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[rozmowa ze Stefano Tarrazzino]

Wspomnienia
o Jacku Woszczerowiczu

Moje serce
to jest taniec

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

NAJPIĘKNIEJSZY TANIEC, KSIĄŻKA I FILM O MIŁOŚCI
HYMN O MIŁOŚCI

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.





Z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian

IWONA MARIA ORZEŁOWSKA

JAROSŁAW KAMIŃSKI

AGNIESZKA PASZTOR

choreograf, wicedyrektor CKiS

Pisarz i scenarzysta

Novekino Siedlce

Miłość i taniec to duet doskonały,
do wieków pobudzający
naszą wyobraźnię, inspirujący
i budujący. Najpiękniejsze duety
miłosne to dla mnie duety
w spektaklu „Black and White”
do muzyki Amadeusza Mozarta
w choreografii Jiri Kiliana. A część
„Petite Mort” to cud i geniusz
choreografii i muzykalności. Teraz
na całym świecie każdy szanujący
się zawodowy teatr baletu,
każda scena, która zatrudnia
tancerzy z dobrą techniką
neoklasyczną i współczesną stara
się wystawić ten spektakl.
„La Petite Mort” by Jiří Kylián . To
coś, co od piętnastu lat oglądam
zawsze z zapartym tchem,
posiadam płytę oryginalną
z Holandii, wyeksploatowaną
do bólu. Miałam też okazję
widzieć na żywo Nederlands
Dans Theater w Amsterdamie płakałam.
Kiedyś mam nadzieję kupić
prawa i wystawić na Scenie
Teatralnej Miasta Siedlce tę
choreografię dla tancerzy tu
pracujących.

„Małżeństwo z Albertyną
zdawało mi się szaleństwem”,
stwierdza Marcel, bohater
„W poszukiwaniu straconego
czasu” . Decyduje się więc
na rozstanie z kobietą, którą
uznawał jeszcze niedawno
za miłość życia. Wystarczy
jednak krótka rozmowa
z Albertyną, w czasie której
okaże się, że dziewczyna
oszukiwała go, a miłość
wróci z porażającą mocą.
Miłość czy raczej zazdrość? Ile
w miłości „miłości” a ile innych
emocji? „W poszukiwaniu
straconego czasu” analizuje
nasze uczucia jak żadna inna
powieść. Głęboko i nie unikając
paradoksów. Wielka miłość
bywa podszyta małostkami
a zdawałoby się nieistotne
związki przekształcają się
w uczucia na całe życie. Wielka
powieść Marcela Prousta
napisana w początkach
XX wieku to dla mnie
najważniejsza książka o miłości.
Również dlatego, że wciąż
bulwersuje i inspiruje.

Dla mnie najpiękniejszy film
o miłości to film o samotności.
Wiem, że brzmi to trochę
nieromantycznie. Jest tak
dużo komedii, które bawią,
gdy je oglądamy. Dajemy się
wciągnąć w fabułę i rzeczywiście
zapominany o świecie realnym,
a gdy po skończonym seansie
zapalają się światła na sali, wszystko
wydaje się takie płytkie. Dlatego,
gdy film dotyka jakiegoś ważnego
problemu w związku dwojga
ludzi, patrzę chętniej i analizuję.
Dobrym filmem do przemyśleń
jest „Smak curry” reż. Ritesh Batra.
To film o miłości i samotności,
która potrafi się zakraść, gdy ludzie
przestają rozmawiać ze sobą. Akcja
rozgrywa się Bombaju - tylko tutaj
działają Dabba – dostarczyciele,
którzy dowożą obiady gotowane
przez żony siedzące w domach
mężom pracującym w biurach.
Ten jeden raz obiad przygotowany
z ogromną starannością
i oddaniem, trafia pod niewłaściwy
adres...

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

4-5 Repertuar CKiS na luty

Punkt Informacji Miasta Siedlce,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74

6-7 Co za miesiąc?

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2

8-9 Gość Sceny 24 - rozmowa

Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10

		 z Robertem Janowskim
10-11 Światowy Dzień Kota

Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Klub Rafa, ul. Rynkowa 24
Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134

12-13		 Rozmowa miesiąca -

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2

		 ze Stefano Terrazzino

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4

UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9

14-15		 Wspomnienia

Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1

		 o Jacku Woszczerowiczu

Sieć sklepów TOPAZ

16 Mini przewodnik turystyczny
17 Kultura po sąsiedzku
19 Wielcy artyści
		 i ich dzieła
20-21 Bazar kulturalny
22-23 Piszą o nas / relacje

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15

Edmund Blair Leighton „Tristan i Izolda”
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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1 LUTEGO (czwartek)
LEKCJE FILMOWE

7 LUTEGO (środa)
SPEKTAKL

„I KTO TO MÓWI?
O PIRACIE BUCIORZE, KTÓRY
CZYLI JAK POWSTAJE DUBBING” ZGUBIŁ SKARB A ZYSKAŁ PRZYJACIELA
„JAK ONI TO ZROBILI, CZYLI
godz. 9:00, 11:00
O EFEKTACH SPECJALNYCH” miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
godz. 08:30 i 11:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Lekcje filmowe przygotowane przez Centrum
Edukacji Filmowej z Wołomina.

2 LUTEGO (piątek)
SPEKTAKL KONKURSOWY

9 LUTEGO (piątek)
2017/2018

PRZYGODA Z OGRODNIKIEM

MISERY
godz. 17:30 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Stephen King
Adaptator: William Goldman
Reżyseria: Robert Gliński
Obsada: Ewa Wencel, Piotr Polk,
Marcin Piętowski
Przedstawienie „Misery” to nowy wymiar
rozrywki w zupełnie nowej przestrzeni.
Autor poczytnych romansów Paul Sheldon
traci kontrolę nad autem w czasie śnieżycy.
Rozbity samochód i nieprzytomnego
pisarza odnajduje przypadkiem
mieszkająca w pobliżu zawodowa
pielęgniarka – Annie Wilkes. Wybawczyni
okazuje się być wielką fanką Paula i jego
twórczości. Annie opiekuje się swoim
idolem z wielkim zapałem, ale jego powrót
do zdrowia nie jest jej prawdziwą intencją...
Samotna kobieta chce, żeby Paul został
w jej domu na zawsze. I zrobi wszystko –
dosłownie – aby ten cel osiągnąć. Reżyser
Robert Gliński doświadczony w pracy
zarówno w teatrze jak i w filmie stworzył
nastrój, dzięki któremu widz będzie
śledził akcję w napięciu od pierwszej do
ostatniej minuty przedstawienia. W nowym
spektaklu niezapomniane kreacje aktorskie
stworzyli: Ewa Wencel oraz grający
gościnnie Piotr Polk.

godz. 17:00 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz: Norm Foster (Kanada)
Reżyseria i tłumaczenie: Mirosław Połatyński
Obsada: Anna Mucha, Edyta Herbuś,
Katarzyna Ankudowicz, Artur Krajewski,
Bogdan Kalus, Michał Sitarski
Czarna komedia z zaskakującą puentą wybitnego
kanadyjskiego autora - Norma Fostera. Znany jest
on polskiemu widzowi z takich hitów scenicznych,
jak: Premiera, Ostra Jazda, Old Love, Randka
w Ciemno na dwie pary, Długi ŁYKend czy Między
łózkami. Para aktorów - Państwo Dzicy, po latach
pracy w teatrze, porzucają ambicje i mizerne życie
aktorów teatru objazdowego. Zostają ekspertami od
samodoskonalenia osobowości...

Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
Kierownik produkcji: Anna Harke
Scenografia i kostiumy: Natalia Koperkiewicz
Spektakl w reżyserii i z muzyką Waldemara
Koperkiewicza, w wykonaniu aktorów Teatru Es.
Niezbyt odważny tytułowy pirat Bucior i jego
gadatliwa i bardzo kolorowa Papuga żeglują po
morzu, aż na pewnej wyspie spotykają innego Pirata,
groźnego Kapitana Haka, który szuka skarbu. Hak
jest straszny, wzbudza lęk, ale poczciwy Pirat znajdzie
na niego sposób dowcipny i pomysłowy. Bucior
przejdzie liczne próby siły i charakteru, by na koniec
zrozumieć, że najbardziej wartościowym skarbem jest
przyjaciel. A Papuga? Gada, gada, gada... Zobaczcie
sami, co się jeszcze wydarzy w morskiej opowieści!

7 LUTEGO (środa)

TCHNIENIE
OTWARCIE WYSTAWY PRAC MALARSKICH
WŁADYSŁAWA SZCZEPAŃSKIEGO
godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS

4 LUTEGO (niedziela)
KABARET

CYRKUŚNIKI-KABARET HRABI
godz. 16:00 i 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

„Patrzcie, idzie nasz miejscowy cyrkuśnik”! - lata
temu usłyszał Dariusz Kamys, wchodząc do sklepu
spożywczego. Niech więc tak będzie! Cyrkuśniki
- Aktorzy na usługach publiczności. Wszystko dla
niej. Hrabi do usług.

Profesor zwyczajny w Instytucie Sztuk Pięknych UJK
w Kielcach. Prezentował prace na kilkudziesięciu
wystawach indywidualnych, m.in. w Warszawie,
Krakowie. Wrocławiu, Kielcach, Zakopanem,
Gdańsku oraz w Kijowie. Brał udział w wielu
wystawach krajowych i międzynarodowych
w Polsce, Belgii, Czechach, Macedonii, Niemczech,
Rumunii, Słowacji, Szwecji, na Ukrainie, Węgrzech
i we Włoszech. Jego prace znajdują się w zbiorach
muzeów i galerii w kraju i za granicą. Jest laureatem
wielu nagród za twórczość artystyczną. Jest
członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków
i Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
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17 LUTEGO (sobota)
SPEKTAKL

ARCHIPELAG

w w w.facebook.com/ckis.siedlce

9 LUTEGO (piątek)
SPEKTAKL

MISERY
godz. 17:30 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Stephen King
Adaptator: William Goldman
Reżyseria: Robert Gliński
Obsada: Ewa Wencel, Piotr Polk,
Marcin Piętowski

godz. 19:00
miejsce: Centrum Kultury w Lublinie
Choreografia, koncepcja: Maciej Kuźmiński
Wykonanie: Anna Mikuła,
Zuzanna Kasprzyk, Monika Witkowska,
Karol Miękina, Grzegorz Łabuda
Spektakl to złożony z migawek i wspomnień kalejdoskop
obrazów, ukazujący człowieka zawieszonego
w przestrzeni, gdzie czas nie płynie linearnie. Powracające
i pozornie niezwiązane ze sobą sceny nawiązują do
współczesnego, fragmentarycznego świata, którego
wirtualne i rzeczywiste sfery zlewają się nie do poznania.
Pięcioro tancerzy tworzy pięć scenicznych osobowości, ze
swoją historią i pragnieniami, ukazanych naprzemiennie
w ruchu i zawieszeniu. Stają się oni częścią archipelagu
wspomnień, który stopniowo wyłania się jako obraz na
długo zapadający w pamięć widza.

Spektakl, który zainaugurował działalność Sceny
Kameralnej Teatru Kwadrat to klasyczny dreszczowiec
- adaptacja powieści Stephena Kinga, na podstawie
której powstał słynny film pod tym samym tytułem.

12, 14 LUTEGO

20 LUTEGO (wtorek)
GALA ZAKOŃCZENIA

SPEKTAKLE EDUKACYJNE

MAGIA TEATRU
ZAKLĘTE GRANIE
SKĄD NASZ RÓD

20 LUTEGO (wtorek)

ARTENES

godz. 8:30, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży
w wykonaniu wrocławskiego Teatru ARTENES

13 LUTEGO (wtorek)
SPEKTAKL KONKURSOWY

2017/2018

KOCHANIE
NA KREDYT
godz. 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Olaf Lubaszenko
Obsada: Małgorzta Pieczyńska,
Agnieszka Maciąg, Piotr Zelt,
Stefano Terrazzino, Filip Bobek
„Kochanie na kredyt” to komedia Marcina
Szczygielskiego z elementami farsy – wypukłe
zwierciadło, którego zniekształcenie komicznie
wyolbrzymia szczegóły rzeczywistości. Każde
powiększenie ma jednak to do siebie, że
daje widzowi szansę dostrzeżenia pozornie
nieistotnych detali determinujących nasze życie,
a z tego spostrzeżenia płynie konkretna nauka –
w dzisiejszym świecie niezwykle łatwo jest pomylić
pragnienie z nałogiem.

