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Szczęśliwego
Nowego Roku!

W NUMERZE

 s. 8-9

 s. 12-13

 s. 16-17

[Dariusz Kordek]

[Maciej Kuźmiński]

[w siedleckich parafiach]

Mam za co
dziękować losowi

Taniec
nie ma granic

Szopki
Bożonarodzeniowe

J

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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ZIMOWY OGRÓD
Jak liście opadały powieki
kruszyła się czułość spojrzeń
drżały pod ziemią jeszcze zduszone
gardła źródeł
na koniec zamilkł głos ptaka
ostatnia szczelina w kamieniu
i wśród najniższych roślin
niepokój zmarł jak jaszczurka
pionowe linie drzew na horyzontów wadze
ukośny promień padł na zatrzymaną ziemię
Okno zamknięte jest Stanął zimowy ogród
Oczy wilgotne są i mały przy ustach obłok

Wszystkim naszym Drogim Widzom, Czytelnikom, Partnerom
i Przyjaciołom życzymy pięknego i kulturalnego Nowego Roku.
By każdy dzień obfitował w dobre wydarzenia i dobre wieści,
by sprzyjał przyjaźniom, miłościom i spełnionym obietnicom.
Cieszmy się każdą jego chwilą, póki ona trwa.
Szczęśliwego Nowego Roku !
Dyrekcja i Pracownicy Sceny Teatralnej Miasta Siedlce

- jaki to pasterz wyprowadził drzewa
Kto grał tak aby wszystko pogodzić
rękę gałąź i niebo
formirtgę pewną jak ramiona zmarłej
północny niesie Orfeusz
tupot anielskich ponad głową stóp
jak łuska skrzydeł leci śnieg
cisza jest linią doskonałą która
porówna ziemię z gwiazdozbiorem Waga
zimowym sadom pąki spojrzeń
- niech miłość nas już nie kaleczy
okrutnym losom włosów garść
- niech spala się w powietrzu czystym


Zbigniew Herbert

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

4-5 Repertuar CKiS na styczeń

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

6-7 Co za miesiąc

Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40

8-9 Rozmowy teatralne 		 z Dariuszem Kordkiem

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Klub Rafa, ul. Rynkowa 24

10-11 Co dobrego spotkało Cię

Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134

		 w 2017 roku - sonda Sceny 24

UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2

12-13		 Rozmowa miesiąca -

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4

		 Maciej Kuźmiński

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

14-15		 Artystyczne podsumowanie roku
16-17 Bożonarodzeniowe szopki

Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14

18-19 Bazar kulturalny

Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5

22-24 Relacje

Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26

Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15

Claude Monet „Sroka”

styczeń 2018 Nr 1(45)

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
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4 STYCZNIA (czwartek)

6 STYCZNIA (sobota)

RECITAL

V ORSZAK TRZECH KRÓLI

ROBERT JANOWSKI

BÓG JEST DLA WSZYSTKICH

godz. 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 13:00
miejsce: centrum Miasta Siedlce

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce w ramach
kampanii „Trzymaj Formę, Zrzuć Kompleksy,
rozpoczyna projekt „Bądź Tu Mądry”. Oferta
skierowana do szkół podstawowych, średnich
i przyszłych maturzystów, która pokazuje, że Siedlce
to ośrodek uniwersytecki, teatralny i rekreacyjny,
z idealną bazą, pozwalającą spędzić aktywnie czas
poprzez edukację, kulturę i sport.

II scenę „Męczennicy podlascy” przedstawią
aktorzy Teatru ES

4 STYCZNIA (czwartek)

7 STYCZNIA (niedziela)

w Teatrze

L

www.ckis.siedlce.pl
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OPOWIEŚĆ
WIGILIJNA

DZIE

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria i choreografia
Iwona Maria Orzełowska
obsada: tancerze i aktorzy
Teatru Tańca Caro,
śpiewacy Chóru Miasta Siedlce.
W roli głównej: Krzysztof Barabasz
Magiczny spektakl dla Wszystkich. Widowisko
w reżyserii i choreografii Iwony Marii
Orzełowskiej. Występują tancerze i aktorzy Teatru
Tańca Caro i śpiewacy Chóru Miasta Siedlce.
Wzruszająca historia przemiany skąpca
w człowieka hojnego i dobrego dla innych,
na podstawie znanego opowiadania Karola
Dickensa, nawiązującego do Wigilii Bożego
Narodzenia. Przed spotkaniem Duchów Bożego
Narodzenia, Scrooge jest człowiekiem, dla
którego pieniądze są najważniejsze, ale wówczas
jego życie jest marne i nieszczęśliwe. Dopiero
po wizycie dziwnych gości i refleksji nad swoim
życiem, przekonuje się, że bogactwo nie daje
radości, jeśli nie można się nim dzielić. Jak
tę historię przekażemy tańcem? Znakomita
muzyka, ciekawa choreografia, bogactwo ruchu
i obrazu gwarantują fascynujące widowisko
z głębokim przesłaniem, opowiadające o tym, co
w życiu jest najważniejsze.

Robert Janowski (vocal)
Tomasz Filipczak (fortepian)
Mirosław Wiśniewski (kontrabas)
Przemek Świerk (gitary)
Mariusz „Fazi” Mielczarek (saksofony)
Mariusz Mocarski (perkusja)
William Prestigiacomo (vocal)
Początek kariery i ogromną popularność dała
Janowskiemu rola w kultowym dziś musicalu
„Metro”, z którym artysta wystąpił również na
Broadwayu. Musicale stały się jego domeną. Zagrał
m.in. w „Sztukmistrzu z Lublina”, „West Side Story”,
„Cyrano”. Janowski znany jest głównie jako prowadzący
teleturnieju muzycznego „Jaka to melodia?, który bije
rekordy oglądalności w polskiej telewizji. Jest zdobywcą
pięciu nagród Wiktora za osobowość telewizyjną oraz
laureatem czterech Telekamer plebiscytu Tele Tygodnia
w tym Złotej Telekamery. Recital Roberta Janowskiego
to muzyczna uczta. Poetyckie, niepowtarzalne
kompozycje wokalisty w połączeniu z klimatycznym
akompaniamentem tworzą atmosferę wyjątkowego
spotkania artystycznego, przy jednoczesnym utrzymaniu
swobodnego i bliskiego kontaktu z publicznością.
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godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

7 STYCZNIA (niedziela)

A

ROBERT JANOWSKI PROJEKT

R

RECITAL

DZIE

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
obsada: tancerze i aktorzy Teatru Tańca Caro,
śpiewacy Chóru Miasta Siedlce.
W roli głównej Krzysztof Barabasz

8 STYCZNIA (poniedziałek)
SPEKTAKLE EDUKACYJNE

„RÓŻNORODNOŚĆ KULTUR
MIESZKAŃCÓW EUROPY”
„JAN X HISTORIA O BRAKU
TOLERANCJI, KSENOFOBII
I KŁAMSTWIE”
godz. 8:30, 10:10, 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle dla dzieci i młodzieży w wykonaniu
artystów firmy booking.ooo

9 STYCZNIA (wtorek)
SPEKTAKL

OPOWIEŚĆ
WIGILIJNA
godz. 9:00, 11:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
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13 STYCZNIA (sobota)
RECITAL

IRENY SANTOR
PUNKT WIDZENIA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
w w w.facebook.com/ckis.siedlce

10 STYCZNIA (środa)
SPEKTAKLE EDUKACYJNE

„MAGIA TEATRU”
„ZAKLĘTE GRANIE”
„SKĄD NASZ RÓD”

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z legendą polskiej
sceny, wypełnione czułością dźwięków, melancholijnym
urokiem oraz unikatowymi emocjami, z których zrodziły
się najznakomitsze kompozycje Artystki. Irena Santor
wystąpi z towarzyszeniem zespołu muzycznego
w składzie: Mariusz Dubrawski – fortepian, Wojciech
Ruciński – kontrabas, Grzegorz Poliszak – perkusja.

ARTENES

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

11 STYCZNIA (czwartek)
SPEKTAKL

18 STYCZNIA (czwartek)

OPOWIEŚĆ
WIGILIJNA

FINISAŻ WYSTAWY

ANTONIEGO WRÓBLEWSKIEGO

godz. 11:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska
obsada: tancerze i aktorzy Teatru Tańca Caro,
śpiewacy Chóru Miasta Siedlce.
W roli głównej Krzysztof Barabasz

Podczas finisażu można będzie nabyć Album
"Antoni Wróblewski" wydany przez Siedleckie
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama”.

BODO

KŁAMSTWO

BODO
2017/2018

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

SPEKTAKL KONKURSOWY

2017/2018

godz. 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria: Wojciech Malajkat
obsada: Izabela Kuna, Milena Suszyńska,
Piotr Szwedes, Mikołaj Roznerski
Niesamowite i przenikliwe, a przy tym, o zgrozo,
zabawne studium, właśnie... Kłamstwa. Florian Zeller,
francuski dramaturg zdążył już przyzwyczaić swoich
widzów do ostrej jazdy i bolesnego telemarku,
porusza się z gracją baletnicy i precyzją chirurga
w meandrach i zakamarkach ludzkich umysłów.
Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie
pary kochanków, a ich nadal tylko czworo, jak to
jest możliwe? Wszystkiego dowiecie się Państwo
podczas spektaklu „Kłamstwo"! Metaforycznie
udało się w spektaklu połączyć Bergmanowskie
„Sceny z życia małżeńskiego" z kilkoma komediami
Woody'ego Allena.

2017/2018

26 STYCZNIA (piątek)
SPEKTAKL KONKURSOWY

12 STYCZNIA (piątek)

26 STYCZNIA (piątek)

godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS

obsada: Dariusz Kordek, Agnieszka Darkowska/
Natasza Leśniak, Małgorzata Kampa/Justyna
Ostach, Kamil Kuroczko/ Mirosław Woźniak/
Bartek Figurski, Dariusz Taraszkiewicz,
Piotr Gąsowski – gościnnie

28 STYCZNIA (niedziela)
SPEKTAKL

50 TWARZY CZARKA PAZURY
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Aktor ma już za sobą dwa własne kabaretowe benefisy.
Pierwszy odbył się w Krakowie w 2005 z udziałem
Marcina Dańca i Jerzego Kryszaka. Kolejny miał miejsce
w 2011 roku z okazji 25-lecia jego kariery artystycznej
w katowickim Spodku.

