomala: „Rób to co kochasz, a nie
przepracujesz ani jednego dnia swojego życia”.
 Czego nie poświęciłybyście Panie dla roli?
Marieta Żukowska: Miałam wiele sytuacji, kiedy odmówiłam…
Anna Jarosik–Tomala: Honoru, swoich przekonań.
Elżbieta Jarosik: Ja odmówiłam, jako bardzo
młoda dziewczyna, rozbierania się przed kamerą, a teraz tego żałuję (śmiech). Ale tak poważnie, jeżeli jest jakaś scena rozbierana czy też
scena seksu, to zawsze rozmawiam z reżyserem,
czy nie można tego subtelniej pokazać. Tak było
z Filipem Bajonem, któremu mówiłam, dlaczego to jest takie ordynarne. Dlaczego tego nie
można pokazać smaczniej, komediowo.
Anna Jarosik–Tomala: Smaczniej i estetyczniej.
Elżbieta Jarosik: I on w to wszedł. Jeśli jest to
bardzo potrzebne w sztuce czy też w filmie, to
niech to będzie pokazane fajnie, ale jeżeli jest
to tylko scena dla sceny – to zdecydowanie nie.
A poza tym nie wykąpałabym się w lodowatej
wodzie.
Marieta Żukowska: A ja nie wiem, czy bym się
nie wykąpała… Lubię hardcorowe wyzwania
(śmiech). Rola to nie jest coś najważniejszego,
bo przyjdzie kolejna i jeszcze kolejna… Najważniejsze, by pozostać człowiekiem uczciwym
wobec siebie i innych.
Marieta i Elżbieta: I wobec publiczności.
Marieta Żukowska: My, aktorzy, często nie doce-

niamy inteligencji i wrażliwości publiczności, która
jest bardzo mądra i wyczuje każdy fałsz. Więc jeśli
robimy coś, co do czego sami nie jesteśmy przekonani, to od razu wyjdzie na jaw, czyli na scenie.
 Jak Wam się udaje wyjść z roli i przejść
nad nią do porządku dziennego?
Anna Jarosik–Tomala: Umiejętność wychodzenia z roli jest wpisana w nasz zawód. Trzeba sobie z tym radzić dla własnej higieny psychicznej. Rzeczywiście bywają takie spektakle,
po których trudno się „otrząsnąć”. Są też role,
z których nie chcemy wychodzić, bo dodają naszemu życiu magii i powabu, czasem chciałoby
się, by ten sen trwał i trwał…
Elżbieta Jarosik: Dla mnie to jest bardzo proste.
Marieta Żukowska: A ja czasami mam z tym
problem. Bywa, że podczas spektaklu wchodzę
na taki poziom adrenaliny, że trudno mi potem
zasnąć, wyciszyć i oderwać od swojej roli, jestem tak nakręcona.
Elżbieta Jarosik: W Nowym Teatrze w Poznaniu, gdzie występowałam przez 15 lat w gronie
fantastycznych aktorów i reżyserów, mieliśmy
taki zwyczaj, że po każdym spektaklu zostawaliśmy w teatrze, by się trochę rozluźnić – pogadać o tym, co wyszło dobrze, a co źle, wypić
winko, nacieszyć się sobą. To bardzo pomagało
odstresować się i przestawić na inne tory. Bardzo mi tego brakuje. Dziś po spektaklu każdy
pędzi w swoją stronę… Nie ma czasu na bliższe
spotkania we własnym gronie.
Anna Jarosik–Tomala: Dla mnie sposobem na
wyjście z roli jest Netflix i dobra książka.
Marieta Żukowska: Po trudnych rolach, by je
odreagować, po prostu idę na spacer. To stało się
moim rytuałem. Miałam takie sceny w filmie,
kiedy niosłam potworne napięcie mojej bohaterki. Musiałam trzymać emocje na wodzy, bo
w filmie kamera wszystko wyłapie. Kiedy wracałam do domu, brałam gorącą kąpiel i ryczałam…
Dopóki wszystko nie wróciło do normy.