2017/2018

CUDOWNA TERAPIA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Daniel Glattauer
Przekład: Marek Szalsza
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
Opracowanie muzyczne: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
Kierownik produkcji: Anna Harke

24 LUTEGO (sobota)
KONCERT

STARE DOBRE
MAŁŻEŃSTWO
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Skład zespołu:
Krzysztof Myszkowski
Roman Ziobro
Maciej Knop
Zespół niezmiennie złożony jest
z wyśmienitych muzyków towarzyszących
założycielowi oraz liderowi SDM Krzysztofowi
Myszkowskiemu, śpiewającemu swoje kultowe
piosenki - od najstarszych (np. Blues o 4 nad
ranem, Jak, Sanctus, Bieszczadzkie Anioły)
po najnowsze.

CUDOWNA
TERAPIA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Daniel Glattauer
Przekład: Marek Szalsza
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
Opracowanie muzyczne:
Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
Kierownik produkcji: Anna Harke
Podczas Gali Zakończenia VI Ogólnopolskiego
Festiwalu Teatrów Sztuka plus Komercja poznamy
zwycięskie teatry i aktorów, będziemy mieli szansę
na wygranie atrakcyjnych nagród, a na zakończenie
czeka nas jeszcze jedna uczta teatralna.
Kryzys małżeński – mówi to Państwu coś? Rzucanie
talerzami lub ciche dni, dąsy i rozpaczliwa chęć
ucieczki. W takim stanie ducha poznajemy Joannę
i Valentina – głównych bohaterów sztuki Daniela
Glattauera pt. „Cudowna terapia”. Czy decydując się
na terapię małżeńską, aczkolwiek bez żadnej wiary
w jej powodzenie, niejako dla świętego spokoju,
doświadczą cudu i uratują swoje małżeństwo?
Świetnie napisana komedia, grana przez znanych
już Państwu z „Kantaty na cztery skrzydła”, aktorów,
niewątpliwie wprawi Was w znakomity humor.
Koniecznie trzeba przyjść ze swoją drugą połową!
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4 MARCA (niedziela)

8 MARCA (czwartek)

godz. 16:00

godz. 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL

SPEKTAKL

KOZIOŁEK MATOŁEK I JEGO PRZYGODY

CUDOWNA TERAPIA

Spektakl na motywach książki
Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentowicza.
Wraz z zabawnym Koziołkiem Matołkiem dzieci zwiedzą różne zakątki
świata, powalczą samurajskim mieczem, odkryją słowne łamigłówki
i poznają afrykańskie piosenki.

Autor: Daniel Glattauer
Przekład: Marek Szalsza
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz, Robert Protasewicz
Opracowanie muzyczne: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski, Robert Protasewicz
Kierownik produkcji: Anna Harke

5 MARCA (poniedziałek)

9 MARCA (piątek)

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

DZIEŃ KOBIET W TEATRZE

godz. 20:00

godz. 10:00 i 18:30

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL

TEATR BANIEK MYDLANYCH

POZORY MYLĄ

DZIWACTWA MISTRZA BULBULASA

Komedia pomyłek Seymoura Blickera ze świetnymi rolami i happy endem.
Aby jednak do niego dotrzeć, trzeba pokonać kompletnie
niewiarygodne przeszkody.
Obsada: Kacper Kuszewski, Piotr Ligienza, Anna Smołowik,
Anna Iberszer, Katarzyna Żak/Olga Bończyk

Teatr Baniek Mydlanych zaprasza na unikalne widowisko dla dzieci.
Czekają na nas Olbrzymie Bańki Mydlane w nowych kształtach i kolorach!
Bajeczny karnawał baniek mydlanych oraz niesamowita dawka humoru
i dobrej energii dla całej rodziny, czyli interaktywne show w wykonaniu
międzynarodowych artystów, które zabierze Was w zachwycającą podróż
do krainy magii i kolorów!
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16 MARCA (piątek)

godz. 16:00 i 19:00

godz. 9:00 i 10:45

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL

SPEKTAKL

ALIBI OD ZARAZ

IDZIE WIOSNA

Obsada: Wojciech Wysocki, Katarzyna Skrzynecka,
Aleksandra Grzelak, Małgorzata Potocka, Stanisław Banasiuk,
Mateusz Banasiuk, Małgorzata Ostrowska-Królikowska

Spektakl teatralny dla dzieci
w wykonaniu aktorów Teatru Banasiów
z Warszawy

Przyłapany na zdradzie mąż potrafi wznieść się na wyżyny kreatywności!
Sztuka Jeana Poireta “Alibi od zaraz” jest tego niezbitym dowodem.

wicz
reżyseria i muzyka: Robert Protase ewicz
Koperki
opieka artystyczna: Waldemar
obsada: aktorzy Teatru Es
Harke
Anna
ji:
produkc
kierownik

14, 15 MARCA

21 MARCA (środa)

godz. 9:00 i 11:00

godz. 9:00, 11:00 i 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL

SPEKTAKL

ANTYGONA

DZIEŃ DRUGI. WIELKA SOBOTA

TEATR MĄDREGO WIDZA
Reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
Opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
Kierownik produkcji: Anna Harke
Antygona to historia ciągle aktualna. Ponadczasowy dramat, który na stałe
wpisał się do kanonu lektur jako pozycja obowiązkowa. Przedstawienie to ma
charakter snu. I tak jak sen, jest wyobrażeniem z wieloma niedopowiedzeniami.

WG „DZIEŃ DRUGI PRAWDA JEDYNA”

GRZEGORZA SKWARKA
Scenariusz, reżyseria, opracowanie muzyczne: Waldemar Koperkiewicz
Śpiew: Ania Broda
Obsada: aktorzy Teatru Es - Anna Kasjaniuk, Paweł Skolimowski,
Robert Protasewicz, Maciej Czapski, Paweł Kryszczuk
Montaż muzyki: Robert Protasewicz
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GOŚĆ SCENY 24
ROZMOWA z

Robertem Janowskim, piosenkarzem, kompozytorem, poetą, dziennikarzem
radiowym, prowadzącym program telewizyjny „Jaka to melodia”

NIE
BOJĘ SIĘ
ŻYCIA
 Robercie, wiem, że już od dawna chciałeś przyjechać do Siedlec, bo dużo dobrego
słyszałeś o naszym mieście…
Tak, to prawda. Nie słyszałbym o Waszym
mieście w ogóle, gdyby nie występująca
w moim programie siedlczanka Ania i tańczący w nim artyści Caro Dance. Za chwilę zresztą dociera do mnie informacja, że
Caro Dance zostają Mistrzami Świata, do
tego koncertują z Anią Głogowską. Potem
dowiaduję się, że macie fantastyczną scenę
i profesjonalny teatr. To wszystko spowodowało, że pomyślałem sobie: muszę to zobaczyć na własne oczy! Postanowiłem więc, że
przyjadę do CKiS z recitalem, no i jestem!
Na miejscu okazało się, że nic z tych wieści, które do mnie docierały, nie jest przesadzonych, a wręcz przeciwnie: jest lepiej
niż się spodziewałem. Takiego zaplecza
technicznego i ludzi, takiej atmosfery i klimatu dla sztuki mogą Wam pozazdrościć
inne ośrodki kultury. Czegoś takiego nie
ma w większości miast, nawet tych dużych;
jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań. Nigdzie
nie uświadczysz takiego sprzętu jak tu. No,
może w Katowicach, ale tylko w Wyższej
Szkole Muzycznej i to tyle! Właściwie Siedlce zaczynają robić się kulturalną stolicą
tej części Polski. Tu mieszkają ludzie, którzy
napędzają absolutnie fajne historie. Bez nich
nic by się nie udało, mimo najlepszej techniki i infrastruktury.
 Cieszy nas to, bo uważamy, że jest to
miejsce dla każdego. Na stałe pracujesz
w telewizji, ale wcześniej był Teatr Dramatyczny.
Tak, niestety musiałem zrezygnować z teatru. Codziennie mam program w telewizji, do tego dochodzą koncerty, recitale,
nagrywanie płyt. Na nic więcej nie starcza
mi czasu. Musiałem coś wybrać, a z czegoś
zrezygnować, a że trzeba gdzieś pracować
na stałe, padło na telewizję i program „Jaka
to melodia”, bo jego formuła bardzo mi odpowiada. Poza dobrą dawką muzyki i tańca
niesie on wartości edukacyjne. I - co niezwykle istotne - jest apolityczny.
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 Jesteś człowiekiem estrady, ale Twoje wykształcenie to daleki biegun obecnych zainteresowań. Jak to się stało, że lekarz weterynarii został showmanem?
Odpowiem tak: pierwszą piosenkę zaśpiewałem mając trzy latka (lata sześćdziesiąte)
i była to „Walentyna”. Od dziecka miałem
więc do czynienia z muzyką; chodziłem do
szkoły muzycznej w klasie fortepianu, śpiewałem w chórze, a tu zupełnie nagle wypaliła
mi ta weterynaria. Mimo to ciągle nosiłem
w sobie tęsknotę do śpiewania. I tak, jestem ci
ja lekarzem weterynarii. Pewnego dnia kończy mi się dyżur, jest godzina 16.00, rok 1990,
patrzę w telewizor, który stał tam, gdzie wisiały nasze fartuchy, a w nim Janusz Józefowicz
zachęca: …jutro, proszę Państwa, jest ostatni
dzień castingu do musicalu „Metro”! Mówię
więc: szefie, jutro biorę wolne i nie przyjeżdżam do pracy i... już nie przyjechałem. Tak
to się stało. Wszedłem na scenę, zaśpiewałem,
usłyszałem „bierzemy Pana” i zostałem. Gdybym wtedy się nie sprawdził i nie dostał do
„Metra”, byłbym dzisiaj lekarzem weterynarii
i nie gadalibyśmy tu i teraz! Podejmujesz decyzję, a potem rusza lawina różnych rzeczy:
fajnych, dobrych, wesołych, a czasem smutnych…

nę. Ale to nie znaczy, że nie uwielbiam grać
koncertów i spotykać się z publicznością, bo
nadal to moja największa radość.

|9

stu czuję, jakby mnie ktoś wyrzucił z pracy.
Dlatego jestem bardzo szczęśliwy, jeśli dostaję
zaproszenie, np. do Siedlec. Wyobraź sobie,
że w trakcie koncertu nigdy nie spojrzałem
na zegarek, nigdy też nie uważałem, że może
to być stracony dzień. Każdy występ jest zawsze wydarzeniem, którego wspomnienie
pielęgnuję w sercu. Józefowicz powiedział mi
kiedyś: Graj tak, jakbyś grał dwa razy w życiu:
pierwszy i ostatni raz. Być może to wyświechtany tekst, ale ja się do niego stosuję.

