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[rozmowa z Piotrm Bukartykiem]

[wypowiedzi gości Sceny 24]

[rozmowa z Januszem Chabiorem]

Niestety trzeba
mieć ambicje

Wakacyjne wspomnienia
z dzieciństwa

E

J

Staram się dobrze
wykonywać swoją pracę

REKLAMA
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SONDA

CZY DZIEŃ OJCA JEST POTRZEBNY?

NA DZIEŃ DOBRY

Czasem wiatr zdmuchnie
smutek przelotny,
Ciepłym tchnieniem
znów dłonie ogrzeje,
I przegoni wszystkie kłopoty,
Więc dziękuję wiatrowi,
że wieje.
Czasem deszcz o szyby zadzwoni
Mokra trawa kroplami lśni
Łzami łatwiej tęsknotę zasłonić,
Więc dziękuję deszczowi za łzy.
Czasem słońce w gonitwie do lata
Znowu ogród barwami roznieci

KRZYSZTOF BARABASZ
Niestety, dzisiaj relacje ojciec - dziecko coraz częściej odkładane są w życiu społecznym na dalszy plan. Dzieje
się tak na pewno z wielu powodów
i nie sposób tutaj o wszystkich
opowiedzieć, ale automatyzm relacji
w dużej mierze spowodowany jest
współczesnym, bardzo dynamicznym sposobem życia. Nic nie zastąpi
dziecku kontaktu z ojcem i uważam,
że jest to kontakt niezbędny
w rozwoju i próbie wartościowania
świata przez młodego człowieka.
Poza tym Dzień Ojca, który przypada
na 23 czerwca również ma wymiar
symboliczny i trzeba przyznać, że
jest obrzędem trochę zakurzonym,
w porównaniu z majowym Świętem
Matki. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, aby coroczny rytuał i gesty
nie stały się grą pozorów. Watro
kultywować tę tradycje i przez tego
typu okazje budować lepszy kontakt
z dziećmi. Jest to też doskonała
okazja aby w tej świątecznej atmosferze bez reszty oddać się swoim
pociechom, zarówno tym młodszym,
jak i nieco starszym. Ważną dziś
rzeczą jest podtrzymanie statusu ojca
i jego jakże ważnej roli w tradycyjnej
rodzinie. Sądzę, że warto te wartości
pielęgnować.

JACEK KAWALEC
Ojcostwo to przede wszystkim odpowiedzialność. Nie da się być ojcem
od święta, tego, czy każdego innego,
nie można też ojcostwa realizować,
jak to się mówi „na pół etatu”, ojcem
trzeba być zawsze. Oczywiście takie
święta to doskonała okazja dla dzieci,
aby zrobić coś innego i wyjść spoza
rutyny dnia codziennego i chociażby
dlatego ten dzień jest potrzebny. Ale
dla samego faceta, który chce być
ojcem najważniejsza jest odpowiedzialność, która powinna być
źródłem prawdziwej radości. Trzeba
też pamiętać, że inaczej być ojcem
dla córki, a inaczej dla syna.
Wychowywanie syna bywa często
powrotem do własnej, chłopięcej
natury i to jest miłe. Wychowywanie
córki natomiast jest dla mężczyzny
ponownym spojrzeniem na psychikę
kobiety. Można w jedyny, najbardziej
przekrojowy sposób zdać sobie
sprawę z przeciwności, jakie kobieta
spotyka w swoim życiu, dostrzec
niebezpieczeństwo, dowiedzieć się
wielu nowych rzeczy. Świadome
ojcostwo jest naprawdę piękną,
życiową przygodą.

Pozapala iskry na kwiatach,

MARCIN SÓJKA
Przekaz z okazji Dnia Ojca w naszym
codziennym życiu bywa często
pomijany. Stało się tak na przestrzeni
lat, że to Dzień Matki uchodzi za to
bardziej podniosłe święto. Rola ojca
w rodzinie jest bardzo ważna. Trzeba
pamiętać, że ojcostwo powinno
wynikać z dojrzałości i naturalnej
potrzeby odpowiedzialności. Dla
mnie taka odpowiedzialność to
olbrzymia satysfakcja. Wydaje mi się,
że dziecko od najmłodszych lat ma
zupełnie inny stosunek do osiągnięć
taty. Traktuje go jak swojego idola,
superbohatera, kogoś szczególnego,
kim może się pochwalić, chociażby
przed rówieśnikami w przedszkolu.
Dziewczynka widzi w ojcu swojego
prawdziwego rycerza na białym koniu, chłopczyk zaś dostrzega w tacie
postać ze swojej ulubionej kreskówki,
kogoś kogo naprawdę trzeba lubić.
Oczywiście, takie obciążenie również
pociąga za sobą wiele spraw i obowiązków, oraz wymaga od ojców
wiele czujności i wrażliwości. Sądzę,
że ojciec, jako symbol w życiu społecznym ma do wypełnienia bardzo
ważną misje. Myślę, że Dzień Ojca
jest potrzebny i warto takie święto
celebrować w stopniu znacznie większym, niż to się dzieje do tej pory.