W szkołach bardzo brakuje
zajęć, które by uwrażliwiały
młodego człowieka na sztukę,
a ta przecież leży u podstaw
humanistyki
Anna Jarosik–Tomala: Miałam podobne doświadczenia. Kiedy moja bohaterka z serialu
„Na Wspólnej”umarła, długo nie mogłam się
uspokoić. Jej śmierć dotknęła mnie osobiście.
Pojawiły się pytania o sens i kruchość naszego
życia… Bardzo zżyłam się z moją bohaterką
i musiałam opłakać jej stratę…
 Według badań OBOP-u ¾ miłośników
sztuki teatralnej to kobiety, jak myślicie, z czego to wynika?
Anna Jarosik–Tomala: Kobiety są wrażliwsze.
Mężczyznom też nie odmawiam tej cechy, ale
trzeba szczerze powiedzieć, to kobiety ciągną
mężczyzn do teatru.
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Marieta Żukowska: Tak samo do kina. To kobiety wybierają, na jaki film warto pójść, dlatego też dystrybutorzy słuchają głosu kobiet a nie
mężczyzn… To kobiety podejmują ostateczną
decyzję, na co pójdziemy do kina czy do teatru.
Elżbieta Jarosik: Pamiętam, jak grałam w spektaklu „Klimakterium 1”, z którym zjechałam
całą Polskę, to na początku na widowni były
same kobiety. Potem zaczęło pojawiać się coraz więcej mężczyzn. Zachęceni przez kobiety
oglądali ten spektakl z równą radością, jak ich
drugie połowy.
Marieta Żukowska: Myślę, że wynika to z tego,
iż kobiety są bardziej zorganizowane. Zanim facet zabrałby się do kupienia biletu do teatru, już
dawno zszedłby on z afisza (śmiech).
 Jak Panie myślą, czy sztuka jako przedmiot powinna zawitać do programu szkolnego?
Marieta Żukowska: Jak najbardziej jestem za.
Teatr to jest magia. Teatr uczy, bawi i wychowuje.
Elżbieta Jarosik: Teatr to nie jest film, to nie jest
serial, to jest żywe słowo.
Anna Jarosik–Tomala: W szkołach bardzo
brakuje zajęć, które by uwrażliwiały młodego
człowieka na sztukę, a ta przecież leży u podstaw humanistyki. Żeby powiedzieć: obejrzyjcie wystawę, oglądajcie stare filmy, chodźcie
do teatru trzeba dziś odwagi, bo na to nie ma
miejsca w programie nauczania. Kiedy chodziłam do warszawskiego liceum, do klasy
o profilu humanistycznym, teatr nie istniał.
Lekcje języka polskiego polegały na rozwiązywaniu testów według klucza – a ten klucz zabija w nas wrażliwość i ciekawość świata. Jest
tyle pięknych i mądrych książek, tyle wspaniałej muzyki i genialnego malarstwa, tyle dobrego teatru, ale nie ma komu do tego zachęcić.
Zdarzają się oczywiście wyjątki nauczycieli
pasjonatów, którzy przedkładają prywatny
czas na dodatkowe zajęcia dla młodzieży, ale
to tylko wyjątki… To mnie przeraża, bo sztuka, jakkolwiek to zabrzmi, ma wielką moc. Bez
sztuki nie ma narodu.
Elżbieta Jarosik: Bez kultury naród ginie.
Marieta Żukowska: Byłam ostatnio na spotkaniu BMW JAZZ w Warszawie - cudowna
atmosfera, wielu wspaniałych artystów. Szef
tego spotkania, Francuz, powiedział znamienne słowa, które w ustach ekonomisty
dla wielu mogą zabrzmieć niewiarygodnie:
że bez sztuki nie ma nic, nie ma biznesu, nie
ma ekonomii. Sztuka jest niezbędnym czynnikiem do tego, żeby się rozwijać. Takie kraje,
jak chociażby Austria, Włochy, Niemcy czy
Francja wiedzą to od lat, że trzeba otaczać się
ładnymi obrazami, obcować z pięknymi artystami, by wznosić się na wyższy poziom człowieczeństwa. Spacerując po watykańskich
muzeach masz wrażenie, że dotykasz nieba,
ale by stąpać po ziemi, trzeba też tego nieba
doświadczyć.
Dziękuję bardzo za rozmowę Agnieszka Stępniak
opracowanie Monika Mikołajczuk
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PODLASKIE ŚLADY
NIEPODLEGŁOŚCI
PROWADZĄC JUŻ PONAD 22 LATA SYSTEMATYCZNE PRACE
DOKUMENTACYJNE UDZIAŁU W WALKACH O WOLNOŚĆ
I NIEPODLEGŁOŚĆ MIESZKAŃCÓW NASZEGO REGIONU,
SPOTKAŁEM TYLKO TRZY OSOBY MOGĄCE POCHWALIĆ
SIĘ OSOBISTYM WKŁADEM W ODZYSKANIE PRZEZ
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 R. KSIĄDZ STANISŁAW
KARWOWSKI, UR. W 1915 R. I ABSOLWENT SIEDLECKIEGO
„BISKUPIAKA”, JUŻ JAKO „MAŁY KNOT” WSPOMAGAŁ
POLSKĄ ORGANIZACJĘ WOJSKOWĄ W PASZKACH DUŻYCH
W POW. RADZYŃSKIM W WYKRADANIU KARABINÓW
NIEMCOM. JAKO DZIECKO MÓGŁ PRZEDOSTAĆ SIĘ PRZEZ
MAŁE OKIENKO DO POMIESZCZENIA, W KTÓRYM OKUPANCI
TRZYMALI BROŃ. NATOMIAST KS. MARIAN MYRCHA (1907
SIEDLCE – 1996) UCZESTNICZYŁ W ROZBRAJANIU NIEMCÓW
W SIEDLCACH 11 LISTOPADA 1918 R. NIŻEJ PODAJĘ
PAŃSTWU RELACJĘ Z 30 STYCZNIA 2001 ROKU, TRZECIEGO
ZNANEGO MI UCZESTNIKA OPISYWANYCH WYDARZEŃ,
ANTONIEGO SZEWCZUKA, KTÓRY MIESZKAŁ W KOMARNIE
KOLONII, A URODZIŁ SIĘ W 1903 R.