 Jesteś rozpoznawalnym facetem, jak to
znosisz?
Znoszę to cudnie, może dlatego, że ja lubię
ludzi, a oni mnie. Jestem przekonany, że jeśli wysyła się dobrą energię, to ona do nas
wraca. Mnie nie przeszkadza, że słyszę : „o,
to Janowski”, jak idę do supermarketu albo
do zieleniaka. Poza tym mam utarte ścieżki
i trafiam w swoje miejsca jak koń do stajni. To  To szacunek do widza?
są wciąż te same miejsca, spotykam tych sa- Absolutnie tak. Widać to w telewizji. Ja pramych ludzi, więc już się
cuję według tej maksymy
nikt nie dziwi. Jakbym
już przez 20 lat i gdyby
np. w Raciborzu pojebyło inaczej, złapałbyś
MNIE CIĄGNIE NA
chał do Biedronki, to by
mnie wielokrotnie na
się może zdziwili, ale tak SCENĘ, JA MUSZĘ BYĆ
kłamstwie.
na co dzień, to nie. Ja nie
żyję na Marsie, chodzę NA NIEJ CO NAJMNIEJ

Coś w tym jest,
do tych samych sklepów RAZ W MIESIĄCU,
bo mówiono tak: „jak to
i miejsc, jak wszyscy
możliwe, żeby program
zwyczajni ludzie. Tylko BO JAK NIE, TO PO
rozrywkowy prowadził
tym się różnimy, że cza- PROSTU CZUJĘ, JAKBY
człowiek tak spokojnie,
sami gram koncerty. Nie
przecież to jest show”,
mam zadartego nosa, że MNIE KTOŚ WYRZUCIŁ
a ty ciągle jesteś, ciągle
to czy tamto; żyję nor- Z PRACY.
grasz!
malnie i pewnie dlatego
Rzeczywiście, nie robię
 Przeczytałem gdzieś o Tobie: „Robert gazety nie piszą o mnie
tak wielkiego gwaru,
Janowski miał bujne życie”. A ja pytam, jak i moich bliskich źle.
jak w wersji rosyjskiej czy amerykańskiej.
to miał? Przecież to jeszcze człowiek wciąż
U nas jest stonowanie i spokojnie, ale mam
pracujący i rozwijający się...
 Wiem, że lubisz kontakt z publiczno- wadę, do której muszę się przyznać: ja przeWiesz, to są sztuczne podziały, że ktoś tam ścią. Czy nie ma dla ciebie znaczenia, gdzie klinam. Nie stawiam kropek, tylko... Ale to
ma początek kariery, środek, że miał albo był, grasz?
jest naturalne. Jak byś był na planie, zorienalbo gratulujemy Panu, bo Pan tyle a tyle zro- Zdecydowanie ma znaczenie to, gdzie gram. towałbyś się szybko, że to nie ma nic wspólbił. To nie tak.
Nie lubię wielkich plenerów, cenię sobie kon- nego z wulgarnością. To jest rodzaj przecerty kameralne w salach, takich jak Wasza. rywnika, który pomaga w ogarnięciu tego
 Ale głodny jesteś ciąAle jak mnie zaproszą na wszystkiego. Rzecz jasna, nie można puścić
gle nowego?
dużą imprezę, typu „dni tego na wizji, więc te moje przerywniki wyMUSIAŁEM COŚ
Oczywiście, że tak, ale
miasta”, to pojadę oczy- cinamy (śmiech).
już nie tak jak kiedyś, już WYBRAĆ, A Z CZEGOŚ
wiście. Bo myślę sobie, że
mi się wielu rzeczy nie ZREZYGNOWAĆ,
chcą mieć fajny koncert,  Co jest dla Ciebie priorytetem w życiu?
chce. Mam coraz mnieja ja staram się wykonać Ja się nie boję życia! Dla mnie na Woroszą ochotę na dalekie po- A ŻE TRZEBA GDZIEŚ
swoją pracę jak najle- nicza nie kończy się świat, nie muszę tam
dróże z koncertami. Cza- PRACOWAĆ NA STAŁE,
piej. Tylko że tam trzeba pracować. Mogę pracować np. w Siedlcach,
sem chciałabym sobie po
krzyczeć ze sceny, więc mogę iść do wiejskiej szkółki i być doktoprostu poleniuchować. PADŁO NA TELEWIZJĘ
ten dialog z publiczno- rem Judymem. Wielką frajdę sprawia mi
Trochę nadrapałem się I PROGRAM „JAKA TO
ścią jest bardzo ograni- bycie nauczycielem, bo muszę Ci się przytymi rękami sceny; byczony. A ja lubię sobie znać, że skończyłem też pedagogikę. Mam
łem w „Metrze” przez MELODIA”, BO JEGO
pogawędzić z widzami, wielką satysfakcję z obcowania z ludźmi
9 lat, 20 lat robię jeden FORMUŁA BARDZO
zapytać panią z pierw- i z wzajemnego uczenia się wrażliwości.
program w telewizji, cały
szego rzędu o imię, a po- Nie szukam wyzwań, ale kiedy się pojawiaczas pracuję w radiu i MI ODPOWIADA.
tem wręczyć jej różę…. ją, wchodzę w nie, bo los tak chciał. Chcę
myślę, że jestem już poza POZA DOBRĄ DAWKĄ
Uważam siebie za artystę być muzykiem, który występuje dla ludzi,
szczytem realizacji swomałej sceny, na której gra recitale, a jak los mi powie :„Panie Roich marzeń! One są już MUZYKI I TAŃCA
mam bezpośredni kon- bercie, telewizja zamknięta, już koniec”,
mniejsze, inne. Ciągle NIESIE ON WARTOŚCI
takt z publicznością.
to jadę na wioskę i tam się realizuję! Nie
mam dużo do zrobienia,
wyznaczam sobie takich oto celów: muszę
EDUKACYJNE.
ale bez pośpiechu. Nie
Komponujesz, zagrać tyle to a tyle koncertów albo nagrać
bawem ukaże się moja
piszesz piosenki, grasz ileś płyt; zdecydowanie nie, to nie ja!
nowa płyta, wydam też krążek mojej córce, koncerty, z których każdy jest niepowtaopublikuję następny tomik poezji... Teraz je- rzalny… Jak ty to robisz?
Życzę więc Ci, abyś zawsze miał taki dystans
stem częściej w domu, mam fajną rodzinę, To jest tak jak z każdą inną pracą. Mnie cią- do siebie i szacunek do pracy. Dziękuję za
z którą chcę po prostu być. Priorytety życio- gnie na scenę, ja muszę być na niej co naj- rozmowę!
we przesuwają się bardziej w tę właśnie stro- mniej raz w miesiącu, bo jak nie, to po pro- 
Jarosław Skrobecki
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17 LUTEGO ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA - JAK KOT ZMIENIŁ MOJE ŻYCIE?

Najmarniejszy kot jest arcydziełem - mawiał Leonardo da Vinci. Obecność tego zwierzęcia w naszym
życiu to coś więcej niż przyjaźń, zaufanie czy przyjemność. Koty naszych bohaterów odmieniły ich świat,
czasem przewróciły go do góry nogami, może nawet przewartościowały... Kochają je bezwarunkową miłością tylko dlatego, że są. I że dzięki nim życie staje się piękniejsze, a oni łagodnieją i nabierają dystansu
do samych siebie. Kot nadaje domowi duszę - w tych słowach Cleberta kryje się cała prawda o kocie.
Nawet gdy jest nieprzystępny i dziki, nawet gdy na nasze czułe pieszczoty reaguje pazurkami i podgryza
nas w łydki, gdy na czas nie zapełnimy jego miski, i tak go kochamy. I tęsknimy za jego wyniosłym spojrzeniem i obrażoną miną.... On rozprasza nasze smutki, bawi i koi nasz ból. Uczy cieszyć się codziennymi
drobiazgami i prostym życiem. A kiedy mruczy, umoszczony na naszych kolanach, czujemy się wybrani
i szczęśliwi. Bo to Jego Wysokość Kot nas wybiera, a nie my jego. 

Monika Mikołajczuk i kot Mikołaj

fot. archiwum prywatne

Jego Wysokość Kot

Mirosław Zdrodowski i kot Olek
artysta grafik

fot. archiwum prywatne

Olek zawitał do nas 16 lat temu. Zapłakanego na wycieraczce zastała Beata. Oczywiście zaakceptowaliśmy Go, a On nas. Jak pamiętam już pierwszą noc spędziliśmy razem
w łóżku. Nie mieliśmy dobrego zdania o poprzednikach Olka. Nie sprawiał nigdy kłopotów zdrowotnych, poza jedyną wizytą u lekarza, kiedy którejś zimy przeziębiony dostał
wysokiej gorączki. Oczywiście jest wybredny, nie toleruje wszystkich reklamowanych
w telewizji pokarmów. Lubi za to np. krewetki, zielony groszek, kukurydzę czy morele.
Olek przeszedł fazę szaleństw, ciągłego biegania po mieszkaniu itp., ale szkód znacznych
swym zachowaniem nie czynił. Na stare lata stał się klasyczną przylepą. Towarzyszy nam
we wszystkich domowych pracach. Wygląda to tak, jakby ciągle nas śledził… Zawsze
ciekawy gości, z każdym musi się przywitać, każdego musi też obwąchać. Żałujemy, że
nie przyzwyczailiśmy kota do podróży. Sądzę, że robimy mu wielką krzywdę, kiedy musimy gdzieś wyjechać. Nasze letnie dwutygodniowe wyjazdy
przeżywa z wyjątkowym smutkiem. Zawsze kilka dni po naszym powrocie żali się nam na swój sposób. Beata malując swoje koty zawsze wcześniej
podgląda Olka. Muszę i ja w najbliższym czasie Olkowi sprawić portret.

Magdalena Baka i kot Czesiek

W mojej rodzinie od sześciu lat jest kot Czesiek. Jak większość kotów, chodzi własnymi ścieżkami. Czeka na nas pod drzwiami, kiedy wracamy do domu. Wejdzie,
poprosi o jedzenie, a potem łasi się, co jest oznaką, że prosi o pogłaskanie lub zabawę.
Nie każdemu jednak pozwala na czułe pieszczoty. Lubi spać na kolanach u mojego
męża lub na kanapie na miękkiej podusi. Nie znosi hałasu. Gdy w domu są goście, on
ostentacyjnie opuszcza mieszkanie i wynosi się na dwór. Wraca dopiero na noc, kiedy
jest pewny, że „obcy” wyszli, i może znów bezpiecznie wtulić się w oswojone kolana.

fot. archiwum prywatne

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM Siedlce

Tomasz Janeczko i kotka Koko
grafik

fot. archiwum prywatne

Kotka Koko jest z nami 1,5 roku. Pojawiła się z potrzeby córki posiadania własnego, osobistego kota, który będzie razem z nią od małego. Wśród domowników był już ponad 10-letni kot Salem oraz kilkuletnia suczka Megi. Zjawienie
się Koko był sporym zaskoczeniem dla naszego pierwszego kota Salema, który okazywał duże niezadowolenie z powodu juniorki oraz irytację przy próbie
jakiegokolwiek kontaktu ze strony Koko. Sytuacja zmieniła się jednak bardzo
szybko. Naszą rodzinę zasilił kolejny zwierzak - suczka o imieniu Nuka. Dla
młodej Koko było to ciekawe, nieznane nowe włochate zjawisko, które okazało
się przygodą do dziś. Od tamtej pory wspólne zabawy suczki i kotki są stałym elementem każdego dnia. Czasami te niewinne przepychanki zamieniają
się niezłą bijatykę, której obie najwyraźniej nie mają dosyć. W tych „bójkach”
wyraża się charakter Koko. W przeciwieństwie do naszego starego kota, Koko jest typem wolnego ducha. Większość dnia
i nocy, niezależnie od pory roku, spędza poza domem. Jej domeną jest przydomowy ogród. Powroty do mieszkania to
przerwa na miseczkę karmy (o którą upomina się miauczeniem), wylegiwanie się w łóżku córki lub polowanie na psa.
Trudno spodziewać się po niej wizyty na kolanach, mruczenia i upominania o pieszczoty. Nie ma czasu na pieszczoty,
gdy ogród i przygoda wzywa.
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dr Sabina Wieruszewska-Duraj

i koty: Graf, Miszka, Pandzia i Bilbo
adiunkt w Instytucie Edukacji UPH

fot. archiwum prywatne

Czy dom bez kota – najedzonego, dopieszczonego i należycie docenionego – zasługuje w ogóle na miano domu? – pytał przed laty Mark Twain, będący wielkim
wielbicielem tych zwierząt. Na pewno są to domy smutne. Nasz taki nie jest,
i to w znacznej mierze dzięki kotom. Rudy Garf stróżujący onegdaj w gmachach
uczelni, teraz stoi na straży spokoju i porządku w naszym domu. W końcu to on
uratował go przed pożarem, głośnym miauczeniem przywołując domowników
do kuchni zajętej ogniem. To wielki specjalista odrywania naszych myśli od kłopotów dnia codziennego. Mistrz uspakajającego mruczenia. Rudzielec Miszka
niczym dziś nie przypomina zabiedzonej kociny spod marketu. To młody, sprężysty i silny kot, który pobudza do życia starsze kocie towarzystwo. Ludzkie też, kiedy domaga się zabawy albo trzeba interweniować w sprawie wylanej
przez niego wody z wazonów i wygrzebanej ziemi z kwiatków. Jest niezwykle gadatliwy. Często po prostu ględzi albo się żali, że nikt nie chce się z nim
bawić. Nie daj boże, żeby człowiek spóźnił się z podaniem śniadania choćby o minutę, bo jest w stanie zrobić poważną awanturę. Czarno-biała Pandzia
– domowa terapeutka. To miejska dama, ale jak trzeba było, to nie raz zdzieliła rude łby. Zintegrowana z człowiekiem nierozerwalnie. Specjalistka od
wyciągania chorób z człowieka. Dosłownie żyjąca na ludzkich kolanach. Wbrew przyjętym regułom głaskania kota lubiąca pieszczoty każdej części
ciała, przez każdego i o każdej porze. Lekko otyły Bilbo to liliowy „brytyjczyk”. Imię ma już nadane, ale zdecydowanie bardziej by do niego pasowała
Kula albo Pąk. Przyjęło się, że to szlachetna i droga rasa, którą człowiek nabywa z zamiarem. My go traktujemy jak pozostałą społeczność rasy dachowej środkowoeuropejskiej, ponieważ nie został kosztownie nabyty ale zabrany z podmiejskiej wsi, umordowany półdzikim życiem i walkami z psami.
Bilbo ma swoje humory, dlatego ciepło, jakie daje, jest o wiele bardziej nagradzające. Na jego szacunek i uwagę trzeba sobie zasłużyć. Rzadko z własnej
inicjatywy przychodzi do człowieka, ale mamy na niego sposób w postaci smakołyków, którymi nigdy nie pogardzi.
Od jakiegoś czasu w naszym kocioludzkim społeczeństwie pojawił się pies. Wyrwany z biedy i pozbawiony sklasyfikowanej rasy oczywiście. W zamian
bezwarunkowo kochający nas i cały świat. Każdego dnia nas czymś zaskakuje. Choćby tym, że miał być mały a wyrósł na psa do połowy uda. Dzięki
niemu dom tętni życiem, a ludzie i koty jakby odmłodnieli.