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
obsada: Dariusz Kordek, Agnieszka
Darkowska/ Natasza Leśniak, Małgorzata
Kampa/Justyna Ostach, Kamil Kuroczko/
Mirosław Woźniak/ Bartek Figurski, Dariusz
Taraszkiewicz, Piotr Gąsowski – gościnnie
Wyjątkowy musical i nietuzinkowe spojrzenie
na życiorys największej gwiazdy kina i teatru
okresu międzywojennego. Spektakl ujęty
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. Do tego swoistego uroku
dodają współczesne projekcje multimedialne,
stworzone specjalnie na potrzeby spektaklu. Na
ekranie pojawiają się aktorzy, których kreacje
aktorskie współgrają z postaciami na scenie, co
daje efekt multiplikacji postaci. Ponadto widza
czekają jeszcze dodatkowe efekty dźwiękowe
i sztuczki magiczne, a w to wszystko wpleciona
opowieść człowieka nie do końca spełnionego,
niejasnego i trudnego do 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.
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LUTY 2018

2 LUTEGO (piątek)

7 LUTEGO (środa)

godz. 17:00 i 20:00

godz. 18:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

GALERIA TEATRALNA CKIS

SPEKTAKL KONKURSOWY

WERNISAŻ WYSTAWY

PRZYGODA Z OGRODNIKIEM

WŁADYSŁAWA SZCZEPAŃSKIEGO

Scenariusz: Norm Foster (Kanada)
Reżyseria i tłumaczenie: Mirosław Połatyński
Obsada: Anna Mucha, Edyta Herbuś, Katarzyna Ankudowicz,
Artur Krajewski, Bogdan Kalus, Michał Sitarski

4 LUTEGO (niedziela)

8 LUTEGO (czwartek)

godz. 16:00 i 19:00

godz. 18:00 i 20:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL

KONCERT - SPEKTAKL

CYRKUŚNIKI - KABARET HRABI

MOJŻESZ

"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.

Koncert-spektakl "Mojżesz" - wersja polska.
Wysoki poziom artystyczny koncertu, zapewnia orkiestra
pod dyrekcją Orlina Bebenowa
oraz gwiazd solistów filharmonii i opery z Bydgoszczy.

STYCZEŃ 2018
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9 LUTEGO (piątek)
godz. 17:30 i 20:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL

MISERY

Spektakl Teatru Kwadrat
OBSADA: Annie Wilkes - Ewa Wencel
Paul Sheldon - Piotr Polk
Szeryf Buster - Marcin Piętowski
Autor: Stephen King
Adaptator: William Goldman
Reżyseria: Robert Gliński

13 LUTEGO (wtorek)

20 LUTEGO (wtorek)
godz. 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

Gala zakończenia VI OFT "Sztuka plus Komercja"
Wydarzenie uświetni spektakl

CUDOWNA TERAPIA
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)

godz. 20:00

godz. 18:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL KONKURSOWY

KONCERT

KOCHANIE NA KREDYT
Reżyseria: Olaf Lubaszenko
Obsada: Małgorzta Pieczyńska, Agnieszka Sienkiewicz,
Piotr Zelt, Stefano Terrazzino, Filip Bobek

|7

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
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.
Skład zespołu: Krzysztof Myszkowski, Roman Ziobro, Maciej Knop
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z

 Niebawem na siedleckiej Scenie Teatralnej wystąpi Pan w musicalowym przedstawieniu „Bodo”, którego premiera miała
miejsce dwa lata temu. Od czego zaczął
Pan przygotowania do tego spektaklu?
Zacząłem od poszukiwania sprzymierzeńców oraz współpracowników i szczęśliwie ich
znalazłem. Udało mi się przekonać do tego
pomysłu Dariusza Taraszkiewicza, dyrektora
Domu Kultury w Rawiczu, który podjął się
reżyserii tego spektaklu. Zdobył też miejscowych sponsorów Rawicki Rawag i Warszawską fundację Skene Pro Arte. Wspólnie zorganizowaliśmy casting i po kilku miesiącach
intensywnych przygotowań pokazaliśmy
finał naszego przedsięwzięcia publiczności.
Na scenie towarzyszy mi sześcioro tancerzy,
którzy występują w choreografiach Agnieszki
Brańskiej.

Dariuszem Kordkiem,
aktorem teatralnym
i filmowym, odtwórcą
głównej roli
w spektaklu muzycznym
„Bodo”

MAM ZA CO
DZIĘKOWAĆ
LOSOWI

fot. Glinka - Agency.com

 Wcielił się Pan w jedną z najbarwniejszych postaci przedwojennego show-biznesu. Jakiego Eugeniusza Bodo Pan spotkał, realizując ten wyjątkowy projekt?
Zanim pojawił się pomysł na musical, znałem Bodo, a właściwie Bogdana Eugene
Junoda, z jego przedwojennych produkcji filmowych, takich jak „Uśmiech losu”,
„Pieśniarz Warszawy”, „Kocha, lubi, szanuje”, „Czarna perła” czy „Piętro wyżej”,
skąd pochodzi jego najbardziej znana piosenka „Umówiłem się z nią na dziewiątą”:
Spotkałem wyjątkowego, szarmanckiego
i wesołego faceta, którego pojawienie się na
ekranie budziło zbiorową histerię, szczególnie u płci pięknej. Wówczas nieznane
były tragiczne okoliczności jego śmierci.
Dopiero od niedawna wiemy, że legendarny Bodo, najjaśniejsza gwiazda Warszawy
lat 20. i 30., zmarł w 1943 roku zamęczony przez NKWD w sowieckim łagrze, dokąd został zesłany za rzekome szpiegostwo
(miał szwajcarski paszport, co go zgubiło).
W naszym spektaklu spotkacie Państwo artystę z najlepszego okresu jego życia, kiedy
czerpał z niego pełnymi garściami. Równolegle z tym spektaklem w polskiej telewizji
pojawił się serial „Bodo”, więc my się zgrabnie wpisaliśmy w tę Bodomanię.
 Co Pana w jego historii najbardziej poruszyło?
Właśnie ta tragiczna przewrotka - jeden
z najbardziej rozpoznawalnych artystów
międzywojnia, można powiedzieć ówczesny
celebryta, kończy życie w anonimowym zbiorowym grobie. Do dziś nie wiadomo, gdzie
są jego szczątki. Wciąż mam przed oczami
zdjęcie wyniszczonego Eugeniusza Bodo,
które zrobiono mu w więzieniu w Moskwie.
To była tragiczna postać także przez ten kontrast. Ale w musicalu spotykamy Bodo szczęśliwego i zauroczonego życiem…
 Zależało Panu, by fizycznie się do niego
upodobnić?
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Nie, nie było to moim zamiarem. Najważniejszym i najmocniejszym aspektem musicalu
są piosenki Bodo – niezapomniane szlagiery
z lat 20. i 30. Trudno jest w ciągu 1,5 godziny
odbyć podróż po całym życiu artysty. Choć
jest to kameralny spektakl, zależało nam, by
oddać ducha tamtej epoki – panujące wówczas trendy w modzie i makijażu, ale przede
wszystkim odtworzyć manierę ówczesnej gry
aktorskiej. W tym celu w jednej ze scen musicalu odgrywany autentyczny kadr z filmu
z udziałem Bodo.
 Piosenki „Umówiłem się z nią na dziewiątą” czy „Już taki jestem zimny drań”
nuciła cała przedwojenna Polska. One się
chyba nigdy nie zestarzeją. Jak dzisiaj odbiera je publiczność?
To jest duże zaskoczenie – kiedy zaczynam
śpiewać, publiczność od razu je podchwytuje. Niektórzy znają je całe! Muszę przyznać,
że spektakl jest świetnie odbierany, gdziekolwiek w Polsce go pokazujemy. Widzowie
reagują bardzo żywo i sympatycznie, szczególnie starsi, Ci, którzy pamiętają te przeboje
z telewizji czy z radia, bo dzisiaj przecież żadna stacja mainstreamowa czegoś takiego by
nie puściła. Myślę, że dla wielu ten spektakl
jest jak sentymentalna podróż w przeszłość.
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downy płaszcz snów”, „Rocky Horror Show”,  Co buduje pańską wartość jako aktora
„Grease”, „Five Guys named Moe”, „Crazy i człowieka?
for You”, „Cohen”, „Do grającej szafy Grosik Staram się być wierny sobie i prawdziwy
wrzuć” i inne. Wykorzystałem moją, nazwij- w tym, co robię. Niczego nie robię z przymumy to młodość aktorską, by robić rzeczy dy- su. Angażuję się w takie projekty, gdzie rzenamiczne i spektakularne, które wymagają czywiście mam coś do zaoferowania.
zaangażowania i dobrej kondycji psychofizycznej. Teraz jestem po 50. i pewnie takich  Za co Pan dziękuje losowi?
ról już bym się nie podjął. Ale rzeczywiście Miałem sporo szczęścia, szczególnie na pow konwencji musicalu czuję się bardzo do- czątku mojej aktorskiej drogi. Spotkałem
brze. Póki mi starczy
właściwych ludzi, którzy
sił, będę grał „Bodo”
dali mi szansę zaistnieć
i może jeszcze wystą- MIAŁEM SPORO
przed szeroką publicznopię w jakiejś produkcji SZCZĘŚCIA,
ścią. Mam talent od Boga,
musicalowej.
który rozwinąłem i naSZCZEGÓLNIE NA
dal wykorzystuję. Bardzo
 Podczas studiów POCZĄTKU MOJEJ
dużo dostałem od losu
w szkole teatralnej
i ta świadomość podnosi
AKTORSKIEJ DROGI.
Tadeusz
Łomnicki
mnie z kolan, kiedy upazagadnął Pana na ko- SPOTKAŁEM
dam…
rytarzu i powiedział,
WŁAŚCIWYCH LUDZI,
że ma Pan typową
 Co Panu jeszcze poamerykańską urodę - KTÓRZY DALI MI
maga przetrwać trudny
wspominał Pan w jed- SZANSĘ ZAISTNIEĆ
czas?
nym z wywiadów. Jak
Kiedy pojawiają się takie
z perspektywy czasu PRZED SZEROKĄ
chwile, to myślę o moich
odnosi się Pan do tej PUBLICZNOŚCIĄ.
dzieciach. To, że w ogóle
opinii swojego misą, jest moim najwiękstrza?
szym szczęściem. Budząc
Na pewno trafnie to ocenił, chociaż nie zo- się rano wiem, że dzięki nim i mojej wspastało to w pełni przez film polski wykorzysta- niałej żonie Elizie, ten dzień będzie piękny
ne. Może gdybym wyjechał do Hollywood… i dobry.
(śmiech). Nie miałem, oprócz pierwszych 
Rozmawiała Monika Mikołajczuk
lat po studiach, dużo szczęścia do filmu fabularnego. Film nadal jest niewypełnionym
wątkiem zawodowym i liczę na to, że kiedyś
znów się o mnie upomni.