„I mówię panu, przyszedł 1918 rok! I tu,
u nas we wsi było dwóch Niemców, takich, co
pilnowali porządku. Jeden nazywał się Karol
a drugi Leon.
Tu my dowiadujem się, że w Platerowie
już powstańcy idą! To w 1918 roku! To my
co?! W sześciu poszli tu, na Pasiekę [wcześniejsza nazwa Platerowa – S.K.]. Tam Niemiec ten rządził. W Witulinie ten sam pan
był. A to majątek taki drugi, to my do jego.
My poszli tam. Było 18 krów, zabierać te
krowy temu Niemcowi. Bo dowiedzieli się,
że powstańcy idą.
I proszę pana, my zachodzim, zabierać
te krowy. Przyjeżdża Niemiec z karabinem
konno. My wzięli, jego zrzucili z konia, karabin zabrali i te krowy zabrali. Przypędzili do
wioski. Sześciu nas było: Pesiuk, Sawczuk, ja
i inni byli. Sześciu nas było.
Przygnali te krowy do wioski. Na drugi
dzień przyjeżdżają Niemcy, żandarmeria
i nas połapała! Nam w d...y dała tak niesamowicie i chcieli porozstrzelać! Ale Niemka
była w tym, z nimi razem. I Niemka mówi
tak: - Oni… Bo ja po niemiecku już rozumiał. – Oni walczą za Vaterland i my to samo.
Jak to ich bić?! Nie wolno tak robić!
No to tylko dali w d...ę i kazali złożyć taką sumę
pieniędzy za to. I kazali krowy zaraz odpędzić na
miejsce. No, popędzili te krowy na drugi dzień.
A już powstańcy są koło nas! I te Niemcy
uciekają. A my poszli do tych Niemców, co nas

pilnowali – dwóch. Zabrali karabiny im. Ale byli
porządni. Ten Leon to okropnie był stary człowiek. Ale był bardzo dobry Niemiec.
Popędzili my te krowy, a na drugi dzień
Niemcy te uciekają. I jego zabili koło Terespola,
tego Niemca, co nas bił.
W 1918 roku doczekałem się, to w 1918 roku
było. Dowiedzieliśmy się, że Niemcy uciekali,
a przyszli powstańcy te. A ojciec był w niewoli
w Niemczech”.
Samo wydarzenie odzyskania niepodległości
jest zaakcentowane datą 1918 r. na drewnianym krzyżu w Czepielinie (gm. Mordy), krzyżu
w Nowym Bartkowie, krzyżu w Ługach Wielkich (fundowany przez Emilię i Stanisława Borkowskich) oraz na ścianach murowanych kapliczek przy wyjeździe z Górek do Przesmyk oraz
w Starym Pawłowie koło Janowa Podlaskiego.
Natomiast uczestnicy są upamiętnieni w formie
pomników peowiaków w Janowie Podlaskim
(skwer naprzeciw kościoła) i Stoczku Łukowskim (po lewej przed wjazdem od Siedlec).
Znacznie więcej znaków w terenie jest postawionych w 10. rocznicę odzyskania niepodległości.
We wschodniej części województwa mazowieckiego ustawiono je w: Dobrem, Domanicach, Górkach (pow. łosicki), Hołubli, Jeruzalu,
Kiczkach, Lebiedziach, Serpelicach i Wyrozębach. Dziesięć lat później, w 1938 r., uczczono
w podobny sposób 20. rocznicę w Ludwinowie
i Łaskarzewie. Ponadto w Skórcu, naprzeciw
kościoła, granitowy obelisk na kopcu ziemnym
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został opatrzony napisem: POLEGŁYM/ZA
WIARĘ/I
OJCZYZNĘ/PARAFIANIE/SKÓRZECCY/3-5-1928 r.
Zdarzają się też inne, mniej okrągłe daty fundowania pomników w kolejne rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. W Starej
Kornicy taki pomnik ufundowało w 1925 r.
środowisko nauczycieli dla upamiętnienia roku
1918. Stoi w pobliżu starej siedziby Urzędu Gminy, przy skrzyżowaniu dróg do Szpak i Walima.
Ciekawostką są pomniki fundowane przez środowiska młodzieży w naszym regionie. W bliskiej
odległości od Siedlec, w Zbuczynie, był obelisk
POLEGŁYM/OBROŃCOM OJCZYZNY/ W L.
1914-1920/STOWARZYSZENIE/MŁODZIEŻY
POLSKIEJ/W ZBUCZYNIE 15/VIIII 1925 R.
(11 XI 2007 r. jego kształt i usytuowanie zmieniło SPOŁECZEŃSTWO GMINY ZBUCZYN).
Zapewne skorzystali z dobrego wzoru kolegów,
którzy wcześniej usypali kopiec w Wodyniach
i położyli na nim pamiątkową tablicę z napisem
POLEGŁYM/BOHATEROM/W OBRONIE/
WIARY I OJCZYZNY/WODYŃSKIE KOŁO/
MŁODZIEŻY/30/V 1925. W Łopaciance, przy
drodze Stoczek Łukowski – Garwolin, na głazie
wykuto serce opatrzone napisem: NA PAMIĄTKĘ 10-CIO LECIA NIEPODLEGŁOŚCI KU
PAMIĘCI OBROŃCOM LUDU STAWIA TEN