Agnieszka Król i koty: Chilli, Fifka, Tofik, Zuza
artysta fotograf

fot. archiwum prywatne

”Zdobyć przyjaźń kota nie jest rzeczą łatwą. Nie lokuje on swych uczuć nierozważnie: może zostać waszym przyjacielem, jeśli jesteście tego godni, ale nigdy waszym
niewolnikiem.” (Théophile Gauthier)
Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniło się moje życie, gdy pojawił się
w nim kot - ponieważ nie było takiej chwili, żeby nie towarzyszyły mi te zwierzęta.
Mogę powiedzieć, że żyję wśród kotów od dziecka. Obecnie w moim domu jest ich
pięć, każdy przygarnięty z bagażem krzywd. Nie wyobrażam sobie pieleszy domowych bez ciepłego kociego mruczenia, ocierania się i wskakiwania na kolana. Każdy kot to indywidualność z własnymi kaprysami i upodobaniami, każdy z innym
tonem mruczenia, miauczenia, każdy jest arcydziełem. Każdy ma wolną, niezależną duszę, może właśnie dlatego tak bardzo się rozumiemy.

Wojciech Giersz i kotka Zuzia
Bardzo lubię Zuzię, ale muszę przyznać, że jestem fanem psów! O naszym Muffim
mogę opowiadać bez przerwy, bo mam do niego bardzo emocjonalny stosunek.
A kot? Kot nasz w zasadzie żyje tak, jak by go nie było. Najchętniej nie wychodziłby z domu całą dobę. Śpi na swoich ulubionych miejscach, a jest ich kilka,
ma prawo tylko w trzech sytuacjach miauknąć: 1. Miauuu! Nie mam karmy! 2.
Miaauu! Nie mam picia! 3.Miiaaałł! Chcę wyjść! Jak okazuję się, że ma wszystko oraz nie zamierza wyjść a miauczy, to na wszelki słuczaj jest wypraszany
na dwór. Po kilku minutach jest już na parapecie okiennym i cichutko o tym
komunikuje, po czym wpuszczamy go do domu! Szczęśliwy układa się przed
kominkiem i udaje, że go nie ma. Specjalnie wspomniałem, że będąc na parapecie komunikuje to cichutkim miauknięciem, albowiem wie, że jak będzie
agresywnie drapał w okno i się awanturował, co by go wpuścić, to w efekcie
wyląduje ponownie na ziemi i będzie musiał ponownie zapukać, ale tak, jak
wspomniałem wcześniej, na naszych warunkach - cicho i grzecznie. I on tak
robi. To my wychowaliśmy kota, a nie on nas!

fot. archiwum prywatne

przedsiębiorca
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ROZMOWA MIESIĄCA
ROZMOWA ze

Stefano Terrazzino, tancerzem, piosenkarzem, aktorem, prezenterem telewizyjnym

Moje serce
to jest taniec
 Pochodzi Pan z Sycylii, urodził się Pan
w Niemczech, a od 14 lat mieszka Pan
w Polsce. Co dała Panu każda z tych trzech
ojczyzn?
To dobre pytanie, ale z tych nie najłatwiejszych (śmiech). Sam chciałbym się tego dowiedzieć i – z upływem lat – dojrzewam do
odpowiedzi. Jestem przekonany, że istnieje
coś takiego jak pamięć genetyczna. Bo choć
urodziłem się w Niemczech i tam dorastałem,
sycylijski styl życia jest we mnie głęboko zakorzeniony. Kiedy każdego roku jadę na kilka
tygodni na Sycylię, czuję się tam jak u siebie.
Kocham tamtejszy klimat, kuchnię, ludzi,
miejsca… Pod sycylijskim niebem oddycham
pełną piersią. Każda z moich trzech ojczyzn
dała mi po trochu ze swojej tradycji, kultury, mentalności i duchowości. We Włoszech
niezwykle ważna jest rodzina, w której każdy
wzajemnie się sobą opiekuje, wspiera i motywuje. Ona jest taką bazą, na której buduje się
całe dorosłe życie. Ja mam taką wspaniałą rodzinę i– mimo że mieszka ona w Niemczech
– bardzo dba o włoskie tradycje. Niezrozumiałym jest dla mnie, że rodzeństwo może
sobie czegokolwiek zazdrościć. Kiedy zacząłem odwiedzać inne kraje, zrozumiałem, że
moje wyobrażenie o więzach rodzinnych jest
bardzo idylliczne. Ale ja tego doświadczyłem. Mam dwóch młodszych braci, z którymi
uwielbiam się spotykać i każdy z nas – choć
idzie inną drogą – cieszy się szczęściem drugiego. Jeśli chodzi o Niemcy, to ta moja druga

ojczyzna dała mi przede wszystkim wykształcenie, ale mentalnie bardzo odbiega od Sycylii czy Polski. Niemiecki ordnung jest widoczny na każdym kroku, co oczywiście ma dobre
strony. Połączenie trzech żywiołów: włoskiej
witalności, polskiej gościnności i niemieckiej
precyzji dało – mam nadzieję – ciekawą mieszankę w postaci mojej skromnej osoby.

URZEKA MNIE POLSKA
GOŚCINNOŚĆ, KTÓRA
JEST PODSZYTA
SPECYFICZNĄ
DUCHOWOŚCIĄ
I REFLEKSJĄ. KIEDY
ROZMAWIAM
Z POLAKAMI, ZAWSZE
SĄ TO ROZMOWY
GŁĘBOKIE, WAŻNE.
 Co łączy Polaków i Sycylijczyków i co się
Panu najbardziej w nas podoba?
Łączy nas pewien rodzaj spontaniczności
i odwagi, posiedliśmy trudną sztukę wytrwałości i radzenia sobie w każdej sytuacji. Myślę,

że wynika to z podobnej historii tych dwóch
narodów. Sycylia była przez wieki kolonizowana (naliczyłem 15 okupacji naszej wyspy),
Polska też musiała wciąż walczyć o swoją
suwerenność. Mamy też podobne umiłowanie piękna pod każdą postacią. Urzeka mnie
polska gościnność, która jest podszyta specyficzną duchowością i refleksją. Kiedy rozmawiam z Polakami, zawsze są to rozmowy głębokie, ważne. W tym dialogu na pierwszym
miejscu jest drugi człowiek i ciekawość jego
wewnętrznego świata. Jesteście też bardzo
altruistyczni. Nigdzie na świecie nie ma tylu
akcji charytatywnych, co w Polsce. Rozumiecie cierpienie innych, co zapewne wiąże się
z wojenną traumą.
 W jakich okolicznościach po raz pierwszy przyjechał Pan nad Wisłę i jakie wówczas były Pana wrażenia?
To było 1 listopada 2004 roku. Przyjechałem
wtedy na próby z moją nową partnerką taneczną Kingą Jurecką. Pamiętam ten dzień –
wylądowałem na lotnisku przypominającym
jakiś barak, było ponuro i deszczowo. Pojechaliśmy do Błonia pod Warszawą, mijając
cmentarze oświetlone mnóstwem lampek.
A przy grobach stali smutni ludzie. Byłem autentycznie przerażony i chciałem wracać do
Niemiec… Tańczyłem z Kingą bardzo krótko, po prostu się nie dogadaliśmy. Po sześciu
miesiącach znów pojawiłem się w Polsce, tym
razem partnerując Ewie Szabatin. Był kwie-
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cień, też mnóstwo świeczek, bo zmarł wtedy
papież Jan Paweł II. Ale wrażenia były zdecydowanie lepsze niż za pierwszym razem. Bardzo spodobała mi się Warszawa, doznałem
szoku na widok tej nowoczesnej aglomeracji
i ten szok, doprawiony zachwytem, trwa do
dzisiaj (śmiech).
 Pamięta Pan swoje pierwsze zauroczenie
tańcem?
Tak, było to klasyczne, by nie powiedzieć
banalne, zauroczenie. Pamiętam moje emocje, związane z dwoma filmami: „Strictly
Ballroom” „Dirty Dancing” – zrobiły na
mnie wielkie wrażenie. Oczywiście wówczas do głowy mi nawet nie przyszło, że
mogę w przyszłości królować na parkiecie.
Byłem bardzo nieśmiałym dzieckiem, co
szczerze martwiło moich rodziców. Mieliśmy sąsiada Włocha, którego dwaj synowie
tańczyli – w przeciwieństwie do mnie, nie
brakowało im tupetu (śmiech). Pewnie rodzice pomyśleli, że taniec dobrze mi zrobi
i stopniowo zachęcali mnie, bym spróbował
swoich sił w tańcach latynoamerykańskich.
I tak to się zaczęło.
 Dziś reprezentuje Pan najwyższą klasę
„S” w tańcach latynoamerykańskich. Pod
okiem jakich mistrzów szlifował Pan swój
talent?
Miałem wielu mistrzów, z których każdy
zostawił we mnie cząstkę siebie. Moimi trenerami byli wybitni tancerze, zdobywający
najwyższe szczyty w międzynarodowych turniejach tańca. Nie sposób ich wszystkich tutaj
wymienić. Moim pierwszym mentorem był
Franco Fornica, a potem równie utytułowany
Florencio Garcia Lopez, Manuela Faller, Jurgen Neudeck, Hans Galke, Colin James.
 Jak zmienił się taniec Stefano Terrazzino
pod wpływem współpracy z polskimi tancerzami i trenerami?
Kiedy tylko pojawiłem się w Warszawie, zauważyłem, że to stolica top tancerzy, potrafiących połączyć doskonałą technikę z emocjonalnością wyrazu. To jest coś więcej niż
sport. W ich tańcu do głosu dochodzą uczucia. Uważam, że najlepszymi tancerkami na
świecie są Polki i Rosjanki – właśnie przez tę
subtelną nić słowiańskiej wrażliwości, która
spaja całość tanecznego spektaklu.
 Co to znaczy, według Pana, zatracić się
w tańcu?
To jest coś, nad czym cały czas pracuję, ale
zdarza się rzadko. Zatracenie się w tańcu to
rodzaj szaleństwa, a w ramach ostrej turniejowej dyscypliny nie jest to możliwe. Musimy
się trzymać określonych reguł, według których jesteśmy oceniani. Mnie osobiście ten
rodzaj rywalizacji (powiedziałbym nawet:
wyścigu szczurów) w pewnym momencie zaczął ciążyć. Bo ona rodzi nieustanną pogoń za
wynikami i zamiast rozwijać, ogranicza.