 Utrzymany jest on w stylu przedwojennej rewii – w tej konwencji czuje się Pan
bardzo dobrze, chociaż przed laty zdradził
Pan, że od początku marzył o dramatycznym repertuarze…
To prawda, marzyłem o aktorstwie dramatycznym, ale życie potoczyło się inaczej.
Mój pierwszy zawodowy sukces wiązał się
z piosenką. Na PPA Wrocław zdobyłem na-  Aktorstwo, jak Pan często zauważa
grodę za wykonanie piosenki „Och, Ty w ży- w swoich refleksjach, ma słodko-gorzki
ciu”. Znalazłem się w zespole Teatru Rampa. posmak. Gdybym postawił tylko na aktorWziąłem udział w spektaklach: "Cabaretro", stwo, to bym się stoczył” – to Pana słowa.
"Sweet Fifties", "CzerNa co Pan jeszcze stawony Stoliczek". I wtewia w swoim życiu?
dy upomniał się o mnie DZIŚ JEST OGROMNE
Na rodzinę. Szkoda, że
serial. Na casting do CIŚNIENIE NA
trochę późno zacząłem,
,,Labiryntu" poszedłem
ale lepiej późno niż późjako osoba towarzysząca MŁODYCH. DO TEGO
niej (śmiech). Stawiam
koleżance aktorce, a…. ZAWODU PCHAJĄ SIĘ
też na inne rzeczy, bo
zostałem na dwa lata.
aktorstwo to bardzo chiI PROFESJONALIŚCI,
meryczna i niepewna
 Rola Marka Siedlec- I AMATORZY, CZEGO
profesja. Na szczęście
kiego trochę namieszatak się składa, że udaSKUTKI WIDZIMY NA
ła w Pana życiu…
je mi się z tego zawodu
Dzięki niej stałem się CO DZIEŃ. DYKTAT
żyć i utrzymywać robardzo popularny. Miadzinę od 10 lat. Z coraz
łem sporo szczęścia, PRODUCENTÓW BYWA
większym trudem jedszczególnie na początku BARDZO ZGUBNY.
nak. Dziś jest ogromne
mojej aktorskiej drogi.
ciśnienie na młodych.
Spotkałem właściwych ludzi, którzy dali mi Do tego zawodu pchają się i profesjonaliści,
szansę zaistnieć przed szeroką publicznością i amatorzy, czego skutki widzimy na co dzień.
i – muszę to przyznać po latach – trochę mi Dyktat producentów bywa bardzo zgubny.
woda sodowa uderzyła do głowy. Potem był Dużo rzeczy przez to się spłyca. Prawdziwa
„Kroll” Władysława Pasikowskiego. Rów- sztuka aktorska istnieje tylko w nielicznych
nolegle z filmem toczyła się moja kariera teatrach, a na ekranie może czasem w teatrze
muzyczna - musical: „Metro” , „Józef i cu- telewizji.

26 stycznia
godz. 19:00

Rezerwacje i bilety 25 794 31 89
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CO DOBREGO SPOTKAŁO MNIE W 2017 ROKU?

Daniel Parol

wydawca i redaktor naczelny magazynu Kraina Bugu

fot. archiwum prywatne

Rok 2017 odchodzi jako jeden z bardziej udanych. Jeszcze w grudniu zorganizowaliśmy
po raz czwarty Galę Ambasadorów Wschodu, którą nieprzerwanie od 2013 roku
rozwijamy jako całościowy projekt Ambasadora Wschodu. Także w grudniu
zainaugurowaliśmy nowy projekt jakim jest Arena Sztuki, a jego założeniem
jest spotkanie z wyjątkowymi osobistościami świata kultury i sztuki. Rok
2018 to znowu nowe wyzwania i być może reaktywacja projektu wydawniczego, który mieliśmy zaplanowany jeszcze w 2015. Poza tym mnóstwo spotkań nie tylko nadbużańskich z naszymi niezwykłymi bohaterami. W zasadzie już w tym momencie zamykamy pierwszy nasz
album fotograficzny, do którego zaprosiliśmy grupę ,,Magia Podlasia". Będzie to wyjątkowe wydawnictwo albumowe połączone z cyklem rocznych wystaw fotograficznych w większych i mniejszych
miejscowościach Polski.
Prywatnie spotkało mnie trochę więcej wolnego czasu oraz możliwość poświęcenia go rodzinie
i przyjaciołom, dla których w latach poprzednich jednak czasu zawsze brakowało. Ważną rzeczą
była też możliwość nadrobienia zaległości czytelniczych, których jednak trochę się nazbierało.

Adam Tarkowski
dyrektor GOK w Zbuczynie

fot. Sylwia Garucka-Tarkowska

Nigdy nie byłem dobry w podsumowaniach. Jeśli podkreślić grubą kreską miniony rok, to im dłużej
zastanawiam się nad wagą niektórych zdarzeń, dochodzę do wniosku, że każdy nawet błahy z pozoru
wątek codziennego życia, połączony z kolejnymi, tworzy przyczynowo skutkowy bieg życiowych wydarzeń i decyzji. Idąc tym tropem myślę, że nie doceniamy często drobiazgów, nadając im pochopnie
mało istotne znaczenie.
Spotkało mnie zatem w minionym roku, naprawdę wiele dobrego. Dobrze wstawało mi się rano, gdy
bliscy jeszcze śpią i dobrze biegło po bułki na śniadanie. Dobrze smakowała kawa na tarasie, latem, gdy
słońce rano już przyjemnie grzało. Dobrze czytały się książki, niektóre za szybko, niektóre po raz kolejny i nie ostatni. Wspaniale leżało się w hamaku godzinami i słuchało się, jak świat się kręci karuzelą.
Dobre były nowe smaki i nowe miejsca. Dobrze było zobaczyć się z dawno niewidzianym przyjacielem
i dobrze pogadać z codziennie spotykanym sąsiadem. Dobrze motywowały do działania, wyzwania w pracy, dobrych ludzi i energii nie zabrakło wokół. Dobrze było móc spojrzeć na fotografię syna stojącą na biurku. Dobrze było spieszyć się po pracy do domu. Dobre jest nowe
życie, które pojawiło się w naszej rodzinie i które ma niebieskie oczy. Tyle tego dobrego, że nijak podsumować i wybrać. Te ważne, błahe,
banalne, ale samo dobre przecież!

Witold Mikołajczuk
znany jako "Witek Muzyk Ulicy"

fot. archiwum prywatne

W 2017 roku grałem więcej razy na scenie niż na ulicy. Moja uliczna muzyczna pasja przeobraziła się w zajęcie
dość dochodowe, więc jestem zadowolony, bo to znaczy, że młodzi ludzie w Polsce, na moim przykładzie, mogą
uwierzyć, że dzięki pasji i wierze w to, co się robi, można godnie żyć, żyć po swojemu i na własnych warunkach
bez tego żmudnego od - do i najczęściej za małe pieniądze, pracując dla kogoś a nie dla siebie. Ogłosiłem po
raz drugi zbiórkę pieniędzy na nagranie drugiej płyty na portalu crowdfundingowym i znowu okazało się, że
moi fani postanowili mi pomóc ją nagrać. Udało się zebrać ponad 40 000 zł. Tak więc jestem w trakcie nagrywania drugiej płyty, która ukaże się na początku 2018 roku. W grudniu udało się nagrać wideoklip do piosenki
"Disco polo rządzi" , piosenka dotyka muzyczno-obyczajowo-kulturowego trendu, którego nasilenie możemy
obserwować na przestrzeni ostatnich lat. Dodatkowo pojawiły się zaproszenia na koncert do Wielkiej Brytanii,
Szwajcarii, Niemiec, Austrii, Słowacji i USA, więc czeka mnie kilka ciekawych wycieczek. Zaskakujące jest dla
mnie, jak wielu ludzi mówi mi po koncertach, że to, co śpiewam, jest bliskie ich życiu, że te słowa pomogły im zmienić egzystencję lub spojrzeć
na nią z innej perspektywy. Naprawdę bardzo dużo ludzi mi napisało w listach, że po wysłuchaniu "Serca wolności" wrócili z emigracji do Polski. Dość ciekawe i może nie powinienem tego mówić, ale dla mnie też dość zabawne jest to, że sporo ludzi po wysłuchaniu piosenki "Rzucę
Ciebie - rzucę nas" postanowiło się rozstać... To tyle, jeśli chodzi o moją muzykę... Co do innych sfer mojego życia to nadal niezmiennie - robię
to, co uwielbiam robić najbardziej, czyli staram się spędzać jak najwięcej czasu z moimi dwoma synkami. Czas dla ludzi, których się kocha, to
największy dar. Warto o tym pamiętać...
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Robert Protasewicz
aktor, reżyser, kierownik Teatru Es

fot. archiwum prywatne

Rok 2017 obfitował w wiele dobrych i pozytywnych wydarzeń zarówno w moim życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jedno z nich jest dla mnie szczególne, a mianowicie narodziny mojego
synka, który wywrócił mój świat do góry nogami. W życiu zawodowym pośród wielu spektakli,
premier i koncertów, jakie wystawiliśmy na siedleckiej Scenie Teatralnej, jeden z nich zostanie
w mojej pamięci na długo. To wspólny koncert Orkiestry Teatru ES ze światowej sławy wirtuozem skrzypiec Vadimem Brodskim, który zagraliśmy dla siedleckiej publiczności pod gołym
niebem. Mam nadzieję, że rok 2018 przyniesie równie dużo ciekawych wydarzeń artystycznych,
w których będzie mi dane czynnie uczestniczyć.

Eliza Kindziuk

tancerka, choreograf, instruktor Teatru Tańca Caro

fot. Zuza Gąsiorowska

2017 rok był dla mnie niesamowicie bogaty. Postawił przede mną wiele wyzwań, zmusił
do podjęcia niejednej ważnej decyzji, a także dostarczył wiele niezapomnianych wrażeń.
Ubiegły rok rozpoczął się współpracą z niemieckim teatrem tańca WEE Dance Company
w Gorlitz. Przez pół roku miałam okazję występować na scenie pod kierunkiem dwóch choreografów: Dan Pelleg i Marko E. Weigert. Tworzone przez nich spektakle tańca współczesnego, a także możliwość pracy z tancerzami z zakątków całego świata, sprawiły, że wiele się
nauczyłam jako artystka oraz zdecydowanie poszerzyło to wachlarz moich umiejętności.
W międzyczasie udało mi się ukończyć zagraniczne studia na Uniwersytecie A. Brucknera
w Linz, w Austrii, co w piękny sposób zwieńczyło ten niesamowity okres w moim życiu.
Okres wakacji w porównaniu do innych lat był niezwykle bogaty w przeżycia duchowe. W roku 2017 odbyłam wyprawę mojego
życia – pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Moje Camino to około 333 km przemierzone pieszo, 72 godziny spędzone w ciszy bądź podczas rozmaitych rozmów z najbliższymi przyjaciółmi i napotkanymi nieznajomymi, niezliczona ilość odcisków, bólu
mięśni i wylanych łez, ale przede wszystkim życiowych rozważań, modlitwy, zabawy i uśmiechu. Ta podróż pozwoliła mi zbliżyć się
na nowo do moich przyjaciół, ale przede wszystkim pozwoliła na odbudowanie mojej relacji z Bogiem. Druga część roku była okresem
ogromnych zmian. Powrót po 4 latach za granicą do Polski i po 7 latach do Siedlec był nie lada wyzwaniem. Rozpoczęcie pracy w CKiS
i powrót do Teatru Tańca Caro, w którym się wychowałam, postawiło przede mną kolejne wyzwania. Nie miałam zbyt wiele czasu, by
się nad tym zastanawiać, bo momentalnie zostałam wciągnięta w wir pracy. Mimo ogromnej ilości godzin spędzonych w teatrze, nic tak
nie satysfakcjonuje, jak każdy cieszący się powodzeniem odegrany spektakl czy zorganizowany przez nas event. Nie mogę jednak przeoczyć
jeszcze jednego ważnego wydarzenia tego roku - mojemu bratu urodziła się śliczna córeczka - Alicja, a ja zostałam Matką Chrzestną! Ta mała
perełka sprawia, że zdecydowanie rok 2017 zapisze się wyjątkowo w moim sercu. Poza tym w 2017 na pewno popełniłam wiele błędów, zrobiłam dużo głupich rzeczy – tak to już ze mną jest, ale przede wszystkim spędziłam wiele wspaniałych chwil wraz z moją rodziną, przyjaciółmi,
współpracownikami, których nie zamieniłabym na nic innego. Rok 2017 był obfity i pasjonujący, ale nie pozostaje mi nic innego jak życzyć zarówno sobie, jak i wszystkim Czytelnikom Sceny24 oraz odbiorcom Centrum Kultury i Sztuki, aby 2018 był jeszcze bardziej bogaty o doświadczenia,
ekscytujący, a zarazem pełen zdrowia, miłości i uśmiechu na twarzy!