POMNIK KOŁO MŁ. W. W ŁOPACIANCE.
Niżej rodziny upamiętniły poległych: w 1917 r.
Jana Kamińskiego i 19 VIII 1920 r. Jana Pasika.
Natomiast w pow. siedleckim Koło Młodzieży
Wiejskiej ufundowało pomnik w Woli Wodyńskiej poległym w latach 1914 – 1920.
Mogiły poległych w wojnie polsko-bolszewickiej, zagrażającej istnieniu wolnej, dopiero co odrodzonej Polski, znajdujemy wzdłuż rzeki Bug.
Tutaj ginęli polscy żołnierze broniąc przed nawałą bolszewicką ostatniej naturalnej przeszkody przed atakiem na stolicę państwa polskiego
na przełomie lipca i sierpnia 1920 r. Usytuowane są na cmentarzu parafialnym w Skrzeszewie
(pow. sokołowski), Dąbrowie (pow. siedlecki),
w lesie w Starych Mierzwicach (pow. łosicki),
przy kościele w Janowie Podlaskim i w Kuzawce
(pow. bialski). Poza tym społeczeństwo naszego
regionu, czyli Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny upamiętniło w formie kopców ziemnych
i pomników poległych w wojnie 1920 roku postać jednego z twórców Polski niepodległej, Józefa Piłsudskiego. Spójrzmy na te znaki pamięci m.in. w Sokołowie Podlaskim, Drohiczynie
(na Górze Zamkowej), Siedlcach, Korczewie,
Przesmykach, Łosicach, Konstantynowie, Mor-
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dach, Puznówce, Maciejowicach,
Łaskarzewie i wielu, wielu innych
miejscowościach. Cennym źródłem informacji o udziale mieszkańców naszego regionu w dziele odzyskania przez Polskę
niepodległości są także tablice pamiątkowe,
wmurowane m.in. w kościołach garnizonów
II RP: Siedlce, Mińsk Mazowiecki, Garwolin,
Łuków i Biała Podlaska. Obecnie zauważamy
także pozytywne zjawisko odbudowywania pomników i kopców poświęconych Józefowi Piłsudskiemu, m.in. kopiec w Mariampolu (pow.
bialski) oraz pomniki w Dużych Horoszkach
i Sarnakach (pow. łosicki). Jeszcze na odbudowę czeka rozebrany przez władzę ludową kopiec
w Bielanach (pow. sokołowski) i pomnik poległych w 1920 r. w Zawadach (pow. siedlecki).
Ostatnia z wymienionych miejscowości
szczególnie zapisała się w idei upamiętnienia
odzyskania niepodległości. Polecam Państwu
zwrócenie uwagi na dwie kapliczki wzniesione
w 1928 r. Jedna stoi przy wyjeździe do Przesmyk,
druga dalej, w lesie po prawej stronie. Ale Zawady mają przede wszystkim zasługi w usypaniu
najważniejszego znaku pamięci opisywanej tematyki w naszym regionie, kopca Józefa Piłsudskiego. Usytuowany jest w lesie Majówka przy
szosie Siedlce – Łosice.
Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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CENTRUM MUZYCZNE

REKLAMA

CENTRUM
MUZYCZNE

Instrumenty  Nagłośnienie
 Oświetlenie  Studio
 Statywy  Video  DJ
 sprzęt prezentacyjny


Siedlce, ul. Piłsudskiego 41, 1 piętro
tel. 25 631 06 96, www.midi.pl

Midi/ASAJ
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW
SKROBECKI
FILMOWIEC