Znajdziesz nas:

Więc dziękuję słońcu, że świeci.

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

No, a czasem się do
mnie uśmiechniesz
Znikną smutki szaro – niebieskie
Stoisz w progu i słońce
masz w oczach,
Więc dziękuję Ci za to, że jesteś...
Czesław Miłosz

4-7 Repertuar CKiS czerwiec 2019 r.

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2

8-9 III Letni Festiwal

Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40

pod Muralem
10-11 Gość miesiąca - rozmowa
z Piotrem Bukartykiem
12-13 Wakacyjne wspomnienia

PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Arche – park handlowy
UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9

z dzieciństwa- wypowiedzi

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4

gości Sceny 24

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

14-15 Rozmowy teatralne z Januszem Chabiorem

Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20

16 Wielcy artyści i ich dzieła

Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14

17 Patroni siedleckich ulic

Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5

18 Mini przewodnik turystyczny

Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1

20-21 Bazar kulturalny

Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26

22-23 Piszą o nas

Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2

/ relacje

Alphonse Osbert - Muza podczas zachodu

Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
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Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Hotel Arche, ul. Brzeska 134
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4, 5 CZERWCA
SPEKTAKL

ŚWIAT DOROTKI
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
Opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: aktorzy Teatru Es
Kostiumy: Dorota Kaczorek
Spektakl na podstawie powieści L. Franka Bauma
„Czarnoksiężnik z krainy Oz”, która od ponad 100 lat
rozpala wyobraźnię dzieci na całym świecie.
Trąba powietrzna porywa dom Dorotki (z nią w środku),
przenosi go do krainy Oz i zrzuca wprost na Złą
Czarownicę ze Wschodu. Dziewczynka w nagrodę
dostaje jej niezwykłe Trzewiczki, a Dobra Czarownica
z Północy każe jej iść drogą wybrukowaną żółtą kostką
aż do Szmaragdowego Grodu, gdzie mieszka wielki
i potężny Czarnoksiężnik. Podobno tylko on może
spełnić jej życzenie: powrót do domu.
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SPEKTAKL
godz. 16:00
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2 CZERWCA (niedziela)

R

SHOW SZALONYCH
NAUKOWCÓW
DZIE

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

3 CZERWCA (poniedziałek)
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Barwne widowisko o naukowych perypetiach niezwykłych bohaterów:
Człowieka-Robaka, Igreka, Niny i Profesora Trauta. Szaleni Naukowcy to
emocjonujący pokaz eksperymentów z różnych dziedzin wiedzy, podczas

4 CZERWCA (wtorek)
SPEKTAKL

PAPARABABABARAPA BUM
godz. 19:00

którego młodzi widzowie zobaczą spektakularne doświadczenia chemiczne,

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

poznają zasady rządzące planetami i znajdą odpowiedzi na nurtujące pytania

Co się stanie, gdy podczas przygotowań do ślubu

naukowe.

zaczną dziać się rzeczy, których żadna ze stron nie

Podróż do fascynującego świata kolorowych probówek, buchającej piany,

mogła przewidzieć? Najnowszy musical Teatru V

pośród menzurek czy magnesów odkryje nowe pasje i będzie fantastyczną,

dostarczy dużą dawkę humoru, a muzyka grana

zapamiętaną na długie lata przygodą. To doskonała alternatywa dla

przez orkiestrę jeszcze więcej wrażeń!

tradycyjnych metod edukacyjnych i pełne humoru widowisko, które nie tylko

Scenariusz: Julia Biardzka, Wiktoria Wonschik

zachwyci kreatywnym wykonaniem, ale z pewnością rozbudzi wyobraźnię

Reżyseria: Wiktoria Wonschik

każdego młodego naukowca! Ponieważ spektakl ma charakter rozrywkowy,

Dyrygent: Piotr Mitelski

to – choć tłumaczymy widzom zasady realizacji każdego z eksperymentów –

Opracowanie muzyczne: Dawid Szwejkowski,

nie zagłębiamy się w szczegółowe wyjaśnienia fizyki i chemii.