Ilona Krzyżanowska
animatorka kultury

fot. archiwum prywatne

Rok 2017 był dla mnie pomyślny pod każdym względem, zarówno zawodowym, jak i osobistym. W kalendarzu księżycowym był to Rok Ognistego
Koguta, który wyjątkowo mi sprzyjał. Udało mi się zrealizować kilka artystycznych projektów, jeden z nich - String Art (technika nawlekania
kolorowych nici między punktami, tworzących abstrakcyjne geometryczne wzory) - powstał w ramach stypendium otrzymanego od prezydenta miasta Siedlce. Moje prace do końca stycznia można obejrzeć w Galerii Kultura w Siedlcach. Także
praca w SP nr 6, gdzie jestem asystentką nauczyciela,
przyniosła mi w minionym roku wiele satysfakcji i radości. Kontakt z dziećmi i zachęcanie ich do kreatywnych poszukiwań daje poczucie, że robimy coś wartościowego, co zaowocuje w ich
dorosłym życiu pasją tworzenia. W życiu prywatnym w minionym roku też wiodło mi się bardzo dobrze. To, że moja córeczka każdego dnia wita świat pogodnym uśmiechem,
jest dla mnie największym darem.

12 |

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce 

www.facebook.com/ckis.siedlce

ROZMOWA MIESIĄCA
ROZMOWA Z

Maciejem Kuźmińskim, tancerzem i choreografem, twórcą Polskiej Sieci Tańca

TANIEC
NIE MA GRANIC
 Pana pierwsze zauroczenie tańcem…
Chyba jeszcze w poprzednim życiu.
 W którym momencie poczuł Pan, że
taniec to coś więcej niż doskonała precyzja
ruchów i nienaganna technika?
To się czuje na samym początku, kiedy słyszy
się poruszającą muzykę. Do dobrej muzyki aż
chce się tańczyć, czyż nie? To jest w każdym
z nas, taki impuls jest głęboko zakorzeniony
w naszej wrażliwości oraz inteligencji emocjonalnej i ruchowej. Precyzja i technika przychodzą ewentualnie później, wraz z edukacją.
 Mimo bardzo młodego wieku ma Pan
imponujący dorobek i doświadczenie. Proszę powiedzieć, jakimi drogami dochodził
Pan do sukcesu?
Z pewnością 4,5-letnie studia na konserwatorium tańca współczesnego Trinity Laban w Londynie stanowiły kamień milowy
w mojej drodze do profesjonalnego świata.
Taki dyplom otwiera wiele drzwi, ale przede
wszystkim zdobyta wiedza i umiejętności
pozwalają na stworzenie pewnej niezbędnej
jakości artystycznej. Tak naprawdę nie ma
jednego czynnika, wszystko jest wynikiem
bardzo dużej ilości pracy na wielu polach
– od wykonawczej i artystycznej, po producencką i wizerunkową. Właściwie każdy
kolejny zdobyty projekt, każdy kontrakt,
warsztat, spektakl czy nawet kolacja, mogą
przynieść nowe możliwości.
 Realia kształcenia tancerzy w Polsce
z pewnością różnią się od zachodnich standardów. Co, Pana zdaniem, najbardziej
ogranicza rozwój sztuki tańca w naszym
kraju?
Przede wszystkim relatywnie słabo rozwinięta infrastruktura, chroniczny brak dofinansowania związany też z przekonaniem,
że artysta-tancerz zatańczy za pół darmo,
a artysta-choreograf przygotuje spektakl, bo
to dla niego dobra promocja. Prestiż związany z byciem artystą jest naprawdę bardzo
niski w Polsce, a sama Sztuka Tańca jest traktowana z przymrużeniem oka. To dlatego
już kilkunastu obiecujących choreografów
wyemigrowało w ostatnich 6 latach, głównie

GREK ZORBA

do Berlina, a najlepsi polscy tancerze tańczą
na Zachodzie. Dla przykładu – w Holandii,
jednym z najważniejszych ośrodków Sztuki Tańca na świecie, coroczną, niezwykle
prestiżową nagrodę dla najlepszego tancerza w 2016 r. , otrzymał Polak. Ale żeby tak
nie marudzić, powiem dla przeciwwagi, że
dużo się też dobrego dzieje w naszym kraju. W ostatniej dekadzie dokonała się spora
zmiana. Powstają ośrodki i nowe, ważne
inicjatywy, w tym Polska Sieć Tańca, którą,
dzięki wsparciu Centrum Kultury i Sztuki,
zainaugurowałem 19 listopada br. Sieć rozwiąże, mam nadzieję, jeden istotny problem
związany z cyrkulacją przedstawień w kraju.
Finanse jednak pozostają największą przeszkodą i dopóki nie zmienią się realia, w których zawodowy tancerz zarabia średnio 2000
PLN miesięcznie na rękę, a choreograf nie
może liczyć na instytucjonalne wsparcie,
dopóty największe talenty wyjeżdżać będą
bezpowrotnie na Zachód.
 Jako tancerz zadebiutował Pan w 2007
roku, tańcząc Romeo w „Romeo i Julii” austriackiej choreograf Liz King. Potem posypały się kolejne prestiżowe propozycje i występy dla międzynarodowej publiczności.
Jak ten czas przygotował Pana do nowej roli
– choreografa i pedagoga?
Kolejne spektakle w reżyserii różnych choreografów, nieraz niezwykle barwnych postaci,
dały mi inne spojrzenie na taniec i twórczość
w ogóle. Będąc współtwórcą ról oraz „materiałem”, z którego tworzy artysta-choreograf,
mogłem doświadczyć procesu kreacji spektakli, w tym interesujących metod choreograficznych oraz zróżnicowanych technik ruchu.
Dużo dało mi również obcowanie z tymi
najbardziej znanymi nazwiskami, jak Ohad
Naharin z Izraela, którego kojarzymy z ostatniego filmu "Mr. Gaga", oraz występowanie
na najważniejszych europejskich scenach, jak
Konzerthaus Vien w Wiedniu, Sadler's Wells
w Londynie czy Teatr Wielki w Warszawie.
Takie doświadczenia bardzo budują i pokazują, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko
posiada się wystarczającą determinację i cierpliwość. A w zawodzie choreografa potrzeba
niezwykle dużo determinacji.

fot. Archiwum prywatne
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 Który ze spektakli z pańską choreografią był
kamieniem milowym w Pana karierze?
Jednym z najważniejszych moich osiągnięć był
krótki spektakl „Dominique” w kreacji i wykonaniu Dominika Więcka. Nie spodziewałem się, że
wygramy aż tyle międzynarodowych nagród i wyróżnień etiudą, którą z Dominikiem, ówczesnym
studentem czwartego roku krakowskiego PWST
Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, stworzyliśmy
w mniej więcej 10 prób. Zaproszenia i nagrody,
jakie padły na konkursach w Hanowerze, Stuttgarcie, Jerozolimie, Belgradzie i Gdańsku pootwierały
kilka istotnych drzwi. To dzięki temu w przyszłym
roku stworzę większe spektakle dla Scapino Ballett
w Rotterdamie oraz Bitef Theatar w Belgradzie.
Niezwykle ważny był też spektakl „Room 40”.
Przez dwa lata nie mogłem nigdzie go wystawić,
pomimo dziesiątek wysłanych aplikacji. A potem
coś drgnęło i zaczęły się zaproszenia, szczególnie
po otrzymaniu Nagrody Publiczności przyznanej
przez europejskie środowisko krytyków i producentów na Polskiej Platformie Tańca 2014. W następnym 2015 roku „Room 40” odwiedziło Niemcy, Białoruś, Ukrainę, Armenię i Gruzję oraz wiele
miast i festiwali w Polsce. Spektakl dalej jest wystawiany, w styczniu 2018 jedziemy do Londynu.
 W pracy twórczej opracowuje Pan i wykorzystuje własne metody – m.in. metodę pozyskiwania materiału ruchowego nazwaną
Koszyk Zadań (ang. task basket), metody mapowania (ang. mind-mapping) czy zapisy choreograficzne. Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom, na czym one polegają i jak ubogacają
taneczny przekaz?
Są to strategie twórcze, służące kolejno do pozyskiwania materiału ruchowego, porządkowania
pomysłów i parametrów spektaklu oraz komponowania sekwencji w większą całość. Koszyk
Zadań wykorzystuję najczęściej. Jest to sposób na
przekształcanie materiału ruchowego za pomocą
narzędzi odwołujących się do jakości ruchu, dynamiki, kształtu, koordynacji, kompozycji i rytmu. Dzięki tej metodzie każdy materiał wytworzony na próbie można tak przekształcić, by stał
się użyteczny (zazwyczaj ok. 80% materiału jest
odrzucana), każdy materiał można też zunifikować. Jest to również dobre narzędzie do rekompozycji (np. wariacje) bądź dekompozycji (np.
wyodrębnienie). Pewnie brzmi to zagadkowo,
więc podam przykład.
- stwórz sekwencję ruchową – max 1 minuta
- zamień ruch rąk na ruch nóg i na odwrót (zmiana koordynacji)
- przełóż całą sekwencję na podłogę (zmiana planu przestrzeni)
- wykonaj większość sekwencji w wolnym tempie
(zmiana rytmu), ruch powinien być gęsty (zmiana dynamiki).
Finalna sekwencja znacznie odbiega od oryginału. Nieraz okazuje się, że efekt takich przekształceń jest bardzo ciekawy, inspiruje do dalszych
poszukiwań.
 Krytycy tańca określają Pana spektakle jako
odważne formalnie i wymagające dla tancerzy.