Sposób na jesień
Czy podczas jesiennych słot dopada Państwa
chandra? Nic się nie chce, każda nieprzewidziana sytuacja powoduje skok ciśnienia i najchętniej
nie wychodzilibyśmy z domu. Zawsze o tej porze roku mamy ochotę przenieść się do ciepłych
krajów, bo tam świeci ukochane słońce, jest ciepło, woda i plaża. A tu, w kraju zimno smutno
i ponuro - szkoda gadać! Ale może jest coś, co
zmieni nasze nastawienie, zmusi nas, spowoduje,
że będziemy czekać na wyjście z domu niecierpliwie? Odpowiedź nasuwa się sama; to oczywiście
kino! Jakżeby inaczej, skoro to kącik X Muzie poświęcony! Ale być może zaskoczę was dzisiejszymi wyborami filmowymi? Otóż postanowiłem
oderwać się nieco od stereotypowych skojarzeń
związanych z listopadem i tym razem motywem
przewodnim będzie muzyka, czyli film, a raczej
filmy muzyczne.
Słyszeliście Państwo zapewne, przynajmniej
w mediach, o długo wyczekiwanym nie tylko
REKLAMA

przez ortodoksyjnych fanów filmie pt.:”Bohemian Rhapsody”. Bohaterem tego obrazu jest
oczywiście zespół QUEEN, jego wokalista Freddy
Mercury i niepowtarzalna muzyka. Przyznam się
Państwu, że kiedy zaczęły krążyć wieści o kimś,
kto odważył się sięgnąć po ten temat, miałem
mieszane uczucia; bo o ile można w sposób interesujący przypomnieć muzykę, czy historię zespołu, o tyle jak wiarygodnie pokazać ikonę muzyki
rozrywkowej, której głos brzmi jeszcze w uszach
fanów? Kto odważy się zmierzyć z legendą, kto
wyda z siebie dźwięk choćby zbliżony do Freddy’ego? Przecież jest to niemożliwe! A jednak.
Film wyreżyserował Bryan Singer i trzeba przyznać, że wyszedł z, wydawałoby się, niemożliwego, obronną ręką! W roli głównej obsadził Ramiego Maleka, znanego z serialu „Mr. Robot”, który
znakomicie wypada w tej roli. A co w filmie? Nie
zabraknie rzecz jasna muzyki zespołu, znakomitych niepowtarzalnych riffów gitarowych Bryana
Maya, akompaniamentu pozostałych muzyków
i głosu Freddy’ego, bo w znakomitej większości
słyszymy oryginalną muzykę; przecież tego głosu,
jego głębi, brzmienia i mocy nikt nie jest w stanie
podrobić! Jako że jest to historia zespołu, na drugim planie widzimy znakomicie zagrane postacie
pozostałych członków kapeli: Maya, Taylora i Deacona. Reżyser nie unika pokazywania trudnych
chwil w zespole – między muzykami nie zawsze
jest przecież idealnie, często iskrzy i zdarzają się

Reżyseria: Bryan Singer
Obsada: Rami Malek, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello

mniejsze lub większe kryzysy. Widzimy również
samotność Freddy’ego, jego rozterki nie tylko
artystyczne, jego życie prywatne. Takie pokazanie tematu nadaje wiarygodności całemu dziełu.
Oczywiście nad wszystkim, nad każdą sekundą
tego filmu, króluje muzyka i ten jedyny, niepowtarzalny głos… Znajdą się zapewne malkontenci mówiący , że oto nie tak było, a ta historia
nie wydarzyła się albo miała inne miejsce i czas,
a Freddy Mercury tak nie wyglądał, zupełnie
inaczej się zachowywał itd., itp. To są tylko mniej
istotne szczegóły, bo liczy się dzieło jako całość
i pamięć, i miłość fanów, często bezkrytyczna, i to,
że dla wielu był to najlepszy, największy zespół,
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Reżyseria: Bradley Cooper
Obsada: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott

jednym słowem kapela wszech czasów; przecież
„królowa może być tylko jedna”!
Kolejny film, o którym Państwu opowiem, to
tytuł znany, przez widzów lubiany i nagradzany,
ale w nowej odsłonie. Proponuję Państwu trzeci
już w historii remake filmu z 1937 roku „Narodziny Gwiazdy”. Wydawałoby się, że opowiadanie
po raz kolejny tej samej historii będzie nudne i nic
już nie jest w stanie nas zaskoczyć, ale nic bardziej
mylnego. Oto okazuje się, że można opowiedzieć
znaną, niezbyt skomplikowaną zresztą historię,
w sposób elektryzujący i interesujący, a dokonał
tego reżyserski debiutant Bradley Cooper. W rolach głównych obsadził czołową niegdyś skanda-