 Dlatego zdecydował się Pan na udział
w „Tańcu z gwiazdami”?
Nie, to był przypadek, a on często kieruje moim
życiem (śmiech). Kiedy już zdecydowałem się na
powrót do Niemiec, pojawiła się propozycja zatańczenia w pierwszej edycji tego programu, co
wówczas wydawało mi się śmiesznym pomysłem
– ale pomyślałem sobie, że zrobię to dla zabawy.
Moją partnerką taneczną została aktorka Aneta
Zając, z którą wygrałem finał. W drugiej edycji
tańczyłem z Agnieszką Sienkiewicz i również
zwyciężyliśmy. Potem był jeszcze udział w czwartej i siódmej edycji tego programu. Muszę przyznać, że „Taniec z gwiazdami” okazał się piękną
przygodą, która odmieniła moje życie. Poznałem
świetnych ludzi, pojawiły się nowe propozycje

ZAUFAŁEM SWOJEMU
INSTYNKTOWI, KTÓRY
PODPOWIADAŁ MI,
BY NA PRZEKÓR
WSZYSTKIEMU IŚĆ POD
PRĄD. JAK MAWIAJĄ
WŁOSI: „TYLKO MARTWE
RYBY SPŁYWAJĄ
Z PRĄDEM”.
artystyczne, m.in. udział w programie rozrywkowym „Twoja twarz brzmi znajomo”, gdzie po
dziewięciu odcinkach wygrałem finał za wykonanie utworu Mieczysława Fogga „Jesienne róże”.
Prowadziłem też program „Salon sukien ślubnych: Polska” i „Suprise, suprise”. W 2016 roku
wydałem utwór „Kiedy quando”, nagrany w ramach projektu muzycznego o nazwie Stefano Terrazzino i Belli Ribelli. Na dzień dzisiejszy bardzo
dużo koncertujemy po Polsce. Gramy największe
włoskie przeboje w nowych współczesnych aranżacjach. Dodatkiem do koncertu są pokazy tańca
i zabawa z publicznością. Sam jestem zdziwiony,
jak bardzo Polacy lubią włoską muzykę.
 Nazywa Pan siebie tancerzem z pasją do
grania i śpiewania. Czy śpiew i aktorstwo są dopełnieniem Pana scenicznego wizerunku czy
też kolejną drogą do poznania samego siebie?
I taniec, i śpiew, i aktorstwo bardzo ściśle się
ze sobą wiążą, a przede wszystkim poszerzają moje artystyczne horyzonty. Lubię eksperymentować, choć przede wszystkim jestem
tancerzem. Moje serce to jest taniec.
 Jest Pan niezwykle zajętym artystą, ale
musi Pan mieć chwile tylko dla siebie. Jak
Pan odpoczywa i jakie są Pana pozazawodowe pasje i rozrywki?
Przyznam szczerze, że nie lubię imprezowania. Najlepszą rozrywką są dla mnie spotkania w gronie przyjaciół, przy pizzy w restau-
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racji. Rozmawiamy wtedy o poważnym życiu,
o prostych sprawach też. Siła przyjaźni ma
ogromną moc…
 Za chwilę będzie święto zakochanych - to
doskonała okazja, by wyrazić swoje uczucia
właśnie poprzez taniec. Jaki taniec poleca
Pan na Walentynki?
Pierwsza odpowiedź brzmi: rumba, ale oczywiście taniec dla zakochanych zależy od ich
osobowości i temperamentu. Dla jednych jest
to tango, dla innych salsa. Są też tacy, którzy
odnajdą siebie w walcu wiedeńskim i tacy,
którzy tylko w magnetyzującym tangu argentyńskim zapamiętają kolor swoich oczu….
Każdy taniec może być tańcem miłości.
 Św. Augustyn napisał: „Człowieku, ucz
się tańczyć, bo cóż będą z Tobą robić aniołowie w niebie”. Jakie jest niebo Stefano Terrazzino?
Każdy z nas ma swoje wyobrażenie nieba.
Ja swoje niebo kreuję na ziemi. Poświęciłem
bardzo dużo, by znaleźć się w tym miejscu,
w którym jestem. Ale od początku wiedziałem,
czego chcę i nie zrażałem się opiniami innych.
Zaufałem swojemu instynktowi, który podpowiadał mi, by na przekór wszystkiemu iść pod
prąd. Jak mawiają Włosi: „Tylko martwe ryby
spływają z prądem”. Moje niebo, choć ziemskie
i skończone, wciąż pełne jest marzeń…



Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk

13 lutego
godz. 20:00

Rezerwacje i bilety 25 794 31 89
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WYBITNI SIEDLCZANIE - JACEK WOSZCZEROWICZ
Piotrem Pręgowskim,
aktorem teatralnym i filmowym

fot. materiały prasowe

NIE OGLĄDAM
SIĘ ZA SIEBIE
Jacek Woszczerowicz i Kazimierz Junosza-Stępowski w filmie „Znachor” w reż. Michała Waszyńskiego, 1937 r., źródło: Fototeka FN

Aktor czasu trudnego
wspomnienia o Jacku Woszczerowiczu
W całym moim pokoleniu
on był najpracowitszy - wspominał Henryk Szletyński. - Jego
całkowite oddanie się zdobywaniu rzemiosła i wszystkiego,
co potrzebne, przypominało legendarnego Kazimierza Kamińskiego (...) Woszczerowicz przez
nieustanny trening osiągnął po
latach odrębność, wypukłość każdego muskułu. (...) Nie chcąc poprzestać na tematyce komediowej,
szykując się do szerszych lotów,
„zmienił” oczy zdobywając im
siłę spojrzenia; „przebudował” też
proporcje twarzy ustawicznymi
ćwiczeniami mięśni. Doprowadził giętkość i wyrazistość dłoni
do stopnia, który posiadali dawni
komedianci sprzed stuleci. („Kultura” 1970, nr 44)
Jacek Woszczerowicz urodził
się 11 września 1904 r w Siedlcach, gdzie w 1922 roku ukończył gimnazjum im. Hetmana
Stefana Żółkiewskiego i zdał
maturę. Podjął studia na wydziale prawa Uniwersytetu Poznańskiego. W latach 1925-27 należał
do wileńskiego zespołu Reduty.

W czerwcu 1927 r. zdał egzamin
aktorski ZASP-u. Grał w Płocku,
Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi,
Poznaniu. Przed wybuchem II
wojny światowej zagrał ponad
sto ról w teatrze oraz w filmie
i radiu. W latach 1939-1941 był
aktorem Państwowego Polskiego
Teatru Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej /BSRR/
w Grodnie i Białymstoku (wraz
z A. Węgierką prowadził studio aktorskie przy tym teatrze).
W 1941 r. po zajęciu Wilna przez
Niemców pracował jako robotnik, ukrywając się pod fałszywym
nazwiskiem, aby nie zostać zmuszonym do pracy w niemieckich
oficjalnych teatrach. Od września
1944 był w zespole Teatru I Armii
Wojska Polskiego, dołączył do
niego w Lublinie, skąd przez Kraków i Katowice trafił do Łodzi.
Po wojnie pracował krótko
w Teatrze Śląskim w Katowicach
i Teatrze Starym w Krakowie. Od
1948 związany był z teatrami warszawskimi, Rozmaitościami, Polskim, Narodowym i Ateneum (od
1958 do śmierci).

W latach 1946-52 był wykładowcą warszawskiej PWST, do
1949 r. z siedzibą w Łodzi. W filmie
zadebiutował w 1936 r. Na ekranie
stworzył znakomite role w „Znachorze” (1937) i „Profesorze Wilczurze” (1938) M. Waszyńskiego
wg T. Dołęgi-Mostowicza oraz
iluzjonisty Strobosza w filmie
„Strachy” E. Cękalskiego i K. Szołowskiego według M. Ukniewskiej
(1938). Inne filmy: „Jego wielka
miłość” (1936, reż. S. Perzanowska
i M. Krawicz), „Kłamstwo Krystyny” (1939, reż. H. Szaro), „Dwie
godziny” (1946, premiera 1957,
reż. S. Wohl i J. Wyszomirski), „Zemsta„ (1957, reż. A. Bohdziewicz
i B. Korzeniowski wg A. Fredry).
Był mężem aktorek, najpierw
Elizy Fischer, następnie Haliny
Kossobudzkiej.
(https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/58425)
„Jest on chyba najbardziej charakterystycznym wśród wszystkich
charakterystycznych aktorów, jest
samą kwintesencją charakterystyczności”. „Pasjonują go zabarwienia i odkształcenia, jakie się

w trakcie działania pokazują na
wewnętrznej i zewnętrznej fizjognomii bohatera”. „Można by
o nim powiedzieć, że jest moralistą, oddziałującym nie pojęciami,
ale samym skupieniem ekspresji.
Wszystkie postacie Woszczerowicza są dziwne i osobliwe, ich ludzki
charakter miesza się z czymś nieludzkim, koboldowatym, czymś
z granicy jawy i snu, czymś z baśni”.
„Czasem nawet odnosi się wrażenie”, „że jeśliby nałożył hamulec
swej maestrii technicznej, postać
byłaby zarysowana niemniej wyraziście, a prościej” (E. Csató).
Reżyserował niewiele, ale w swych
przedstawieniach, a zwłaszcza
w rolach dążył do uchwycenia i pokazania pewnych mechanizmów
historii i ludzkiej egzystencji. Znany z niepospolitej drobiazgowości
i pedanterii, dokonywał bezustannych korekt w przedstawieniach
po konfrontacji z widownią. „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”
(A. Hausbrandt).
http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/6219/jacek-woszczerowicz
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W 1958 roku, po występach na
scenie Teatru Narodowego i Teatru
Polskiego, Woszczerowicz rozpoczął trwającą do 1968 roku współpracę z Teatrem Ateneum. Na tej
scenie stworzył swoje dwie największe kreacje - Józefa K. w „Procesie” wg Franza Kafki w reżyserii
Jana Kulczyńskiego (1958) i „Ryszarda III” Szekspira we własnej
reżyserii (1960).
<<Woszczerowicz
narzucił
nam swoją wizję Kafki, i nie potrafię już inaczej patrzeć na „Proces’” - pisał Jan Kott. - Starałem się
napisać to, co odczytałem z jego
gry. Był każdym z nas, który próbuje walczyć, buntuje się, szuka
pomocy, ulega. Koszmar go ogarniał i zwyciężał, ale nie przestał
był ludzki.>> (w: Grażyna Kompel
„Jacek Woszczerowicz. Geniusz?
Błazen? Mag?”, Łódź 2004)
<<(...) znakomicie wydobył
pozorną dobroduszność brodatego prowincjonalnego doktora,
który z jakąś dziecięcą naiwnością
wyzwala z siebie bardzo brzydkie
i antypatyczne zakamarki duszy”
- notował Andrzej Grzymała Siedlecki. - „(...) W grze p. Woszczerowicza było jakieś przejmujące
a drapieżne studium komicznej
chciwości i była po brzegi pełna
prawda ludzka w dyskretnym rysunku aktorskim. Rola dr Gadarina pozwala nam w młodym artyście widzieć wykonawcę nie tylko
współczesnego, ale i klasycznego
repertuaru. Tartuffe, Jago w „Otellu’, może nawet „Ryszard III” Szekspira.>> („Kurier warszawski”
17.06.1939 w: Grażyna Kompel
„Jacek Woszczerowicz. Geniusz?
Błazen? Mag?”, Łódź 2004)
W latach 60. Woszczerowicz
występował często w Teatrze Telewizji, z którym współpracę zaczął
jeszcze w 1958 roku, grając Diabła
w „Opowieści o żołnierzu” Charlesa Ferdinanda Ramuza w reżyserii
Jana Kulmy. Wystąpił w szesnastu
przedstawieniach Teatru Telewizji. Najciekawszą rolę stworzył
w „Jesiennym wieczorze” Friedricha Dürrenmatta w reżyserii Ludwika René (1959).
„W tym spektaklu zderzyły
się dwie znakomitości: Holoubek
i Woszczerowicz” - pisała Anna Boska. - „I to zderzenie uświadamia,
jak oryginalna jest metoda pracy
Woszczerowicza. Holoubek nieco
ironicznie prezentował postać, snuł
niejako wariacje na dürrenmattowskie tematy. Woszczerowicz po