Piotr Mitelski, Wiktoria Wonschik
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5 CZERWCA (środa)
WYSTAWA STYPENDIALNA

NASZE PRZYJAZNE
MIASTO

godz. 18:00

miejsce: Foyer CKiS
Zapraszam na wystawę prac zrealizowanych w projekcie
stypendialnym Prezydenta Miasta Siedlce
- "Nasze przyjazne Miasto".
Swoje refleksje, związane z miastem lub pełnioną funkcją,
dopisali mieszkańcy Siedlec znani i szanowani i mający jak
ja to miasto w sowim sercu.

Stypendysta Feliks m. Dziad

6 CZERWCA (czwartek)
KONKURS

XIX FESTIWAL
PIOSENKI
O ZDROWIU 2019
ETAP WOJEWÓDZKI
godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

7 CZERWCA (piątek)
KONCERT

Pomysł organizacji festiwalu zrodził się w 1992
roku w wojewódzkiej jeszcze wtedy stacji
sanitarnej w Siedlcach i wtedy też odbył się po
raz pierwszy. Cel festiwalu: zmiana zachowań
prozdrowotnych poprzez przekazywanie wiedzy
w formie atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży
- piosenki, melodyjnej, wspieranej tańcem,

EDYTA
GEPPERT

czasem małymi formami teatralnymi. Regulamin:
wykonania oceniane w trzech kategoriach
wiekowych - przedszkoli, szkół podstawowych

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

i ponadpodstawowych, po reformie oświaty w gimnazjach; przedmiotem oceny jest piosenka
o treściach propagujących zdrowy tryb życia
w szerokim tego słowa znaczeniu, tekst autorski,
po raz pierwszy wykonywany na festiwalu,
muzyka może być zapożyczona.

Artystka znana jest z tego, że z wielką starannością buduje swój
repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką okazją
usłyszenia prawdziwych perełek polskiej piosenki literackiej.
Wśród autorów tekstów odnajdujemy: Magdę Czapińską,
Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Marka Dagnana,
Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego,
Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza Siwka,
a wśród kompozytorów: Henryka Albera, Włodzimierza Korcza,
Seweryna Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego.

|5
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7-9 CZERWCA
FESTIWAL

CHÓR MIASTA SIEDLCE
na Cracovia Cantans
miejsce: Kraków
Udział Chóru Miasta Siedlce w IX Krakowskim
Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym
Cracovia Cantans.

8 CZERWCA (sobota)
KONCERT

KONCERT
CHARYTATYWNY
godz. 11:00, 13:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Koncert charytatywny na rzecz żołnierza
23. Bazy Lotnictwa Taktycznego
por. Kamila Janika.
wykonanie: Orkiestra Wojskowa
w Siedlcach

9 CZERWCA (niedziela)

oraz uczestnicy „The Voice Kids”:
Zuzia Janik, Karolina Szczurowska,
Milena Grigorian, Olga Jagieło,
Oliwia Spychel, Ula Dorosz, Bartek Peszuk.
Organizatorem koncertu jest Fundacja
Spadkobierców Tradycji Dywizjonu 303.

KOLACJA
POŻEGNALNA
godz. 16:00, 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Tomasz Dutkiewicz
Obsada: Małgorzata Foremniak, Janusz Chabior, Piotr Gąsowski
Jak pozbyć się najlepszych przyjaciół?
Nic prostszego, wystarczy zaprosić ich do siebie do domu na wystawną
kolację przy świecach, z ich ulubioną muzyką w tle, z ich ulubionymi
potrawami i przepysznym winem, które uwielbiają. Uśmiechać się do
nich uroczo, wprawiać ich w doskonały nastrój i rozmawiać z nimi na
tematy, które ich przyjemnie zajmują.
Po prostu przemiły i niezapomniany wieczór. Oczywiście nie należy
ich nigdy uprzedzać, że to wasze ostatnie wspólne spotkanie…
Prawdziwie cudowny przepis na… wielką katastrofę towarzyską…,
która jak się można domyślić, w naszym spektaklu miała miejsce.
Kolacja pożegnalna to komedia, która rozbawi widza do łez.
Inteligentne dialogi okraszone kreacjami aktorów oraz piękna
dekoracja zabiorą widza na… Kolację pożegnalną...