listkę, kontrowersyjną Lady Gagę – pamiętamy
przecież, jak przyszła na rozdanie MTV Video
Music Awards w sukience z surowej wołowiny –
i … siebie. Obydwoje zagrali rewelacyjnie, w każdej scenie, niezależnie od tego, czy jest to wielka
zbiorowa scena na koncercie, czy intymne kameralne spotkanie dwojga zakochanych ludzi widać
między nimi chemię – to nieczęste zjawisko we
współczesnej kinematografii. Całość ogląda się
przyjemnie i bez znudzenia, mimo że historia jest
przecież dość prosta, by nie powiedzieć naiwna.
Mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że
film ten na pewno dostanie kilka nominacji do
Oscara, chociaż malkontenci powiedzą, że daleko mu do znakomitego „La La Land”. Te filmy
mają zresztą pewne podobieństwa; podobnie jak
w oscarowym musicalu i tu usłyszymy kilka muzycznych przebojów- kiedy piszę te słowa, ścieżka
dźwiękowa z filmu trzeci tydzień z rzędu okupuje
pierwsze miejsce najpopularniejszych płyt na liście Billboardu, a to jest nie lada wyczyn!
Drodzy Państwo, kino muzyczne ma się coraz lepiej. Po latach zapomnienia, by nie powiedzieć zapaści, obserwujemy wyraźne odrodzenie
się tego wielbionego niegdyś gatunku. Ten rodzaj
filmu jest przecież znakomitym pretekstem, by
w jesienne wieczory, kiedy jest ciemno i chłodno,
wyjść z domu po dobry humor albo choćby tylko
po jego poprawę.
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DO POCZYTANIAKatarzyna
Surmiak-Domańska

Kieślowski.
Zbliżenie

– Co porabiasz,
Krzysiek?
– No, jestem w Warszawie, staram się nakręcać jakieś filmy, kombinuję, czasem mi wychodzi, czasem nie wychodzi…
Krzyśkowi, synowi urzędniczki i inżyniera
budowlanego, „nakręcanie filmów” ostatecznie
wyszło. Jak mało komu w polskiej kinematografii.
Jak doszło do tego, że chłopak uciekający przed
prześladującą jego rodzinę chorobą został reżyserem? Jak to się stało, że twórca, któremu nawet
najbliżsi współpracownicy przepowiadali koniec,
odniósł z dnia na dzień światowy sukces? I dlaczego – jak określił to jeden z jego przyjaciół – sam
siebie aż tak bardzo zarzynał? Kieślowski zawsze
osiągał cel, a jednak niemal nigdy nie był z siebie
zadowolony. Zmagał się z widmem niespełnienia
i zadręczał pytaniem, czy dobrze wybrał zawód.
„Książkę Katarzyny Surmiak-Domańskiej
czyta się jak gotowy scenariusz filmu o jednym
z największych twórców kina europejskiego.”
Grażyna Torbicka
Wydawnictwo Agora, 2018

autorska galeria

BARTOSZ MUSIEJ
Urodzony w Siedlcach - malarz, grafik, fotograf. Sztuki malowania uczył się pod kierunkiem Antoniego Wróblewskiego. Prace swoje
prezentował na wystawach indywidualnych
i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego ulubioną tematyką jest pejzaż. Najchętniej maluje nad
Bugiem - w Mierzwicach.

Bartosz Musiej posiada niezwykłą umiejętność
konstruowania obrazów, głównie pejzaży, przy
pomocy kilku barwnych plam. W jego obrazach
nie ma tradycyjnego modelunku, a przecież jest
zawsze rozległa przestrzeń i niezwykłe światło. B.
Musiej potrafi zostawić niedomalowane białe tło,
które staje się niezbędną, integralną częścią ob-

razu. To jest bardzo trudne i cechuje najlepszych.
Lubi obrazy monochromatyczne, ale też nie
boi się czystych, mocnych barw. Maluje pejzaże
horyzontalne, oszczędne, lapidarne, sprowadzone niemal do znaku - chmura, linia horyzontu,
drzewo, woda. Maluje nie „ciało”, ale „ducha” pejMikołaj Malesza
zażu. Maluje jego istotę.
WYSTAWA LISTOPAD-GRUDZIEŃ
GALERIA TEATRALNA CKiS
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M