Jedna z nich, Alicja Müller, zauważa, że siła
pańskiej choreografii tkwi w mądrym dowcipie, a jej książka „Sobątańczenie. Między choreografią a narracją” zdaje się być wykładnią
sztuki, którą Pan uprawia… Jaki świat otwiera
Pan przez tancerzem, który „sobą tańczy” i co
ten taniec mówi odbiorcom?
Tancerz niezaprzeczalnie jest współtwórcą swojej
roli, my zawsze pracujemy kreatywnie, kształtując role, dramaturgię i świat przedstawienia
od samego początku. Dużo rozmawiamy na
próbach, dyskutując kwestie filozoficzne, które
mnie inspirują, ale również sięgamy do impresji
i wspomnień tancerzy. W mojej pierwszej pracy dla Teatru Tańca Caro „Archipelagu” tancerze budowali własne role i sekwencje w oparciu
o własne, autentyczne wspomnienia oraz nośniki
tych wspomnień – zdjęcia, ubrania, przedmioty.
Te autentyczne przedmioty i sytuacje są przeniesione na scenie, a więc widz ogląda jednocześnie
aktora-tancerza, który kreuje role, i jednocześnie
tego konkretnego człowieka, który ma swoją unikalną fizyczność i własny bagaż doświadczeń,
którymi się dzieli. W tym wypadku nie da się oddzielić roli od aktora.
 Zaledwie przed miesiącem w Lublinie podczas XXI Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca odbyła się inauguracja pilotażowego projektu pod nazwą Polska Sieć Tańca,
o której Pan wspomniał na początku rozmowy.
Czemu służy to przedsięwzięcie?
Polska Sieć Tańca to ważna i długo oczekiwana struktura, którą udało mi się stworzyć dzięki
wsparciu i zaufaniu Pani Iwony Orzełowskiej
i Pana Waldemara Koperkiewicza - dyrekcji CKiS.
Istotne były też moje dobre relacje z pozostałymi
partnerami w innych miastach. Istotą Sieci jest
usystematyzowana wymiana spektakli pomiędzy
najważniejszymi ośrodkami w Polsce. Sieć wspiera cyrkulację rodzimych produkcji, przywożąc do
lokalnego widza polski taniec w całej jego barwnej różnorodności. Istotne dla mnie było, by artyści, nie posiadający instytucjonalnego wsparcia,
zostali również uwzględnieni w PST. Polska Sieć
Tańca to duży projekt realizowany z rozmachem.
W roku 2018 to 35 prezentacji spektakli autorstwa 10 choreografów wystawianych 7 miastach.
O wadze projektu świadczy ranga zaangażowanych instytucji – Centrum Kultury w Lublinie,
Kielecki Teatr Tańca, Krakowskie Centrum Choreograficzne, Fundacja Art Stations Foundation
Grażyny Kulczyk czy Instytut Muzyki i Tańca
oraz, oczywiście, Centrum Kultury i Sztuki im.
A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
 Co to oznacza dla CKiS?
Dzięki Sieci powstanie pierwszy Festiwal Tańca
w Siedlcach, na którym wystąpią najbardziej znane zespoły i artyści, a nasz spektakl „Archipelag”
pojedzie po raz kolejny w Polskę. To również prestiż, ponieważ Sieć skupia najważniejsze instytucje wspierające od lat sztukę tańca w naszym kraju, a do takich obecnie aspiruje CKiS. Dzięki PST
znaleźliśmy się w awangardzie najważniejszych
placówek na mapie naszego kraju.
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 Jest Pan również autorem i koordynatorem
merytorycznym projektów Myśl Ruch Taniec!,
w ramach których czołowi polscy pedagodzy
pracują z młodzieżą mniejszych miejscowości.
Jakie są owoce tego projektu?
Do tej pory zainicjowałem i przeprowadziłem
dwa projekty Myśl Ruch Taniec – jeden w Zduńskiej Woli w 2015 roku, a drugi w Krotoszynie
w 2016. Łącznie objęły one grupę 110 młodych
ludzi, którzy, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, mogli przez 3 miesiące pobierać naukę od
topowych polskich pedagogów – oczywiście za
darmo. Dla części z nich była to przygoda i szansa
na poznanie różnych form tańca. Ale niektórzy
zdecydowali się pójść o krok dalej i zaaplikować
na studia teatru tańca bądź kontynuować poszukiwania artystyczne na własną rękę. Efektem jest
również zwiększenie świadomości tańca w ogóle.
 Śledząc pańską karierę nietrudno o podsumowanie, że Maciej Kuźmiński równa się taniec. Czy taniec ma granice?
Nie ma granic dla tańca. Jest to sztuka ponad-werbalna przemawiająca do każdego człowieka,
bez względu na język i narodowość. Każdy z nas
potrafi zrozumieć i odczuć taniec, ponieważ każdy z nas ma ciało, przez które taniec się wyraża.
A jeśli chodzi o mnie, to robiłem i robię w życiu
wiele rzeczy poza tańcem.
 Mój ulubiony pisarz, Wiesław Myśliwski,
słowami głównego bohatera z „Widnokręgu”
powiada: "Prawdziwego mężczyznę właśnie po
tym poznać, jak tańczy tango”. Co Pan na to?
Myślę, że mężczyznę można poznać po jego
wrażliwości i dojrzałości. Taniec z pewnością wymaga obydwu.
 Którą ze współczesnych tancerek zaprosiłby
Pan do tanga?
Paulinę Wycichowską.
 Czy jest coś, czego by Pan nie poświęcił dla
tańca?
Rodziny, przyzwoitości.
 Na co dzień wykłada Pan sztukę tańca na
Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie
oraz w Instytucie Tańca Artystycznego w Belgradzie. Co jest dla Pana najbardziej budujące
w kontakcie ze studentami, którzy być może za
chwilę zaczarują swoim tańcem świat…
Nie wykładam już na WTT w Bytomiu ze
względu na zaangażowanie w Teatr Tańca Caro,
ale kontynuuję współpracę z IUI w Belgradzie, na
którym jestem ok 6 tygodni w roku. To właśnie
możliwość edukacji na najwyższym poziomie,
która później przekłada się bezpośrednio na jakość artystyczną, najbardziej mnie fascynuje. Na
uczelniach artystycznych studenci są ciekawymi,
dojrzałymi i zaangażowanymi ludźmi. Przy odpowiedniej metodologii i etyce pracy można z nimi
osiągnąć bardzo wiele, a później z satysfakcją obserwować, jak dzielą się nabytymi umiejętnościami i swoim talentem na europejskich scenach.

Rozmawiała Monika Mikołajczuk
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ARTYSTYCZNE PODSUMOWANIE 2017 ROKU, CZYLI CKIS W LICZBACH
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem, współorganizatorem, realizatorem bądź uczestnikiem (poprzez udział
własnych zespołów, twórców i wykonawców) następujących działań programowych:

- 32 WŁASNE SPEKTAKLE TEATRALNE, W TYM 6 SPEKTAKLI PREMIEROWYCH:
DUSZEK ŚMIECIUSZEK
12 MARCA 2017
Autor: Stefan Szulc
Reżyseria: Robert Protasewicz
Muzyka: Waldemar Koperkiewicz, Robert Protasewicz
Wykonanie: aktorzy Teatru ES
Kierownik produkcji: Anna Harke

4 PORY ROKU, 4 PORY ŻYCIA
14 MAJA 2017
Scenariusz, reżyseria, projekty kostiumów i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro, Chór Miasta Siedlce,
Orkiestra Symfoniczna Miasta Siedlce
Konsultacje metodyki ruchu tańca współczesnego:
Izabela Orzełowska
Przygotowanie chóru: Justyna Kowynia-Rymanowska
Chórem dyrygował: Mariusz Orzełowski

AFTER BEFORE
17 WRZEŚNIA 2017
Choreografia:
Maciej Kuźmiński
Wykonanie:
Adepci Teatru Tańca Caro

KOŚCI I PIORUNY
DYGRESJE NA TEMAT
JULIUSZA SŁOWACKIEGO
30 WRZEŚNIA 2017
Tekst i reżyseria: Małgorzata Głuchowska
Obsada: Bartek Magdziarz, Maciej Czapski,
Dorota Kaczorek
Scenografia: Ewa Machnio
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MAŁA KSIĘŻNICZKA
8 PAŹDZIERNIKA 2017
Scenariusz i reżyseria:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada:
Teatr Tańca Caro

CUDOWNA TERAPIA
24 LISTOPADA 2017
Autor: Daniel Glattauer
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz, Robert Protasewicz
Przekład: Marek Szalsza
Obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
Kierownik produkcji: Anna Harke



Miasta Siedlce, „Gala Wiedeńska”, „Vadim Brodski”,
„Koncert trzech tenorów”, „Koncert z okazji Jubileuszu
70-lecia Orkiestry Wojskowej w Siedlcach,
„Słynny niebieski prochowiec” – koncert
piosenek Leonarda Cohena, „Junior Band z Petersburga”,
„Piaf po polsku”, Cykl koncertów "Pod muralem":„Muzyka
łączy pokolenia – młodzi Siedlcom”, „Piosenki Ernesta
Brylla”, „Recital Bogusława Nowickiego”, „Brodski Beatles
Show”, „Najpiękniejsze Arie Świata cz.2” „Od Kofty do Korcza”
– recital Michała Bajora i inne.

24 spektakle teatrów impresaryjnych:
„Prezent urodzinowy”, „Przebój sezonu”,
„Jak nie oszaleć z facetem”, „Kłamstewka”,
„Być jak Elizabeth Taylor”, „Atrakcyjny pozna Panią”,
„Talent on the move”, „Hiszpańska mucha”,
„SPA czyli Salon Ponętnych Alternatyw”, „Skok w bok”,
„Ludzie inteligentni”, „Nikt nie jest doskonały” i inne.



156 spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży:

„Mały książę”, „Selfie z Alicją w krainie czarów”, „Dzwonnik
z Notre Dame”, „Bogowie i Herosi”, „Romeo i Julia”,
„O Piracie Buciorze który zgubił skarb a zyskał przyjaciela”,
„Antygona”, „Duszek Śmieciuszek", „Dzień Drugi”, „Carmen”,
„Pchła Szachrajka”, „Polak Mały”, „Tacy jak my”, „Rocznik
1920”, „Miś Tymoteusz”, „Dziadek do orzechów”, „Opowieść
Wigilijna”, „Mała Księżniczka”, „Wolę żyć” i inne.
 118 spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
(m.in. zajęcia warsztatowe z zakresu teatru, plastyki,
teatru tańca oraz wokalne)
 20 konkursów, prezentacji, widowisk, przeglądów, festiwali,
 20 koncertów:
„Operetkowy Koncert Noworoczny”,
„Rodzi się Bóg” Koncert Macieja Miecznikowskiego z Chórem





13 wystaw i wernisaży
21 spotkań, konferencji i sympozjów
20 koncertów, spektakli i prezentacji CKiS poza Siedlcami,
w tym m.in. tournée spektaklu „Archipelag” w 9 miastach
Polski: w Bydgoszczy, Nowej Soli, Krotoszynie, Bytomiu,
Krakowie, Radomsku, Bełchatowie, Nowym Sączu i Krośnie.