CZERWIEC 2019
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11 CZERWCA (wtorek)
KAMPANIA SPOŁECZNA

PATRONAT
HONOROWY

23 CZERWCA (niedziela)

28 CZERWCA (piątek)

JUBILEUSZ

III LETNI FESTIWAL POD MURALEM

WIDZĘ –
ROZMAWIAM –
REAGUJĘ

KREW DLA
MIASTA I POWIATU

PIOTR
BUKARTYK

godz. 8:00

godz. 17:00

godz. 21:00

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

miejsce: Plac pod Muralem

Referaty specjalistów zajmujących się tematyką różnych

Podczas części oficjalnej obchodów 100-lecia

uzależnień (nowe narkotyki, samookaleczenia, zagro-

Polskiego Czerwonego Krzyża odbędzie

Artysta jest obecny na polskiej scenie

żenia związane z cyberprzemocą). W przedsięwzięciu

się koncert Reprezentacyjnego Zespołu

muzycznej od ponad 30 lat.

weźmie udział ok. 400 osób (nauczyciele, rodzice, kura-

Artystycznego Wojska Polskiego.

Jego twórczość jest opowieścią

torzy sądowi, przedstawiciele policji oraz stowarzyszeń

Organizatorem wydarzenia jest oddział rejonowy

o codziennym życiu, prozaicznych

i instytucji zajmujących się osobami uzależnionymi lub

PCK w Siedlcach.

sytuacjach, które nas spotykają, ale

zagrożonymi uzależnieniami).

i też trochę o miłości. Wszystkie historie

Organizator:

oprawione są niebanalnym tekstem

Centrum Kształcenia Ustawicznego

oraz wspaniałym aranżem muzycznym,
nad którym czuwał Krzysztof Kawałko.

12 CZERWCA (środa)
SPEKTAKL

Dzięki temu, każdy koncert jest
niesamowitą podróżą w świat muzyki.
Od wielu lat, twórczość Piotra Bukartyka

SHREK

można również spotkać co piątek
w porannej audycji Wojciecha Manna

godz. 9:00 i 11:00

w Trójce - śpiewa napisane dzień wcześniej

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

piosenki-felietony, które niewątpliwie

Spektakl w języku angielskim przygotowany przez
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach.

stanowią inspirację dla nowego materiału.

26 CZERWCA (środa)

WYSTAWA
SEKCJI
PLASTYCZNEJ
15 CZERWCA (sobota)

godz. 17:00

ANGLOJĘZYCZNY SPEKTAKL O AUSTRALII DLA DZIECI

miejsce: Foyer CKiS

MAŁA LINGUA
DRAMA PROJECT
godz. 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Uczniowie szkoły MAŁA LINGUA zabiorą nas w podróż
do bajecznej Australii. Zaprezentują anglojęzyczny
spektakl, który jest zwieńczeniem ich całorocznej
nauki. Dzieci w wieku 3-15 lat będą śpiewać napisane
przez nie piosenki o Rafie Koralowej, Kopalni Opali,
Operze w Sydney i wielu innych pięknych miejscach
na Antypodach oraz zmierzą się z dialogami w języku
angielskim. Przedstawienie obfitować będzie
w grafiki australijskich zwierząt i krajobrazów oraz we
własnoręcznie przygotowane rekwizyty. Serdecznie
zapraszamy wszystkie Dzieci, które chcą przeżyć razem
z nami przygody baśniowej rodziny Blabbersów,
będącej motywem przewodnim w nauce w szkole
języków obcych MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE.

Piotr Bukartyk z powodzeniem
od wielu lat pisze do rymu, jak
sam określa swoją pracę.

SEKCJA PLASTYCZNA

Otwarcie wystawy najmłodszej grupy Sekcji
Plastycznej działającej pod kierownictwem
Ireneusza Parzyszka.

|7
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WYDARZENIA ARTYSTYCZNE

III LETNI FES
28 czerwca (piątek)
godz. 21:00

Recital Piotra Bukartyka
Piotr Bukartyk z powodzeniem od wielu lat pisze do rymu, jak
sam określa swoją pracę. Artysta jest obecny na polskiej scenie muzycznej od ponad 30 lat. Jego twórczość jest opowieścią
o codziennym życiu, prozaicznych sytuacjach, które nas spotykają, ale i też trochę o miłości. Wszystkie historie oprawione
są niebanalnym tekstem oraz wspaniałym aranżem muzycznym,
nad którym czuwał Krzysztof Kawałko. Dzięki temu, każdy koncert jest niesamowitą podróżą w świat muzyki.
Od wielu lat, twórczość Piotra Bukartyka można również spotkać co piątek w porannej audycji Wojciecha Manna w Trójce
- śpiewa napisane dzień wcześniej piosenki-felietony, które niewątpliwie stanowią inspirację dla nowego materiału.
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STIWAL POD MURALEM
5 lipca (piątek)