prostu był. Mówił myśli swojego
bohatera, oddał mu całego siebie.
U Woszczerowicza bowiem nie
istnieje żaden luz pomiędzy nim
a postacią.” („Ekran” 1966, nr 22)
<<Mąż mój tymczasem zajęty teatrem jeździł po Polsce.
Grał w Krakowie, Katowicach,
w Warszawie, w Sofii. Recytował
„Pana Tadeusza” w szkołach, środowiskach akademickich. Opracował „Studium o Hamlecie”
Wyspiańskiego i jeździł z tym do
kilku miast. Zagrał też kilka ról
w filmie, między innymi Rejenta
w „Zemście” Fredry (w reż. Antoniego Bohdziewicza), świetnego Wasiaka w filmie „Jak zdobyć
pieniądze, kobietę, i sławę” (w reż.
Janusza Kondratiuka). Miał w tym
filmie przykry wypadek, omal się
nie utopił w batyskafie, który nie
chciał się wynurzyć spod wody
i powoli zaczął przeciekać. W telewizji nie grał. Zazdrosny o moje
na tym polu „sukcesy”, wyrażające
się w ilości programów, poprosił
mnie o protekcję u p. Słotwińskiego. Szczerze ubawiona misją poleciłam męża z czystym sumieniem.
Ja przestałam grać u Słotwińskiego,
moje miejsce zajął mąż. I bardzo
dobrze! Bo w jego reżyserii zagrał wiele ról: Voita w „Kapitanie
z Koepenick”, Dauma w „Pannie
Maliczewskiej”, Rotmistrza w „Damach i Huzarach” a potem u Adama Hanuszkiewicza - Dyrektora
w „Apollu z Bellac”, gościa w „Jesiennym wieczorze” Dürrenmatta
(w reż. L. Rene), Dickensowskiego pana Pickwicka, Pierczychina
w „Mieszczanach” (w reż. J. Maciejewskiego). Ostatnią rolą w TV
była rola człowieka - w „Misterium
o męce człowieczej” napisanym
specjalnie dla męża przez Joannę
Kulmową i przez nią wyreżyserowanym. Nagranie odbyło się 15
września 1970 roku, na miesiąc
przed śmiercią męża. Szykował się
do następnej roli w TV, którą zaproponował mu Lech Komarnicki.
To było „Sprawozdanie małpy dla
Akademii Nauk” z tomu Franza
Kafki „Wyrok”. Tekst tego sprawozdania znalazłam na tapczanie.
Uczył się go do ostatniej chwili, zanim karetka pogotowia zabrała go
w stanie agonalnym do kliniki>>.
„Jestem aktorką czasu trudnego (cz. II) - z prywatnych zapisków”
Halina Kossobudzka
Ekran nr 33
14-08-1983

opr. Łukasz Marciniak
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„Akcja Wega”, 11 maja 1959 - Teatr Telewizji. Fot. Myszkowski Franciszek.

„Don Juan”, 21 czerwca 1955 - Teatr Nowy (Łódź). Fot. Dukiewicz St.

„Śmierć Tarełkina”, 26 listopada 1948 - Teatr Rozmaitości (Warszawa). Fot. Lubczyńska M.

„Elektra”, 16 lutego 1946 - Teatr Wojska Polskiego (Łódź). Fot. Brzozowski Stanisław.
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

PIŃSK

MIASTO MADONNY Z GRZYWKĄ,
FLOTYLLI RZECZNEJ WOJSKA POLSKIEGO II RP
I RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO

PIŃSK TO DAWNE MIASTO KRÓLEWSKIE, WZMIANKOWANE PO RAZ PIERWSZY W 1097 R.
DO 1939 R. NALEŻAŁO DO POLSKI I STANOWIŁO GARNIZON MIESZCZĄCY FLOTYLLĘ RZECZNĄ
MARYNARKI WOJENNEJ I 84 PUŁK PIECHOTY STRZELCÓW POLESKICH. OBECNIE LEŻY NA
BIAŁORUSI I MA LUDNOŚCI PRAWIE DWUKROTNIE WIĘCEJ OD SIEDLEC. W CAŁYM MIEŚCIE
MOŻNA ODNALEŹĆ ŚLADY POLSKOŚCI, ZWŁASZCZA W ZABYTKOWYM BUDOWNICTWIE
MUROWANYM I WŚRÓD UROKLIWYCH PRZEDWOJENNYCH DREWNIANYCH DOMKÓW ZE
SNYCERKĄ O NIECO WSCHODNICH CECHACH.

Wiadomo, że za mundurem panny sznurem!
Przedwojennym pannom z Siedlec i okolic najbardziej podobali się marynarze, także ci z Flotylli Rzecznej, której wiele śladów w Pińsku
możemy odszukać, np. relikty mostu na Pinie,
który rozebrano tuż przed wojną, bowiem pod
nim nie mogły przepływać polskie monitory.
Im też poświęcono w 1992 r. tablicę pamiątkową w katedrze pw. Wniebowzięcia NMP. Z wyposażenia świątyni znana jest przede wszystkim Pińska Madonna, zwana też Madonną
z grzywką. To dzieło Alfreda Romera (18321897) z 1894 r.
Polskim turystom proponuje się zwiedzanie
miasta obecną ulicą Lenina, przy której znajduje
się wspomniana wyżej świątynia. Po numerem

2 znajduje się dawny Hotel Angielski, z narożną
kolumną opatrzoną przedwojennym napisem
A. i S. GOLDBERG. W tym budynku mieści
się teraz m.in. Polska Szkoła Niedzielna. Jej
działalność wspomaga Oddział Stowarzyszenia
Wspólnota Polska w Siedlcach. Dzieci pochodzenia polskiego pielęgnują tradycje narodowe
m.in. poprzez uczestnictwo w zespołach muzycznych „Jagódki” i „Poleskie kaczeńce”. Przygotowują koncerty i występy także dla sponsorów szkoły, którą zorganizowano 10 II 2002 r.
wraz z powołaniem pińskiego oddziału Zjednoczenia Społecznego Polska Macierz Szkolna.
Jego prezesem jest Helena Jaruticz. Od 2012 r.
szkoła ma swego patrona w osobie Ryszarda Kapuścińskiego. Budynek szkoły, w której uczył się

sławny pisarz i reporter w 1939 r. widać z okien
Polskiej Szkoły Niedzielnej i z ulicy Lenina podczas zwiedzania miasta. A patron tak je wspomina: „Urodziłem się na Polesiu. Jestem w ogóle
wykorzenionym człowiekiem. Z mojego rodzinnego miasteczka, Pińska, rozpocząłem wędrówkę. Jako dziecko wędrowałem całą wojnę. Ciągle
uciekaliśmy: najpierw z Pińska na stronę niemiecką, a potem przed Niemcami. Zacząłem
moje wędrowanie, mając lat siedem, i wędruję
do dnia dzisiejszego.(…) A marzyłem, żeby grać
w reprezentacji Polski na pozycji bramkarza”.
Dalej spacerując tą ulicą warto zwrócić uwagę na skrzyżowanie z dawnym traktem Terespol
– Brześć – Pińsk – Kobryń. W jezdni zachowano część nawierzchni zbudowanej z betonowych sześciokątnych pyt z wtopionym bazaltem pochodzącym prawdopodobnie z kopalni
w Janowej Dolinie nad rzeką Horyń. W 1935 r.
tę technologię opatentował inż. Władysław Tryliński (1878-1956), współtwórca także pierwszego w Polsce mostu spawanego, zrealizowanego przez firmę K. Rudzki i S-ka w Mińsku
Mazowieckim i oddanym do użytku w 1929 r.
na rzece Słudwi w Maurzycach koło Łowicza.
Most zachowany jest do tej pory jako zabytek,
a w całym kraju sześciokątne płyty nazywamy
trylinkami.
Następny polski ślad odnajdziemy przy ul. Lenina 39. Na fasadzie budynku zachował się napis
GIMNAZJUM MĘSKIE PAŃSTWOWE. Uczył
się w nim m.in. pierwszy prezydent Izraela Chaim Weizmann. Polecam także przejście do pałacu pod numerem 44. Gmach wzniósł w 1784 r.
Mateusz Butrymowicz, dziadek słynnego rysownika Napoleona Ordy. W pałacu planuje się zorganizować muzeum jego twórców. Ale z fasady
zdjęto wizerunek ich herbu - Topór, bowiem nie
pasuje… do funkcjonującego w nim Pałacu Ślubów! Jakżeby zakładać obrączkę pod wiszącym
na ścianie żelazem?! Zamieniono go na herb Pińska, łuk ze strzałą na cięciwie…
Wszystko to widziałem dzięki uprzejmości
konsula Jerzego Grymanowskiego i prezesów
Stowarzyszenia Wspólnota Polska Jerzego Jacka
Myszkowskiego i Jacka Grabińskiego. Za co serdecznie dziękuję.

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
PROMOCJA KSIĄŻKI
WANDY KSIĘŻOPOLSKIEJ
„KOLĘDOWANIE.
WSCHODNIE MAZOWSZE,
POŁUDNIOWE PODLASIE”.
Muzeum Regionalne w Siedlcach
16 lutego 2018 r. o godz. 18.00

Podczas spotkania promocyjnego autorka
publikacji przybliży tradycje kolędowania na
Podlasiu i Mazowszu. Będzie można również
nabyć książkę w cenie promocyjnej oraz uzyskać
dedykację autorki. Książka wydana w twardej
oprawie, w nakładzie tylko 100 egzemplarzy.

w duecie.. .jedynie 100 biletów w sprzedaży!!!
Marika Marta Kosakowska to autorka słów i muzyki, artystka sceniczna, która ostatnim albumem dokonała stylistycznego przełomu w swojej
karierze. Płyta jest poetycka w warstwie tekstowej, elektroniczna, avant-popowa w warstwie
muzycznej. Wzbogaca ją kwartet smyczkowy
Fair Play Quartet i głosy gości, wśród których są
Xxanaxx, Skubas, Buslav, Grubson. Nowa Marika to poszukiwanie odpowiedzi na najważniejsze
pytania i nieustająca wiara w sens życia, działania
i czucia. Jest intymnie i angażująco.

KATARZYNA PIASECKA
Z NOWYM PROGRAMEM
„WINNA”
MARIKA - KONCERT
I SPOTKANIE Z FANAMI
Pracownia Rannych Pantofli
ul. 3 Maja 38, 08-110 Siedlce
18 lutego 2018, godz. 18:00

Już 18.02 w niedzielę na Pantoflowej scenie
zaśpiewa dla Was Marika!
Będzie to kameralny koncert, Marika wystąpi
REKLAMA

Pracownia Rannych Pantofli
ul. 3 Maja 38, 08-110 Siedlce
19 lutego 2018, godz. 19:00

Katarzyna Piasecka przyjeżdża do Siedlec
z najnowszym programem stand-up comedy
„WINNA”! Nowe spostrzeżenia, nowa energia
i jedna historia, bez której ten program nie mógłby powstać. Całość w charakterystycznej dla niej
bezpośredniej i bezkompromisowej formie.

KONCERT ZESPOŁU HAPPYSAD
SUPPORT – TED NEMETH
Sala widowiskowa „Podlasie”,
ul. Sienkiewicza 63
25 lutego 2018 godz. 19:00

Happysad powstał w 2001 roku w Skarżysku-Kamiennej. Od lat jest jednym z najpopularniejszych polskich zespołów, wyprzedających bilety na swoje koncerty. Zespół
ma na koncie ponad 1000 koncertów w całym kraju, 3 platynowe i 4 złote płyty oraz rekordy frekwencji w kilkunastu popularnych
klubach w Polsce.
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SZTUKA GOTOWANIA

Pasta z bobu
Bób jest rośliną uprawianą co najmniej od
9 tysięcy lat - od terenów Bliskiego Wschodu po
Chiny. Z czasem zadomowił się w Cesarstwie
Rzymskim i całej Europie. Jest obecny w naszym
jadłospisie praktycznie od początków rolnictwa.
Były czasy, kiedy stanowił podstawowy pokarm,
szczególnie spożywany przez uboższe warstwy
społeczne. Bób do dziś zajmuje ważne miejsce
w naszym menu, szczególnie jest ceniony przez
wegetarian. Można łączyć go z różnymi produktami. Ja proponuję Państwu pastę z bobu.
SKŁADNIKI:
 ½ kg bobu (może być świeży lub mrożony.
Obecnie pojawił się w sprzedaży mrożony bób
młody. Tego nie polecam, bo słabo się miksuje)
 *Pomidory suszone w zalewie (oddzielny przepis – kupowanych w zalewie nie polecam.
Można i trzeba zrobić samemu).
 Oliwki
 Zioła prowansalskie
 Tymianek (świeży)
 Mięta (kilka listków)
 Oliwa z oliwek
 *Oliwa truflowa (kilka kropli – nie więcej)
 Czosnek
 Sól
 Pieprz

PRZYGOTOWANIE:
Bób gotujemy, obieramy ze skórek, miksujemy. Suszone pomidory z własnej zalewy (4-5
sztuk) kroimy w wąskie paseczki. Oliwki (5-6
sztuk) kroimy w obrączki. Czosnek wyjęty z zalewy pomidorów i zioła mieszamy ze zmiksowanym bobem, 2 łyżkami oliwy z oliwek i paroma kroplami oliwy truflowej, pieprzem i solą
do smaku – świetne smarowidełko do pieczywa
wszelkiego, zdrowe, pełne witamin, nie tuczące.