ŁĄCZNIE
424 WYDARZENIA ARTYSTYCZNE I SPOŁECZNE
+

66 audycji radiowych i telewizyjnych (TV Wschód, Katolickie
Radio Podlasie)

Łącznie 490 wydarzeń artystycznych i społecznych
oraz audycji radiowych i telewizyjnych.
Około 154 tysiące widzów (nie licząc słuchaczy audycji
radiowych i telewizyjnych).
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SZOPKI BOŻONARODZENIOWE w obiektywie Piotra Grabowskiego
szopki

Parafia Bożego Ciała

Parafia Katedralna Niepokalanego Poczęcia NMP

Kościół Garnizonowy Najświętszego Serca Jezusa

Parafia św. Maks

Parafia Św. Jana Pawła II

Parafia Św. Józefa
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Parafia Ducha Świętego

Parafia Św. Stanisława BM

symiliana Marii Kolbego

Parafia Miłosierdzia Bożego

Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Parafia pw. Błogosławionych Męczenników Podlaskich
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Jak
przetrwać
zimę
Nie lubię zimy; to smutna i nużąca
pora roku. Ciągle trzeba się ubierać, coś
na siebie zakładać, ruchy są ograniczone.
Do tego brak słońca i ta wszechobecna
wilgoć brr… Chociaż muszę powiedzieć,
że krótkie dni i długie zimowe wieczory
prowokują do uruchomienia wyobraźni,
przywołują wspomnienia. Często próbujemy podsumować nasze dotychczasowe
osiągnięcia życiowe czy też szukamy
nowych pomysłów. Ostatnio, na przykład,

zastanawiałem się nad tym, co się nam
w życiu udaje, jak ma się rzeczywistość, ta
dorosła, codzienna, do zamierzeń i planów
młodzieńczych, bo tych z dzieciństwa nie
biorę poważnie. No to, jak się ma Wasza
rzeczywistość do dawnych planów? Czy
robicie to, o czym marzyliście? Czy udało
się wam zrealizować młodzieńcze postanowienia, czy może plany uległy zmianom
i modyfikacjom, a jeśli tak, to jak daleko
posuniętym? A może zapomnieliście
o dawnych zamiarach i realizujecie się
w tym, co przynosi los, przyjmując całe
dobrodziejstwo inwentarza jako własne?
Często przecież wpadamy w wir obowiązków powszednich, podejmujemy jakąś
pracę, traktując ją jako zajęcie tymczasowe, jako pewien etap w realizacji dalszych
zamierzeń, a potem przyzwyczajamy
się do znajomych i pracy, a o dawnych
pomysłach zapominamy. A może nie zapominamy? Może wydają się nam one po
prostu mało realne lub zbyt ryzykowne?
Często też potrzeba nam jakiegoś pretekstu, impulsu wręcz, by zmienić całe swoje
dotychczasowe, często dostatnie życie i iść
za marzeniami. Nie wiemy przecież, co nas
czeka jutro, kogo poznamy, albo co nas
spotka. Zastanawiam się więc, ile, a może
raczej czego trzeba, abyśmy zmienili nasze
dotychczasowe w miarę spokojne i poukła-

dane życie na zupełnie nowe?
Zapewne już od dobrej chwili zasta-

z której kapią krople wody. Etiop ma złożone
ręce w geście modlitwy, a jego biała szata jest
symbolem chrztu i wybraństwa Bożego. Głównym bohaterom towarzyszą żołnierze z włóczniami, ubrani w egzotyczne stroje. Jest także
jeździec na koniu, który ciągnie karetę przedstawioną w bajkowy sposób. Całość dzieje się
na tle pejzażu, którego sposób przedstawienia
sugeruje malarstwo niderlandzkie.

Jest to obraz wykonany przez malarza
o słabszym warsztacie. Postacie są przedstawione dość nieprecyzyjnie, jakby symbolicznie zarysowywał rysy twarzy i szczegóły strojów. Nie
dba także o realizm, gdyż kareta jest nierealistyczna, a pejzaż ukazał jakby za mgłą. Niemniej
jednak warto obejrzeć to dzieło, ponieważ ten
temat zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich jest
bardzo rzadko w malarstwie przedstawiany.

Reżyseria: Michał Rogalski
Obsada: Paweł Domagała, Krzysztof Czeczot,
Piotr Żurawski, Piotr Rogucki, Agnieszka Więdłocha,
Aleksandra Hamkało, Dominika Kluźniak, Eryk Lubos

DO OBEJRZENIA
KS. MICHAŁ MOŚCICKI
DOKTORANT HISTORII SZTUKI, KUL

Św. Filip chrzci Etipa
W Dziejach Apostolskich zapisana jest
historia, w której św. Filip Apostoł nawraca Etiopa, dworzanina królowej etiopskiej
Kandaki. Filip spotkał się z nim według nakazu Anioła Pańskiego. Po przyłączeniu się
do dworu, wyjaśnił Etiopowi spełnianie się
proroctw z księgi proroka Izajasza, które ten
właśnie czytał. Dworzanin był bardzo tym
zainteresowany, więc Filip wyłożył mu całą
Dobrą Nowinę o Jezusie. Kiedy dotarli do jakiejś wody, Etiop poprosił o chrzest. Wyznał
wiarę w Jezusa Chrystusa i zapragnął zostać
chrześcijaninem. Po tym, jak Apostoł ochrzcił
Etiopa, został porwany przez Ducha Pańskiego i przeniósł się w inne miejsce (Dz 8, 2540). Takich pięknych historii jest w Dziejach
Apostolskich więcej, natomiast ta została
zobrazowana przez nieznanego malarza, którego dzieło znajduje się w kolekcji Muzeum
Diecezjalnego w Siedlcach.
Na tym siedemnastowiecznym malowidle
widzimy kulminacyjny moment tej historii. Na
pierwszym planie Apostoł Filip ubrany w zieloną tunikę i czerwony płaszcz pochyla się nad
stojącym w wodzie czarnoskórym mężczyzną
ubranym na biało. Filipa rozpoznajemy po aureoli oraz dłoni uniesionej nad głową Etiopa,
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nawiasz się, drogi Czytelniku, skąd taki
wstęp, całe to „gdybanie”? A że nic nie
dzieje się bez przyczyny, tak jest i tym
razem: chcę namówić Was do obejrzenia
polskiej komedii, która już jest na naszych ekranach. Zachęcam do zobaczenia
najnowszego filmu Michała Rogalskiego,
reżysera znanego choćby z serialu „Przepis
na życie”, komedii zatytułowanej "Gotowi na wszystko. Exterminator”. Film
powstał na podstawie przebojowej sztuki
teatralnej, pt. „Exterminator”, w której
w główną rolę wcielił się Paweł Domagała, podobnie zresztą jak w filmie. Jest to
komedia opowiadająca o niespełnionych
marzeniach młodości, o dorosłych mężczyznach, którym w życiu nie wszystko się
udało, o przyjaźni wystawionej na próbę
przez, a jakże, pieniądze, a także i o tym,
ile można poświęcić, by marzenia swoje
choć po części spełnić. W obsadzie obok
wspomnianego już Domagały zobaczymy: Agnieszkę Więdłochę, Dominikę
Kluźniak, Aleksandrę Hamkało, Piotra
Żurawskiego, Krzysztofa Czeczota i Piotra
Roguckiego - frontmana zespołu COMA.
Bohaterów filmu poznajemy w dość zwyczajnej sytuacji życiowej: są urzędnikami,
sprzedawcami, pracownikami fizycznymi,
jeden jest nawet pacjentem zakładu psychiatrycznego. To piątka przyjaciół, która

chciała kiedyś zawojować polską scenę
muzyczną, a dokładniej jej ciężką, tzw.
metalową część. Założyli zespół grający
ten ostry rodzaj muzyki, ale coś poszło nie
tak; ich drogi rozeszły się, przytłoczyła ich
rzeczywistość, a marzenia gdzieś zaginęły
choć, jak się okazuje, nie do końca. Wystarczył impuls, jedna propozycja ustosunkowanej fanki i czas jakby zatoczył koło,
znów można było myśleć o muzyce, tym
bardziej, że na horyzoncie pojawiły się
konkretne pieniądze! Ale jak to w życiu,
nic nie ma za darmo, gdzieś jest haczyk…
Znakomicie napisane, śmieszne
dialogi, świetne lekkie kreacje aktorskie,
różnorodna i znana wszystkim muzyka
to niezaprzeczalne atuty tego obrazu.
A jeśli do tego potraficie śmiać się z siebie,
musicie ten film zobaczyć, bo jest to strzał
w dziesiątkę na długie i smutne zimowe
wieczory!
Może więc ten film-komedia będzie
dobrym antidotum na pogodowe znużenie? Może tyko kina pełne interesujących
filmów, niekoniecznie komediowych,
pozwolą przeżyć w dobrej kondycji ten
trudny dla wielu czas? A może właśnie
dobre filmy spowodują, że przetrwamy
nieprzyjazną aurę w dobrym nastroju,
a może nawet ją polubimy? Sprawdźmy to,
najlepiej od razu!
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DO POCZYTANIAOpracowanie zbiorowe

Antologia współczesnych
polskich opowiadań 2017
"Zaletą
n i n i e j s z e go
tomu jest różnoro dnoś ć,
każdy czytelnik znajdzie
w nim coś
dla
siebie
i przy okazji zobaczy,
jakimi
tematami żyje współczesna proza polska. Są
tu: samotność człowieka, ból egzystencjalny,
skomplikowane relacje damsko-męskie i sfera
seksualna, oniryczność, wielkomiejskie lęki,
historia, krytyka kapitalizmu, przerażenie
śmiercią oraz niełatwe koligacje rodzinne
z nieśmiertelnym wątkiem surowego ojca.
Teksty były pisane specjalnie do tej antologii, warto więc spojrzeć na zawarte w tomie
opowiadania jako na jedną całość, a być może
wtedy w umyśle czytelnika powstanie obszerna powieść zatytułowana 2017."