iałem szczęście obejrzeć w siedleckim CKiS przedpremierowy pokaz

sztuki pt. „Oskar i Pani Róża”, zrealizowany na
postawie książki Erica Schmitta. Wcześniej widziałem to dzieło w teatrze „Pinokio” w Łodzi,
przygotowane przez studentów PWSFTviT oraz
amatorską jego wersję w Wyższym Seminarium
Duchownym Diecezji Siedleckiej. Oba występy
skłoniły mnie do przeczytania książki Schmitta.
To, co zobaczyłem na Scenie Teatralnej Miasta
Siedlce, było dla mnie powodem największych
przeżyć. Powodów było kilka.
Po pierwsze: dotychczasowe prezentacje
„Oskara i Pani Róży” były realizowane przez
osoby pełnoletnie, które „udawały” postacie
dziecięce, biorące udział w spektaklu. Przesłanie
dziecięcych przeżyć bohaterów było zachowane,
ale odbiegało od nurtu wskazanego przez autora książki. Siedlecka wersja obsady aktorskiej
jest najbardziej bliska pierwowzorowi. Miałem
wrażenie, że mali geniusze są profesjonalistami
w sztuce aktorskiej na miarę swego wieku.
Po drugie: „siedlecka” wersja „Oskara i Pani
Róży” ma unikalną interpretację, bardzo przypominającą broadwayowskie musicale. Tematycznie dopasowane piosenki p. Gotowickiej i p.
Chromińskiego, dynamika zmian scenerii, tańce
na deskach i pozostałe układy, wnoszą niezwykłe
urozmaicenie akcji.
Po trzecie: fenomenem spinającym wszystko
w całość jest „człowiek renesansu” p. Iwona Orzełowska, w jednej osobie scenarzysta, reżyser i choreograf. Jej doświadczenie w prowadzeniu dziecięcych i młodzieżowych formacji tanecznych
łatwo rozpoznać podczas oglądania spektaklu.
I wreszcie po czwarte: przesłaniem zarówno
książki, jak i spektaklu jest problem śmierci, jako
integralnej części naszego życia. Do niej zmierzamy, ale buntujemy się na myśl, że dotyka także
dzieci. Spektakl, zgodnie z myślą autora książki,
bardzo subtelnie przekazuje tę prawdę, pokazując
jak bardzo ważna jest wiara w jej zrozumieniu.
Siedlecką wersję sztuki teatralnej „Oskar
i Pani Róża” trzeba koniecznie zobaczyć. Jeśli
tego nie zrobimy, wiele stracimy.
ks. Henryk Drozd

- lekcja życia

M

ówienie o śmierci jest trudne truizm. Będąc lekarzem mówienie
o śmierci jest rutyną codzienności. Mówienie o śmierci osoby młodej jest trudne nawet dla zawodowców. Mówienie o śmierci
dziecka w musicalu to naprawdę ekstremalne wyzwanie. Jednak są tacy, którzy się tego
podjęli i mogliśmy oglądać ich w spektaklu
„Oskar i Róża”. Iwona Orzełowska wsparta
swoimi tancerzami, muzykami i poetami
stworzyła coś o prawdziwym dorastaniu do
śmierci a właściwie do pełni Życia. Spektakl wyjawia dwie fundamentalne prawdy:
Życie smakuje najbardziej, kiedy gaśnie
oraz druga: śmierć nabiera sensu, gdy ma
się pewność Życia. Piękny i mądry moment
zadumy szczególnie ważny dla tych, którzy
zapomnieli, że życie to śmiertelna choroba
przenoszona drogą płciową. Warto pójść
i sobie przypomnieć…
Gorąco polecam Paweł Żuk

S

pektakl „Oskar i Pani Róża” wywarł
na mnie ogromne wrażenie. General-

nie w świecie poruszamy się między dwoma
biegunami, biegunem dobra i zła.
Tym biegunem dobra jest zdrowie, natomiast biegunem zła jest choroba.
Czasami marudzimy, jesteśmy nieszczęśliwi z błahych powodów, a nie uświadamiamy sobie, jak bardzo jesteśmy bogaci,
mając najcenniejszy dar, jakim jest zdrowie.
Problem choroby dotyka wielu dzieci. Wystarczy pójść do szpitala, by zobaczyć ogrom
cierpienia, jakie je dotyka. To także cierpienie ich bliskich. Skłania nas to do refleksji
nad kruchością życia i jednocześnie docenienia czasu, który jest nam dany po to, by
go wykorzystać jak najlepiej i żyć pełnią życia. Ze spektaklu „Oskar i Pani Róża” płynie
morał, że w życiu najważniejsza jest miłość.
Miłość, która daje nadzieję i siłę do walki
z chorobą. Przedstawienie polecam szczególnie młodzieży, która w pędzie współczesnego świata, często nie docenia najważniejszych wartości. Zatrzymajmy się na
moment, doceńmy piękno, jakie nas otacza
i żyjmy chwilą, która trwa. I jest bezcenna.
Adam Skup

fot. Janusz Mazurek

Oskar i Pani Róża
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dla każdego z nas

pędzie. Momentami jest nam smutno, czujemy
złość, rozgoryczenie, patrząc na bezradnych lekarzy, zatroskanych rodziców, którzy nie potrafią
spojrzeć w oczu umierającemu chłopcu. A przecież w Oskarze tli się jeszcze iskra życia. „Oskar
i Pani Róża” to sztuka dla wszystkich tych, którzy chcą dotknąć emocji, wszystkich tych, którzy
chcą odkryć to, co w życiu piękne. Chylę czoła
przed Panią Iwoną Orzełowską za przygotowanie spektaklu, który rzucił wszystkich na kolana,
doceniam wrażliwość, która sprawiła, że wielu
widzów wyszło z zaszklonymi oczami.
Anna Rękawek

W

dniu14 października 2018 r obejrzałem spektakl Oskar i Pani Róża
na podstawie książki Erica - Emmanuela
Schmitta o tym samym tytule.