12 lipca (piątek)

godz. 21:00

godz. 21:00

Zespół ANGELUS powstał w 1998 r. przy w Ługańsku we
wschodniej Ukrainie. Tworzą go absolwenci Donieckiej Akademii Muzycznej, którzy mają polskie korzenie. Wokaliści
śpiewają w różnych językach (rosyjskim, ukraińskim, polskim,
angielskim, niemieckim, włoskim, łacińskim). Wykonują muzykę sakralną, współczesną i starodawną. Wojna w Donbasie
spowodowała, że członkowie zespołu zostali zmuszeni do
ucieczki z kraju. Członkowie zespołu ANGELUS solidaryzując się ze swymi Rodakami i organizując koncerty, prowadzą
kwesty, które w całości są przekazywane na rzecz Fundacji
„POMOC POLAKOM DONBASU”. W ten sposób wspierają rodziny polskiego pochodzenia z Donbasu.

W ramach koncertu „Guitar Workshop" wystąpi Leszek Cichoński – ceniony polski gitarzysta (kompozytor, autor podręczników i telewizyjnych kursów dla gitarzystów). W programie swoich koncertów artysta wykonuje własne wersje standardów bluesowo-rockowych jak i jazzowych, utworów BB Kinga, Robbena
Forda, Jimiego Hendrixa i Tadeusza Nalepy, a także autorskie kompozycje
z płyty „Sobą gram", która niedawno ukazała się na vinylu.
Odznaczony w 2017 roku medalem „Gloria Artis - Zasłużony Kulturze" Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz medalem „zasłużony dla Miasta Wrocławia". Występował na największych festiwalach bluesowych na świecie m.in. Monterey Bay Blues Festival w Californi i Narooma Blues Festival w Australii. Najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem realizowanym przez niego jest „Thanks
Jimi Festival” oraz Gitarowy Rekord Guinnessa, który organizuje co roku 1 maja we
Wrocławiu. W 2018 roku zagrało razem 7411 gitarzystów bijąc ponownie własny
Rekord i ponad trzykrotnie poprzedni amerykański Rekord Guinnessa. Współpracował m.in. z ojcem polskiego bluesa Tadeuszem Nalepą, legendarnym jazzmanem Wojciechem Karolakiem i wieloma amerykańskimi bluesmanami m.in. Carlosem Johnsonem i Johnem „Broadway" Tuckerem. Dzielił scenę z największymi
gigantami gitary jak Steve Morse, Hiram Bullock i Steve Vai. Dwa jego albumy:
CD + DVD „Cichoński -The Best of Studio and Live" i autorski „Sobą gram" były
nominowane do prestiżowej nagrody Fryderyki 2009 i 2012. Również album „Hey
Jimi - polskie gitary grają Hendrixa" zrealizowany we współpracy i z inicjatywy
Jana Chojnackiego miał nominację do Fryderyków 2009.
Skład: Leszek Cichonski - vok. + gitara, Tomasz Grabowy - bass,
Tomasz Jędrzejewski - klawisze, Łukasz Sobolak - perkusja

Koncert Angelus

Wykonawcy:
Wiktoria Charczenko (fortepian i vokal)
Helena Szwiec (vokal)
Irena Słuszczyńska (vokal)
Irena Łaptinowa (flet)
Zespołowi towarzyszą: gitarzysta Marcin Siatkowski
i skrzypaczka Helena Siatkowska.

Guitar Workshop
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GOŚĆ MIESIĄCA
ROZMOWA Z Piotrem Bukartykiem, wokalistą,

muzykiem, kompozytorem

Niestety
trzeba
mieć ambicje
SŁUCHACZOM RADIOWEJ TRÓJKI PIOTRA
BUKARTYKA PRZEDSTAWIAĆ NIE TRZEBA.
PORANNA, PIĄTKOWA AUDYCJA „ZAPRASZAMY DO
TRÓJKI” Z JEGO ARTYSTYCZNYM UDZIAŁEM BUDZI
EMOCJE JUŻ OD 13 LAT. AUTORSKIE PIOSENKI,
PREZENTOWANE NA ANTENIE PRZEZ BUKARTYKA
SPOTYKAJĄ SIĘ Z JASKRAWYM ODBIOREM.
JEDNYCH BULWERSUJĄ, DRUGICH BAWIĄ.
JAK BĘDZIE W SIEDLCACH? PRZEKONAJCIE SIĘ
O TYM SAMI I PRZYJDŹCIE POSŁUCHAĆ PIOTRA
BUKARTYKA NA ŻYWO, W RAMACH III LETNIEGO
FESTIWALU POD MURALEM JUŻ 28 CZERWCA !