Wydawnictwo: Forma, 2017

autorska galeria

WŁADYSŁAW SZCZEPAŃSKI
Urodził się we Lwowie. Studia artystyczne na
Wydziale Grafiki w Wyższej Szkole Poligraficznej
we Lwowie. Od 1988 r. mieszka w Kielcach. Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Instytucie
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uprawia twórczość w zakresie rysunku i malarstwa, a także grafiki. Członek
ZPAP i SHS. Zasłużony Działacz Kultury.
Od roku 1979 prezentował prace na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych, między
innymi w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki,
Muzeum Archidiecezji, Muzeum Niepodległości,
Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Narodowym,

Muzeum Historii Kielc, Muzeum Diecezjalnym
i BWA w Kielcach, Muzeum Historii Fotografii,
Galerii Autorskiej Bronisław Chromy Art, Galerii ZPAP „Pryzmat” i Galerii „Centrum” NCK
w Krakowie, Muzeum Narodowym w Przemyślu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu,
Muzeum Regionalnym w Pińczowie, Muzeum
Piastów Śląskich w Brzegu, Miejskiej Galerii
Sztuki w Zakopanem, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim
oraz Irena Art Gallery w Kijowie.
Artysta 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 kilku muzeów
i galerii w kraju i za granicą.
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień za twórczość artystyczną, która
spotkała się także z przychylnymi opiniami specjalistów
i znanych krytyków. O jego

dokonaniach pisali m.in.: Jan J. Aleksiun, Jolanta
Antecka, Łukasz Heyman, Irena Huml, Magdalena Hniedziewicz, Łukasz Kossowski, Jerzy Madeyski, Ryszard Otręba, Sonia Pietrowskaja, Stanisław Rodziński, Piotr Rosiński, Marian Rumin,
Stefan Szlachtycz, Andrzej Trybunalski i Wiesława Wierzchowska.
WERNISAŻ WYSTAWY
7 LUTEGO (ŚRODA) GODZ. 18:00
GALERIA TEATRALNA CKIS
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

MIELNIK

GMINA Z JODEM SPRZED MILIONÓW LAT
DO MIELNIKA POŁOŻONEGO W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJ. PODLASKIEGO, MOŻEMY DOJECHAĆ
Z TRASY SIEMIATYCZE – MOSZCZONA KRÓLEWSKA PRZEZ OSŁOWO. WTEDY POWITA NAS
IMPONUJĄCEJ WIELKOŚCI I URODY 120-LETNIA SOSNA ZWYCZAJNA, ROSNĄCA U PODNÓŻA
MORENY POLODOWCOWEJ Z REZERWATEM GŁOGÓW. DRUGA TRASA WIEDZIE Z SIEDLEC NA
PRZEPRAWĘ PROMOWĄ, CZYNNĄ W SEZONIE LETNIM OBOK DWORU W ZABUŻU. WCZEŚNIEJ
KURSOWAŁ DRUGI PROM, KTÓRYM MIESZKAŃCY MIELNIKA PRZEWOZILI PRZEZ RZEKĘ SWOJE
SIANO Z TROJANU, MIEJSCA ZNANEGO SIEDLECKIM WĘDKARZOM. ROZWÓJ MIEJSCOWEJ
TURYSTYKI ZAPEWNIŁ NAM TEŻ DROGĘ WODNĄ. DO TEGO UROCZEGO, DAWNEGO MIASTA
KRÓLEWSKIEGO, MOŻEMY DOPŁYNĄĆ Z KLEPACZEWA LUB SERPELIC STATKIEM BĄDŹ TRATWĄ.

Mielnik kojarzy się przede wszystkim z wychodnią pokładu kredowego, podobnego do
tego w Kornicy w pow. łosickim. W obu miejscach funkcjonują kopalnie kredy, zwanej
piszącą. W Mielniku teren malowniczej odkrywki możemy obejrzeć lub sfotografować
z oznakowanego tarasu widokowego lub wieży widokowej. Odkrywkę kojarzy się z morzem sprzed milionów lat, które teraz uwalnia
jod nadający miejscowości i okolicy leczniczy
i uzdrowiskowy charakter. A geologiczną histo-

rię miejsca możemy poznać w prywatnym muzeum Adama Borowskiego przy ul. Sadowej 33.
Jego właściciel wita zwiedzających z konewką
wody, bynajmniej nie z powodu zwyczajowego
śmigusa-dyngusa, lecz po to, by pokazać wyraźniej paletę barw różnorodnych głazów narzutowych, pochodzących z okolicznych wzgórz
morenowych jako efekt działania lodowca. Do
budynku muzealnego prowadzi kompozycja
m.in. gnejsów, granitów, piaskowców, piroksenitów i kwarcytów. A w nim są ciekawostki mi-

neralogiczne, w tym kamienie szlachetne oraz
skamieniałości z całego świata. Ale najistotniejsze są okazy pochodzące z Ziemi Mielnickiej,
czyli pozyskiwane z pokładów kredowych, np.
jeżowce, małże i przede wszystkim skamieniałe rostra belemnitów sprzed 60 milionów lat.
Szczątki tych głowonogów szczególnie często
znajduje się w obu wymienionych kopalniach
kredy. Zwane były strzałkami piorunowymi, ale
nie mają niczego wspólnego z fulgurytami, śladami wyładowań piorunów w glebie. Z innych
okresów geologicznych zwraca uwagę kolekcja
licznych zębów rekinów, bowiem przed milionami lat te zwierzęta w tym regionie polowały.
Natomiast zdjęcia pamiątkowe od zawsze
turyści najchętniej wykonywali na górze zamkowej. Znajdujemy na niej fundamenty średniowiecznego zamku królewskiego, spalonego
w potopie szwedzkim 1656 r. U jego podnóża są
zachowane ruiny gotyckiego kościoła, zbudowanego w 1420 r. na terenie zamku dolnego. Z tej
góry zwraca uwagę widok na boisko nad brzegiem Bugu, z grającą drużyną piłkarską MKS
„Mielnik” i od północy cmentarz prawosławny.
W jego pobliżu usytuowana jest prawosławna
cerkiew parafialna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, klasycystyczna z 1825 r.
Podobnie świątynie innych wyznań widoczne są
z trasy wiodącej przez Mielnik do promu, czyli
z ul. Brzeskiej. Po lewej stronie mamy parafialny kościół rzymsko-katolicki z lat 1912-1920 pw.
Przemienienia Pańskiego, z pomnikiem pamięci
walk oddziału Adama Ratyńca „Lamparta”, żołnierza „niezłomnego”. Dalej, po prawej stronie,
przy pl. Kościuszki 1a znajduje się synagoga
żydowska z połowy XIX w. Funkcjonuje w niej
prywatna galeria sztuki „Vava”.
Ostatnio dużą popularność zdobyło Gospodarstwo Ekologiczne Winnica Korol, produkująca wina gronowe białe i czerwone „Korol”. Mikroklimat Mielnika sprzyjał założeniu
winnicy już w 1995 r. przy ul. Popław 3, gdzie
znajduje się również Winiarnia. Znana jest
dzięki programowi telewizyjnemu „Rolnik szuka żony”, w którym jej właściciel wystąpił.

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk

REKLAMA
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O przemijaniu językiem tańca
miłość to ta, na którą możemy do
pewnego stopnia wpłynąć, czyli nie
jest to miłość narzucona. Taka miłość przezwycięży wszystkie przeciwności losu.
W dzisiejszym świecie wszechobecnego konsumpcjonizmu trudno jest
określić, czym jest prawdziwa miłość. Słowo „kocham”, często wymawiane w języku Szekspira, straciło
swoje dawne znaczenie. Prawdziwa
miłość na pewno potrafi zwyciężyć na kartach książek i na scenach
teatralnych, życie zaś pisze swoje
własne scenariusze. Nie należy jednak tracić optymizmu. Zdarzają się
przecież uczucia „aż po grób” oraz
uczucia „ponad grób”, czyli ponad
wszystko.
Właśnie w ten sposób zrozumiałem przesłanie tego niezwykłego,
międzynarodowego spektaklu. Dajmy jednak głos naszej wspaniałej
młodzieży. Oto ich spontaniczne
recenzje na temat występu polsko-koreańskich artystów:

Mariusz Sikorski
nauczyciel w Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącym
im. Polskiej Macierzy Szkolnej
w Mińsku Mazowieckim

pokazując piękno i perfekcję sztuki,
jaką jest taniec. Mową ciała sprawili, iż widownia popadała w zachwyt
oglądając tak młodych i utalentowanych tancerzy. To był wspaniały wieczór, bardzo chętnie przyjadę tutaj
po raz kolejny.

Daniel Dąbrowski kl. IIe LO
Jestem zachwycony występem, zarówno tancerzami z Polski, jak
i naszymi przyjaciółmi z Korei Południowej, którzy włożyli w tę sztukę ogromną pracę oraz duży wysiłek w dopracowanie wszystkich
układów. Cały czas wszyscy artyści
w różnym wieku wykazywali się olbrzymią współpracą oraz płynnością
ruchów. Sztuka jest oderwaniem od
rzeczywistości. Polecam serdecznie.

Kamil Jenda IIIa G
Po występie tancerzy widać było, że
włożyli dużo pracy w ten spektakl,
długo się przygotowywali. Szczególnie zachwycił mnie taniec Koreańczyków, wszystko mieli dokładnie

przygotowane. Taniec był przemyślany, miał sens oraz głęboki przekaz
artystyczny.

Cezary Rybak IIIa G
W listopadowy wieczór wybrałam
się wraz z przyjaciółmi z mojej szkoły na spektakl do Teatru Siedleckiego.
Czekała na nas tam miła niespodzianka. Wspaniali tancerze wykonywali skomplikowane akrobacje,
a Chór Miasta Siedlce w oryginalnej
charakteryzacji nadał niezwykły nastrój całemu przedstawieniu. Przyjadę tu na pewno po raz kolejny.

Martynka Osica IIIc G
Wieczorem udałam się wraz z moimi
koleżankami i kolegami ze szkoły na
spektakl „Cztery pory roku, cztery
pory życia”. Cały projekt uświetnił
występ Chóru Miasta Siedlce. Uwydatnił on piękno tego niezwykłegospektaklu. Było to dobre połączenie
tańca i śpiewu.

Klaudia Majchrowicz IIIa G

Ostatnio miałem zaszczyt wziąć
udział w pokazie tanecznym, który
odbył się w Siedlcach. Wykonawcy
Caro Dance wraz z przyjaciółmi
z Korei wystąpili przed publicznością

fot. Jarosław Grudziński

Po raz kolejny
uczestniczyłem
z
młodzieżą
szkoły, w której
pracuję, w spektaklu polsko-koreańskim:
„Cztery
pory
roku, cztery pory życia” w wykonaniu Teatru Tańca Caro, Chóru Miasta Siedlce, Orkiestry Symfonicznej
i tancerzy koreańskich z Korea Dance Organization IDO. Choreografię
do przedstawienia przygotowała
Iwona Maria Orzełowska. Dla nas
dodatkową atrakcją projektu było to,
że występuje w nim nasza uczennica,
zdolna adeptka sztuki tanecznej Ania Kurowska.
Spektakl nawiązuje do nieuchronnego przemijania, które jest nieodłączną cechą naszego bytu. Przemija
czas, przemija nasze życie. Człowiek,
już od chwili narodzin skazany jest
na śmierć. Myślenie o niej wywołuje
u nas sprzeczne uczucia i niepokój.
Jednak to jedyna rzecz na świecie,
której możemy być pewni.
Z obrazu ukazanego w przedstawieniu można wysnuć koncepcję, że
tylko miłość jest w stanie pokonać
pewną śmierć. Należy spojrzeć na
nasze życie z perspektywy miłości.
Tej, którą zostaliśmy obdarzeni, ale
także tej, którą my dajemy innym.
Kochając drugiego człowieka, pragniemy dobra dla niego. Prawdziwa