*Pomidory suszone we własnej zalewie
Kupujemy torebkę suszonych pomidorów
(najlepsze włoskie lub kalifornijskie), zalewamy
w rondelku wrzątkiem tak, aby były nim pokryte,
zostawiamy na noc do wystygnięcia. Rano wysuszamy na sitku, a wodę z pomidorów mrozimy
na zapas, bo jest świetnym dodatkiem do zupy
pomidorowej lub sosów na bazie pomidorów.
W szklanym słoiku (pojemność zależy od
wielkości torebki pomidorów) układamy warstwami: plasterki czosnku, szczyptę ziół prowansalskich, pomidory. Warstwa po warstwie –
na przemian. Całość zalewamy oliwą z oliwek,
zakręcamy słoik. Po tygodniu nadaje się do spożycia. Trwałość – do 3 miesięcy.
*Oliwa truflowa – oliwa z wiórkami
z trufli czarnej lub białej. Sprzedawana
w małych buteleczkach, ponieważ ma
bardzo intensywny smak i zapach. Jest
tylko przyprawą, więc używamy jej
w symbolicznych ilościach. Do sałatek,
jarzyn grillowanych, kuskusu, a nawet ja
używam do … tatara. Ale ostrożnie! Uzależnia. Oczywiście w dobrym sensie i dobrym smaku. Smacznego.

Waldemar Koperkiewicz

REKLAMA

NOVEKINO SIEDLCE
PoLECA
Kino

OCZAMI KOBIET
7.02. godz.19.00
Syn Królowej Śniegu

21.02. godz.19.00
Plan B

12.02.

godz. 12.00

26.02.

6 lutego

godz. 12.00

NOVEKINO SIEDLCE

ul. Wiszniewskiego 4
tel. 25 640 77 66 REZERWACJA BILETÓW (KASA)
tel. 25 640 77 60 REZERWACJA GRUPOWA
siedlce@novekino.pl
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Frida Kahlo

- geniusz zrodzony
z cierpienia
Dziś może trochę walentynkowo, ale
z gorzką nutą. W okresie 28.09.2017 –
21.01.2018 w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu miała miejsce wystawa malarstwa Fridy
Kahlo i Diego Rivery. Skupimy się na Fridzie,
bo to ona przetrwała próbę czasu swoją sztuką. Dlaczego walentynkowo, ale gorzko? Mówi
się, że jej sztuka jest bólem malowana. Bólem
fizycznym i ciągłym głodem miłości.
Frida Kahlo (wł. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderon) urodziła się w 1907 r.
Meksyku, choć podawała datę 1910 r. chcąc
identyfikować się z rewolucją meksykańską.
Zmarła 13 lipca 1954 r.
W wieku sześciu lat zachorowała na chorobę Heinego-Medina. Jakby tego było mało,
mając 18 lat uległa poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu, którego skutkiem
było wielokrotne złamanie nogi, kręgosłupa, obojczyka, żebra i miednicy. Rana brzucha odebrała jej szansę na macierzyństwo.
Ucieczką od traumy stało się malarstwo.
Artystka wiele miesięcy leżała w specjalnym
gorsecie, cierpiąc bardzo boleśnie, bez możliwości jakiegokolwiek ruchu. Bliscy skon-

struowali stelaż, który pozwolił jej malować.
W tym okresie działalności malowała głównie autoportrety, korzystając z lustra. Mówiła:
maluję siebie, bo ten model jest mi najbliższy.
A miłość? Była dwukrotnie żoną dużo od
niej starszego Diego Rivery. Jak wielu artystów, tworzyli bardzo burzliwy związek. On
nie był nigdy jej wierny, ale i ona nie zawsze
była grzeczną dziewczynką. Być może wynikało to z potrzeby rewanżu za niewierność
męża. Rivera był jej mentorem, nauczycielem, recenzentem i przyjacielem. Był równie
wielkim artystą i bardziej uznanym za życia
niż jego żona. Pewnie ją kochał, ale wolność
była mu droższa nade wszystko. Och, ci artyści…
O życiu Fridy Kahlo w 2012 r. powstał
nagrodzony dwoma Oskarami film w reżyserii Julie Taynor. W obsadzie m.in. Salma
Hayek i Antonio Banderas.
Szczególnie polecam twórczość Fridy. To
przykład, jakich w sztuce wiele: wielka sztuka zawsze rodzi się z cierpienia, z niezgody,
z buntu wobec zastanej rzeczywistości. Zawsze jest rodzajem wewnętrznego monologu
i potrzebą dzielenia się swoimi lękami, odkrywaniem samego siebie, poczuciem winy,
euforii – słowem, emocjami towarzyszącymi
każdej twórczości. Czy naprawia świat i czyni go lepszym? Pewnie nie zawsze, ale na
pewno próbuje.

Waldemar Koperkiewicz

Frida Kahlo, Self-Portrait as Tehuana
or Diego in My Thoughts, 1943

Frida Kahlo, Autoportret z naszyjnikiem
z cierni i kolibrem, 1940

Frida Kahlo, Dwie Fridy, 1939

Frida Kahlo, Autoportret, 1940

| 19

20 |

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Filmy nie do
przegapienia, czyli
Oscarowi faworyci

Przed nami kolejna Gala Rozdania Nagród
Amerykańskiej Akademii Filmowej, potocznie
zwanych Oscarami. Co prawda wręczenie
nagród nastąpi dopiero na początku marca,
ale na ekrany naszych kin już wchodzą filmy
do nich nominowane, uznałem więc, że trzeba
opowiedzieć o niektórych, abyście Państwo nie
przegapili ważnych arcydzieł. Ta edycja jest dla
nas o tyle istotna, że do walki o tę najbardziej
pożądaną statuetkę powalczy polsko–brytyjski film „Twój Vincent”. Jest on nominowany
w kategorii najlepszy film animowany. Jakiś czas
temu zachęcałem Państwa zresztą do obejrzenia
go i zdanie podtrzymuję; jeśli jeszcze ktoś nie
widział tego dzieła, musi prędko nadrobić tę
zaległość. Jakie niespodzianki czekają na nas
podczas kolejnej Gali? To trudne pytanie, ale na

pewno ich nie zabraknie, bo jak uczy historia,
nie zawsze murowany kandydat zostaje nagrodzony, a często tak jest, że film o najmniejszym
wydawałoby się potencjale deklasuje rywali
i zdobywa kilka statuetek. Do tego sama Gala to
oddzielny spektakl komentowany potem przez
wiele tygodni. Oto filmy, które wg mnie warto
obejrzeć, a które mają duże szanse stać się laureatami Oscara i to w kilku kategoriach.
Na początek film pt.: „Trzy Billboardy za
Ebbing, Missouri” w reżyserii Martina McDonagh’a - nominowany w siedmiu kategoriach.
Dotychczas obraz ten zdobył cztery „Złote
Globy”, a także nagrody na wielu prestiżowych
festiwalach m. in. na Camerimage, na festiwalu
w Wenecji czy Toronto. Opowiada historię
zrozpaczonej matki, w tej roli znakomita jak
zawsze Frances McDormand, która po stracie
brutalnie zgwałconej i zamordowanej córki
sama próbuje dojść sprawiedliwości. Staje do
walki ze wszystkimi: z lokalnym szeryfem,
mediami, sądem, a także z całą społecznością; za
wszelką cenę chce rozwikłać zagadkę i odnaleźć
kata swojej córki. Uważa, że policja niespecjalnie
przyłożyła się do tej sprawy, czuje się oszukana,
jest zrozpaczona. Walkę zaczyna od wymalowania oskarżeń pod adresem szeryfa na trzech od
dawna nie używanych billboardach, stojących
przy drodzy dojazdowej do miasteczka. Wydawałoby się, że jest to protest i jednocześnie krzyk
rozpaczy i że na tym się skończy. Ale szeryf

DO OBEJRZENIA
KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Ofiarowanie w świątyni
Herman Han (1574-1627/28) był
malarzem gdańskim, jednym z najważniejszych działających na początku
XVII wieku. Jego najwybitniejsze i największe obrazy zdobią pocysterskie kościoły w Oliwie i Pelplinie. Dzieła tego
artysty posiadają bardzo bogatą kompozycję, z wieloma postaciami. Kolorystyka jest bardzo wyrazista i wyrafinowana.
A same tematy płócien charakteryzują
się rozbudowaną treścią przenikniętą
tematyką wiary i duchowości katolickiej
(był nawróconym na katolicyzm protestantem). W Muzeum Diecezjalnym
w Siedlcach znajduje się obraz „Ofiarowanie w świątyni”, który przypisywany
jest warsztatowi Hermana Hana. Podobieństwo można odnaleźć w sposobie
wykonania postaci, stosowanej kolorystyce oraz aktualizacji strojów w tematyce biblijnej.
Malowidło przedstawia moment
ofiarowania Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej, opisane w Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 2, 22-40).
W centralnej części kompozycji widzimy Dzieciątko Jezus trzymane przez Sy-

meona oraz Marię i Józefa. Za postacią
Matki Bożej stoją dwie kobiety, z których jedna być może jest prorokinią
Anną, która również była świadkiem
tego zdarzenia. Za Symeonem dostrzegamy dwóch starców w szatach
kapłańskich. W dolnej części obrazu,
w grupie kapłanów, stoi dwóch chłopców, z których jeden, ubrany w komżę,
zwrócony jest w stronę widza i trzyma
zapaloną pochodnię. Atrybut ten jest
symbolem Jezusa, który jest „światłem
na oświecenie pogan”, według słów
Symeona zapisanych w Ewangelii. Po
przeciwnej stronie, u dołu kompozycji, znajduje się mężczyzna trzymający gołębia. Ta postać być może jest
portretem fundatora, świadczy o tym
polski strój oraz fryz i szlachecki wąs.
Akcja dzieje się we wnętrzu świątyni
o gotyckiej architekturze i późnorenesansowym ornamencie.
Na koniec przepraszam za błąd
literowy, który pojawił się w tytule
artykułu w poprzednim numerze.
Poprawny zapis brzmi: „Św. Filip
chrzci Etiopa”.