Oskar to mały chłopiec, chory na nowotwór, świadomy swojej choroby i nieuchronnie
zbliżającej się śmierci. Pani Róża to wyjątkowa
postać w życiu chłopca, która jako jedyna nie
ucieka od trudnych pytań, przekazuje prawdę tak aby chłopiec mógł przeżyć każdy dzień
świadomie, pogłębiając swoją relację z Bogiem.
Zamiana każdego dnia na 10 lat życia, pozwala
chłopcu doświadczyć wielkiej miłości, zestarzeć
się u boku ukochanej, a w końcu umrzeć. Tak,
nie bójmy się powiedzieć umrzeć, bo śmierć jest
nierozerwalnie związana z życiem.
Pani Iwona Maria Orzełowska - scenarzystka i autorka przedstawienia, w umiejętny
i trafny sposób ukazuje całą sytuację z pozycji
Oskara, jego rodziny, przyjaciół i personelu
medycznego. A wszystko odbywa się w sposób
delikatny, łagodny, nie przytłaczający smutkiem - pomimo płynących z oczu łez i dławienia w gardle.
Urocze piosenki z muzyką K. Chromoń-

skiego i tekstami Uli Gotowickiej trafiają do
odbiorcy w każdym wieku, są poważne, wesołe czasem wręcz śmieszne, potrafią rozładować
napięcie towarzyszące tak ważnym, wręcz fundamentalnym tematom.
Artyści / w każdym wieku/ - fenomenalni
- ekspresja aktorska, dialogi, piosenki, układy
choreograficzne wykonane perfekcyjnie. A co
najważniejsze - widać było ogromne zaangażowanie i radość płynącą z realizacji tego spektaklu.
Nadal jestem pod ogromnym wrażeniem
tego przedstawienia i gorąco je polecam.
Jednocześnie dziękuję wszystkim twórcom
i wykonawcom.
Mariusz Żaczek

fot. Janusz Mazurek

Są takie tematy, są takie sytuacje, których
nie da się opisać słowami, można je jedynie
przekazać emocjami, gestami, muzyką czy
tańcem. Słów kilka o spektaklu „Oskar i Pani
Róża”. Nie jest to typowe przedstawienie dla
dzieci, ze szczęśliwym zakończeniem. To opowieść, w której radość przebija się przez smutek, to nadzieja, z której wylewa się cierpienie,
to lekcja życia dla każdego z nas. „Oskar i Pani
Róża” to spektakl trudny. Trudny, ponieważ
ujawnia skrywane w naszych sercach uczucia,
których nie potrafimy okazać w codziennym
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Jesienne tournée spektaklu „After Before”

W

dniach 19-28 października odbyło
się jesienne tournée spektaklu „After
Before” w choreografii Macieja Kuźmińskiego.
Mieliśmy okazję zaprezentować się w 10 miastach, północno-wschodniej Polski. Odwiedziliśmy Ostródę, Malbork, Nowy Dwór Gdański,
Morąg, Giżycko, Suwałki, Olecko, Ełk, Augustów, Grajewo. Wyjazd ten był zrealizowany
we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca,
w ramach projektu „Scena dla Tańca 2018”. Obsadę spektaklu stanowili tancerze Teatru Tańca
Caro, w składzie: Klaudia Mościcka, Mieszko

REKLAMA

Chomka, Eliza Leszczak, Jan Kosianko, Mariusz
Wysokiński, Krzysztof Wiśniewski, Aleksandra
Chojnacka, Aleksandra Kłusek, Anna Kurowska, Julia Mućko. Spektakl łącznie obejrzało
około 1500 osób. Po każdym występie rozmawialiśmy z publicznością, odpowiadając na pytania i rozwiewając ich wątpliwości odnośnie
samej choreografii, idei i istoty spektaklu, jak
również scenografii, muzyki czy kostiumów.
Cały wyjazd był nowym i ciekawym doświadczeniem dla młodych artystów, którzy dopiero
rozpoczynają swoją taneczną przygodę w świe-

cie profesjonalnego tańca współczesnego. Występ na różnych scenach Polski, o różnych warunkach scenicznych zgłębił ich świadomość
pracy w teatrze. Dla mnie osobiście było to też
wyzwanie, gdyż nauczyłam się jak trudno jest
pracować przy obsłudze światła i dźwięku. Niejednokrotnie musiałam wejść na drabinę i własnoręcznie ustawiać lampy, tak aby podkreślały
one charakter przedstawienia. Wszyscy powróciliśmy z tournée w pełni usatysfakcjonowani
zarówno rozwojem artystycznym jak i wspaniałą przygodą, którą odbyliśmy! :)
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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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INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI
Kontakt:

BALKON

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

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

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

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

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