"Dziadek do orzechów" - klasyka w nowej odsłonie

serca małych widzów?
14 grudnia uczniowie z Zespołu Szkół w Bojmiu
z klas pierwszych, drugich i trzecich wraz z paniami: M. Jastrzębską, J. Sawicką, J. Wolińską–Kuć, M.
Hardejewicz–Chomiak oraz R. Harasim, usiedli na
widowni i z niecierpliwością oczekiwali, co zobaczą po podniesieniu kurtyny.
Zaskoczyła nas scenografia. Znajome kształty siedleckich budowli przedstawiały bliski nam krajobraz. Piękna muzyka Piotra Czajkowskiego i wspaniałe popisy taneczne wykonawców z Teatru Tańca
Caro przeniosły nas w inny, wręcz baśniowy świat.
Podążaliśmy wraz z tancerzami szlakami historii Klary i jej księcia, toczyliśmy bitwy z Myszami
i przemierzaliśmy poszczególne krainy.

fot. Janusz Mazurek

Proponując wyjazd do CKiS w Siedlcach na spektakl „Dziadek do orzechów”, dzieci pytały mnie:
„Czy to będzie ciekawe, skoro tylko tańczą?” Odpowiadałam, że jeździmy na wszystkie przedstawienia w CKiS i zawsze jesteśmy zachwyceni tym,
co zobaczymy na
scenie. Przekonamy się, czy tak będzie i tym razem.
Zastanawiałam się
jednak, czy w dobie
rzeczywistości wirtualnej zainteresuje
dzieci przedstawianie
o baśniowej przygodzie małej Klary
i zabawki Dziadka
do orzechów? Co
nowego można odkryć w XIX-wiecznej
historii? Czy sztuka
w choreografii Iwony
Marii Orzełowskiej
w wykonaniu Teatru
Tańca Caro podbije

„Dziadek do orzechów” kojarzy się widzom głównie z tańcem klasycznym. W przedstawieniu Iwony
Orzełowskiej obserwujemy wspaniałe układy taneczne z elementami baletu, ale nie tylko, także ku
zdziwieniu dzieci, pojawiły się inne rodzaje tańca,
między innymi breakdance czy taniec współczesny.
Jednak mimo takiej różnorodności wszystko razem tworzyło wspaniałą, harmonijną całość.
W poszczególnych układach podziwiać można mistrzowskie popisy uznanych solistów, ich znakomite ewolucje taneczne, takie zjawiskowe i nieskrępowane, jakby taniec był ich naturalną formą ruchu.
Oglądaliśmy występy mistrzów świata, dlatego ich
umiejętności odzwierciedlały uzyskane tytuły. Widzów zachwyciły także urokliwe, pełne wdzięku
pierwsze próby tańca kilkuletnich maluszków, debiutujących w roli artystów.
Gdy kurtyna opadła, zapytałam dzieci o wrażenia po obejrzanym widowisku. Powiedziały, że
ich wątpliwości, co do spektaklu muzycznego, nie
sprawdziły się. „Dziadek do orzechów” bardzo im
się spodobał i chętnie przyjadą na następne spektakle. Dlatego w imieniu własnym i uczniów Zespołu
Szkół w Bojmiu polecam tę sztukę.

Renata Harasim
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"Opowieść wigilijna" nie tylko od święta
Dla wychowanków MOW w Gostchorzy czas
przemian trwa przez cały rok. Dzięki wychowaniu przez sztukę – teatr, malarstwo, muzykę,
zajęcia specjalistyczne w sekcjach zainteresowań
w Naszej młodzieży dokonują się zmiany i odkrywamy w nich nowe talenty. Jest to ważny element mający na celu resocjalizację i socjalizację

fot. Janusz Mazurek

fot. Archiwum szkoły

W grudniu wychowankowie Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy mieli
okazję kolejny raz obejrzeć na Scenie Teatralnej
Miasta Siedlce spektakl pt. „Opowieść wigilijna”.
Jest to piękna i mądra historia dla młodszych
i starszych widzów, która idealnie wpisuje się
w świąteczno-noworoczny czas, ale nie tylko...

młodzieży niedostosowanej i zagrożonej niedostosowaniem.
Kontakt ze sztuką – taniec, muzyka, choreografia, ruch sceniczny zagwarantowały Naszym wychowankom widowisko z głębokim przesłaniem.
Ukazały priorytety w życiu każdego człowieka
nie tylko w Boże Narodzenie, ale na każdy dzień.

Jolanta Mazurkiewicz

z-ca dyrektora ds. dydaktycznych

"Radość dzielenia" - wieczór kolęd i pastorałek
rodzi" wspólnie z akompaniującą orkiestrą
wprowadzając słuchaczy w podniosły nastrój
świąt Bożego Narodzenia. Na kolędę "Pójdźmy wszyscy do stajenki" przybiegły na scenę
trzy aniołki i pomocnik świętego Mikołaja – uczniowie Miejskiej Szkoły Artystycznej
I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały
w Mińsku Mazowieckim, którzy swoją radosną dziecięcą interpretacją wywołały uśmiechy na twarzach publiczności. Następnie zaprezentował się kwartet śpiewających artystów
Teatru Es: Gabriela Kardacz-Potera, Dorota
Kaczorek, Marcin Sójka i Robert Protasewicz,
wykonując pastorałki i piosenki, takie jak:
"Polskie Święte Wigilie", "Radość dzielenia"
oraz "Kolęda dwóch serc" – przebój świąteczny znany jako "Last Christmas", dzięki czemu
publiczność jeszcze bardziej się ożywiła i chętnie włączyła się do wspólnego śpiewania, które także zostało zaplanowane w programie.
Niezwykle miłą niespodzianką było wręczenie
prezentów dwudziestu osobom wylosowanym
spośród widowni przez konferansjera koncertu, Jarosława Skrobeckiego. Osoby te otrzy-

mały płyty z muzyką nagraną przez Orkiestrę
Wojskową w Siedlcach.
Kolejnymi artystami, którzy wystąpili dla
siedleckiej publiczności w utworze "Maleńka
miłość", byli Maja Chmielewska oraz saksofonista Orkiestry Wojskowej. Na zakończenie
koncertu na scenie ponownie pojawili się chórzyści wraz z solistami - panią dyrygent Chóru
Miasta Siedlce, Justyną Kowynią-Rymanowską oraz Patrykiem Rymanowskim, solistą
Teatru Wielkiego w Łodzi. Zaprezentowali
utwór "Święty czas", w którym największy zachwyt osób zasiadających na widowni wzbudził piękny, niski głos śpiewaka operowego
Patryka Rymanowskiego.
Publiczność oczarowana przedstawionym
programem głośno domagała się bisu, który
oczywiście nastąpił – wszyscy artyści biorący
udział w koncercie wspólnie wykonali dwa
utwory: "Jezusa narodzonego" oraz "Święty czas". Słuchacze nagrodzili wykonawców
gromkimi brawami, a wyrazem ich zadowolenia i dowodem na to, że poczuli świąteczną atmosferę, były liczne uśmiechy, radosne
rozmowy i życzenia we
foyer Centrum Kultury
i Sztuki już po zakończeniu koncertu. Wiele
osób wracało do domu
nucąc kolędy i pastorałki zaprezentowane tego
wieczoru, więc zdecydowanie należy pogratulować wszystkim
wykonawcom, którzy
podzielili się swoimi
talentami i wprowadzili
siedlecką publiczność
w radosny nastrój Bożego Narodzenia.

Eliza Radomyska
fot. Maria Mazurkiewicz

Tydzień
poprzedzający
święta Bożego Narodzenia
jest dla większości ludzi
tygodniem
porządków,
zakupów oraz wielkiego
zamieszania, ponieważ każdy chce się przygotować
jak najlepiej. Aby chociaż
na chwilę odciągnąć nasze myśli od licznych
obowiązków i niedokończonych spraw i przybliżyć nam istotę tych pięknych świąt, artyści
i pracownicy Centrum Kultury i Sztuki im.
Andrzeja Meżeryckiego w Siedlcach oraz zaproszeni goście przygotowali koncert kolęd
i pastorałek pt. "Radość dzielenia", który można było usłyszeć w środowe popołudnie 20
grudnia o godzinie 18.
Publiczność, która przybyła na to wydarzenie,
została wprowadzona w atmosferę radosnego
oczekiwania już samymi dekoracjami – scena została przystrojona licznymi światełkami
oraz dwiema choinkami, a w tle wyświetlane
były zimowe górskie krajobrazy oraz zdjęcia
Siedlec otulonych śniegiem.
Koncert
rozpoczął
się instrumentalnym
wstępem
zagranym
przez Orkiestrę Wojskową w Siedlcach pod
dyrekcją kapitana Dariusza Kaczmarskiego.
Wspaniali muzycy dostali ogromne brawa
już na samym początku. Następnie na scenie pojawili się artyści
Chóru Miasta Siedlce,
którzy wykonali trzy
kolędy: "Wśród nocnej
ciszy", "Bóg się rodzi"
oraz "Gdy się Chrystus

24 |

RELACJE

7 TYTUŁÓW MISTRZÓW ŚWIATA DLA CARO DANCE

fot. Archiwum Caro Dance

Od 3 do 10 grudnia przedstawiciele Formacji Turniejowej Caro Dance wzięli udział w MISTRZOSTWACH ŚWIATA IDO Jazz dance, Modern,
Ballet/Point - Ossa 2017. Tancerze z Siedlec jako
jedyni z całej Polski zdobyli 7 złotych medali czyli
7 tytułów Mistrzów Świata. Ponadto wywalczyli
dla Polski 5 srebrnych i 4 brązowe medale. Dzięki ich ogromnemu talentowi i zaangażowaniu
zgromadzeni uczestnicy z całego Świata usłysze-

REKLAMA

li Mazurka Dąbrowskiego, który wybrzmiał aż
7-krotnie.
Profesjonalna grupa Teatru Tańca Caro miała też
przyjemność otworzyć główną Galę Mistrzostw
"Best of the Best”. Tancerze zaprezentowali choreografię Iwony Marii Orzełowskiej jako jednego z najbardziej utytułowanych choreografów
w IDO. Była to choreografia poświęcona pamięci
jednego z twórców International Dance Organiza-

tion z USA, który zjednoczył organizację tancerzy
z krajów Europy jak również USA i Kanady. Występ profesjonalnej grupy Teatru Tańca Caro podobał się do tego stopnia, że widownia biła brawa
na stojąco przez kilka minut. W Mistrzostwach
Świata udział wzięło ponad 4,5 tysiąca uczestników z całego Świata m.in. z Kanady, RPA, USA,
Rosji, Korei, Niemiec, Francji, Szwecji, Holandii,
Włoch, Czech, Słowacji i wielu innych państw.
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JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR

JASTRZÊBSKIS.A.
S.A.
JASTRZÊBSKI

ul.Targowa20,
20,08-110
08-110
Siedlce
ul.Targowa
Siedlce
tel.25
64468
8668
86
tel.
25 644
www.opel-siedlce.pl
www.opel-siedlce.pl
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PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PARTNERZY CKiS
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

MPK
SIEDLCE

CENTRUM
MUZYCZNE

INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI
Kontakt:

BALKON

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

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

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

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

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