Reżyseria: Martin McDonagh
Obsada: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell

– w tej roli Woody Harrelson – to szanowany,
sprawiedliwy urzędnik i dobry człowiek, głowa
rodziny, liczący do tego ostatnie dni swojego
życia chory na raka człowiek. Cała społeczność
jest po jego stronie, nasza bohaterka zaś jest niezwykle uparta i konsekwentna i… tu zaczyna się
właściwa akcja. Każda z postaci jest zarysowana
wyraziście i niejednoznacznie, każdy bohater
to interesujący i wartościowy człowiek, którego
charakter podkreślają znakomicie napisane
dialogi. Podobno zresztą każda postać została napisana dla konkretnego aktora! To film
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Reżyseria: Guillermo del Toro
Obsada: Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon, Octavia Spencer

o wytrwałości, rozpaczy, o niepoddawaniu się,
o walce o prawdę i o odnajdowaniu siebie. Wielkie kino zrealizowane w ten szczególny sposób,
który pozwala każdemu z nas, widzów odebrać
go osobiście.
Kolejny obraz, o którym chcą Wam
opowiedzieć, to zdobywca największej ilości
Oscarowych nominacji film pt.: „Kształt Wody”
wyreżyserowany przez Guillermo del Toro. 13
nominacji nie zdarza się często i do tego opinie,
że w większości z nich jest zdecydowanym faworytem, mówią same za siebie. No, ale jak już mó-

wiłem we wstępie, z tym bywa różnie. „Kształt
Wody” to opowieść o odmieńcach – osobach
wykluczonych przez społeczeństwo, nierozumianych. Czy tylko o odmieńcach? Przecież każdy z nas ma gdzieś głęboko schowane fantazje
czy wręcz demony, z którymi musi się zmierzyć.
Twórcy mówią, że woda to potężna siła i ma tę
właściwość, że przystosowuje się do każdego
naczynia, w jakim się znajdzie, podobnie zresztą
- tak też twierdzą – jak miłość. Bez względu na
to, do kogo się odnosi, jaki ma kształt, zawsze
pozostaje miłością! Są pewne rzeczy czy siły, na
które nie mamy wpływu. Myślę, że to dobrze, że
nie zawsze możemy ingerować w rzeczywistość,
co pozwala nam na zwykłe, a może niezwykłe
człowieczeństwo? Akcja filmu dzieje sią w okresie tzw. zimnej wojny i dotyczy eksperymentu,
który ma dać Amerykanom wielką przewagę
nad stroną przeciwną. Tylko że ta przewaga topnieje, kiedy w grę zaczynają wchodzić uczucia.
Ten film to przeżycie, to piękna opowieść albo
jak kto woli baśń fantasy dla dorosłych. Warto
zaznaczyć, że wcześniej obraz ten zdobył dwa
„Złote Globy”, „Złote Lwy” Festiwalu w Wenecji
oraz 12 nominacji do nagród BAFTA, jest więc
na pewno godny uwagi.
To tylko dwa spośród wielu nominowanych
do nagród filmów i z jeszcze większej liczby
tych godnych uwagi dzieł, które w najbliższych
tygodniach pojawią się na ekranach naszych kin.
Jak zawsze wybór należy do Was!

| 21

DO POCZYTANIA-

Pypcie na języku
Michał Rusinek

Książka ta nie jest monografią dermatologicznych
wykwitów, lecz zbiorem
felietonów poświęconych
pewnym zjawiskom językowym.
O istnieniu języka - tego anatomicznego, jak
i tego służącego do komunikacji - przypominamy sobie dopiero wtedy, gdy wyczujemy na jego
powierzchni jakiś pypeć, coś, co nas uwiera, boli,
drażni, przeszkadza, albo po prostu śmieszy. Te
uczucia, jak widać dość mieszane, mają wspólny
mianownik: świadomość języka.
„Pypcie na języku” to zbiór uroczych, napisanych z wielką kulturą, anegdot wziętych z życia
autora, dla których punktem wyjścia (i dojścia)
jest niefortunnie użyte słowo („Awaria toalety.
Prosimy załatwiać się na własną rękę”) czy jakaś
zagadka językowa („Zakaz dobijania dziobem”,
„100 gramów drakuli”). Te opowieści, właściwie błahe, lecz nakreślone z prawdziwym mistrzostwem, są obrazkami naszej codzienności
wplecionej w język i naszego języka wplecionego
w codzienność – uzmysławiają nam, że język jest
czymś bardzo osobistym, a użyty w sposób nietypowy pozwala dostrzec zadziwiające wymiary
rzeczywistości.
(Z opisu wydawcy, Agora 2017)

autorska galeria
[Jednego serca…]
Jednego serca! tak mało, tak mało,
Jednego serca trzeba mi na ziemi!
Coby przy mojem miłością zadrżało,
A byłbym cichym pomiędzy cichemi.
Jednych ust trzeba! skądbym wieczność całą
Pił napój szczęścia ustami mojemi,
I oczu dwoje, gdziebym patrzał śmiało,
Widząc się świętym pomiędzy świętemi.
Jednego serca i rąk białych dwoje!
Coby mi oczy zasłoniły moje,
Bym zasnął słodko, marząc o aniele,
Który mnie niesie w objęciach do nieba;
Jednego serca! tak mało mi trzeba,
A jednak widzę, że żądam za wiele!


Adam Asnyk
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fot. Maria Mazurkiewicz

Irena Santor porwała siedlecką publiczność

B

ez wątpienia było to wydarzenie
artystyczne ostatnich tygodni.
Koncert Ireny Santor z towarzyszącym jej zespołem przeniósł nas w lata
młodości i obudził tęsknotę za marzeniami, o które – jak przekonywała
artystka – trzeba walczyć bez względu
na wiek.
W mroźny wieczór, 13 stycznia
w Centrum Kultury i Sztuki im.
A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce wystąpiła niekwestionowana pierwsza dama
polskiej piosenki – Irena Santor.
Artystka wielkiego formatu pokazała niezwykłą muzykalność

i kunszt interpretacyjny, co udowadnia przez wszystkie lata swojej długiej kariery. Tym razem
usłyszeliśmy głównie utwory
z platynowej płyty „Kręci mnie
ten świat” oraz najnowszego
krążka „Punkt widzenia”. Jej piosenki się nie starzeją - śpiewają
je kolejne pokolenia i za każdym
razem brzmią one z tą samą siłą
i budzą wielkie emocje. Styczniowy koncert na deskach siedleckiej sceny był tego najlepszym
przykładem. Takie przeboje, jak
„Złoty pierścionek”, „Powrócisz
tu”, „Już nie ma dzikich plaż”,

Zimowa Akademia Talentów

O

fot. archiwum CKiS

d 15 do 26 stycznia - podczas ferii zimowych - odbyła się kolejna
edycja Zimowej Akademii Talentów,
co roku organizowanej przez Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
Dla wszystkich, którzy ferie spędzali
w Siedlcach, artyści - instruktorzy
działający przy CKiS przygotowali

wiele ciekawych propozycji, wśród
których każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. W ofercie Zimowej Akademii Talentów znalazły się „Otwarte
zajęciach teatralne” z zakresu teatru
poetycko-muzycznego, prowadzone
przez Roberta Protasewicza, w których uczestniczyła młodzież uzdolniona wokalnie, jak też zajęcia z teatru

„List do Pana Balzaka” nuciła
wraz z Ireną Santor cała widownia. Na twarzach słuchaczy widać
było autentyczne wzruszenie.
Klamrą, spinającą tej wyjątkowy
recital, był utwór „Starość to nie
jest wiek”, który specjalnie dla
artystki skomponował Wojciech
Młynarski. Koncert był przeplatany dygresjami i opowieściami piosenkarki o jej zawodowej
drodze, która zaprowadziła ją
na szczyt popularności. Przy
wszystkich zaszczytach i laurach,
jakie przypadły w udziale Irenie
Santor, pozostała ona kobietą
skromną, dla której największym
szczęściem jest scena i kontakt
z publicznością. Trudy życia nie
uprzedziły jej do świata, wręcz
przeciwnie – jest subtelną, kochającą ludzi kobietą, która wita
każdy dzień z uśmiechem i z pokorą kłania się światu. To artystka
wielkiej klasy!
Irenie Santor akompaniował
znakomity zespół w składzie:
Mariusz Dubrawski – fortepian,
Wojciech Ruciński – kontrabas,

Grzegorz Poliszak – perkusja.
Dzięki tym muzykom czar tego
wieczoru pozostał w nas długo
po opuszczeniu widowni… To
był koncert z rodzaju tych, które uskrzydlają i niosą nadzieję.
W dzisiejszych czasach – zabieganych i nerwowych – każdy
z nas potrzebuje odskoczni, niszy, w której mógłby skryć swój
ból, smutek, ale też łzy szczęścia,
utulić swój mały kosmos... Zdecydowanie muzyka może nam
w tym pomóc. „Gdy słowa już
daremne, myśli daremne, a wyobraźni nie chce się już wyobrażać, jeszcze tylko muzyka. Jeszcze
tylko muzyka na ten świat, na to
życie” – mówi Wiesław Myśliwski
ustami swojego bohatera z „Traktatu o łuskaniu fasoli”.
Jeszcze tylko
muzyka na ten
świat…
Krystyna
Elżbieta Lęgas,
mieszkanka
Siedlec

klasycznego z Maciejem Czapskim.
Niemałą atrakcją dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie zimowe w mieście
były warsztaty z tańca współczesnego,
prowadzone przez Elizę Kindziuk oraz
zajęcia teatralne dla dzieci z Mariolą
Strus. Wszyscy miłośnicy śpiewu chóralnego mogli wziąć udział w „Otwartych zajęciach wokalnych z emisji głosu”, które w tym roku poprowadziła
Justyna Kowynia-Rymanowska. Jak

co roku dużym zainteresowaniem
dzieci i młodzieży cieszyły się otwarte
zajęcia plastyczne, prowadzone przez
artystę plastyka Ireneusza Parzyszka.
Zimowa Akademia Talentów spotkała się z dużym zainteresowaniem
mieszkańców Siedlec, każdego dnia
dzieci i młodzież chętnie uczestniczyła w bezpłatnych zajęciach, mając
jednocześnie możliwość odkrywania
swoich pasji i rozwijania talentu.

fot. Janusz Mazurek
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RELACJE

Niesamowite studium Kłamstwa

W

i Mikołaj Roznerski. Spektakl
wziął udział w konkursie VI
OFT „Sztuka plus Komercja”.
Francuski dramaturg Florian
Zeller spróbował kłamstwo
zweryfikować w warunkach

nad obsadą, ta sztuka wymaga
nieprzypadkowych i wyśmienitych aktorów, którzy potrafią wydobyć niuanse zawarte
w tekście, z wdziękiem rozbawić publiczność i sprawić, że,
paradoksalnie, kłamstwo ich
czegoś nauczy”.

fot. Maria Mazurkiewicz

piątek, 12 stycznia, na
Scenie Teatralnej Miasta Siedlce gościliśmy spektakl „Kłamstwo”, w którym
wystąpili: Izabela Kuna, Adrianna Kalska, Piotr Szwedes

scenicznych.
Metaforycznie
udało się w spektaklu połączyć
Bergmanowskie „Sceny z życia
małżeńskiego” z kilkoma komediami Woody’ego Allena.
Reżyser spektaklu, Wojciech
Malajkat, niedawno powiedział: „Długo pracowaliśmy

odo - wyjątkowy musical i nietuzinkowe spojrzenie na życiorys największej gwiazdy kina i teatru okresu międzywojennego, 26
stycznia gościł na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce. Spektakl
ujęty został w nietypową formę.
Z jednej strony przenosimy się na
estradę lat 20-tych i 30-tych, pełną
piór, cekinów i zalotnych spojrzeń
pań o wątpliwej reputacji, a z drugiej mamy wrażenie, że oglądamy
film z tamtych czasów z całą paletą charakterystycznych gestów,
słów i układów choreograficznych,
a w to wszystko wpleciona opowieść człowieka nie do końca spełnionego, niejasnego i trudnego do

fot. Maria Mazurkiewicz

B

jednoznacznego określenia. Uwikłanego w czasy wojny i niejasną
śmierć; będącego przez całe życie
pod ogromnym wpływem matki
i uzależnionego od sceny, oklasków
i wątpliwej miłości tłumu. W tytułową postać Eugeniusza Bodo wcielił
się Dariusz Kordek. Przedstawienie
wzięło udział w konkursie VI OFT
„Sztuka plus Komercja”.

Wieczór promocyjny książki „Antoni Wróblewski”

A

ntoni Wróblewski to jeden
z najbardziej znanych i cenionych artystów siedleckich, wychowawca wielu pokoleń plastyków.
Laureat nagrody Prezydenta Mia-

sta Siedlce „Wawrzyn Siedlecki”
i stypendysta Prezydenta Miasta
Siedlce. Siedleckie Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne
„Brama”
wraz z Centrum Kultury i Sztuki

zorganizowało 14 grudnia 2017 r.
wieczór promocyjny książki „Antoni Wróblewski”.
Promocja połączona została z retrospektywną wystawą prac artysty

(rysunki, grafiki, malarstwo olejne,
akwarele, malarstwo ziemią). Album można było nabyć podczas
finisażu wystawy 18 stycznia w Galerii Teatralnej CKiS.

fot. Maria Mazurkiewicz

Bodo Musical
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MPK
SIEDLCE
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MUZYCZNE

INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI
Kontakt:

BALKON

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

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

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

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

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

www.scena24.siedlce.pl
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