 Czy Piotr Bukartyk jest dziś artystą spełnionym?
Termin „artysta” w odniesieniu do własnej osoby budzi
moje rozbawienie, ale jako facet dający radę utrzymać się
z grania tego, co sam wymyśli - wiem, że mogłem skończyć gorzej.
 Co odróżnia artystę muzycznego od grajka? Lubi
Pan określać siebie grajkiem, dlaczego?
Nawet samograjkiem, bo sam układam to, co gram, a ponieważ i teksty są moje, to nigdy nie popełniam błędów
- jako wykonawca za każdym razem gram jak chcę i natychmiast jako autor zatwierdzam, że tak właśnie miało
być.
 Przewrotne teksty, wychodzące poza wszelkie konwencje, z tym identyfikuje Pana publiczność. Jak Pan
myśli, czy udało się Panu znaleźć podatny grunt na tak
nieszablonową twórczość?

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl
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Opowiadam o tym co widzę w prosty, niewydumany sposób. Wszystko opieram na
rymie i rytmie. Staram się nie kłamać, staram się nie płakać, w każdym razie nie nad
sobą. To nie tyle recepta na sukces, co sposób na to, żeby nie zwariować.
 Pierwszą płytę udało się Panu wydać
dopiero po prawie 20 latach od rozpoczęcia kariery. Dlaczego tak późno? Czy
można było gdzieś po drodze ten proces
przyspieszyć, a może po prostu nie było
takiej potrzeby?
To, że w ogóle coś wydałem było dla mnie
sporym zaskoczeniem. Nikt mnie nie
chciał, bo nie pasowałem do żadnej układanki. Czasem sobie żartowałem, więc
ostatecznie zaoferowano mi posadę jajcarza. Niestety, numer o powszechnym
prawie do orgazmu napisałem o 20 lat za
wcześnie.
 Chyba możemy powiedzieć, że Piotr
Bukartyk znalazł swoją niszę, w której
czuje się doskonale. Skąd czerpie Pan
energię?
Energię czerpię z późnego tacierzyństwa.
Udział w gimnastyce porannej na obozie
młodych samurajów, czy wspólna jazda rowerem do szkoły i z powrotem to wyczyny,
o które sam bym się do niedawna nie podejrzewał.
 Wkrótce siedlecka publiczność będzie mogła usłyszeć cząstkę Pańskiej
twórczości podczas „III Letniego Festiwalu pod Muralem”. W jaki sposób
mógłby Pan zachęcić mieszkańców miasta i okolic do wzięcia udziału w tym
koncercie?
No cóż, miłośnikom rozbudowanej choreografii bym siebie nie polecił, ale jeśli
są Państwo gotowi zaakceptować łysego
gościa w wieku „późnośrednim”, który
z wysokości taboretu rytmicznie znieważa
osoby i instytucje, to zapraszam serdecznie.
 Kasia Nosowska śpiewa o tym, że
piosenka musi posiadać tekst. Piosenki
Piotra Bukartyka z pewnością bronią się
tekstem. Czy taki proces twórczy wymaga wiele wysiłku?

Do wysiłku trzeba się zmusić, dlatego
13 lat temu umówiłem się z Wojciechem
Mannem na to, że raz w tygodniu przyjdę
do niego z ułożoną dzień wcześniej piosenką i wykonam ją na antenie. Sam nie
wierzyłem, że wytrzymamy dłużej niż powiedzmy pół roku, a tymczasem kolejne
rządy upadają, a my trwamy.
 Czy często spływają do Pana prośby
o napisanie tekstu piosenki na tzw. zamówienie? A może woli Pan napisane
teksty wyśpiewywać sam?
Na zamówienie pisuję sporadycznie, ale
moje piosenki i tak żyją swoim życiem.
Śpiewają je dobrze państwu znani aktorzy,
jak Krystyna Tkacz, Katarzyna Żak, Artur
Barciś czy Zbyszek Zamachowski, ale i studenci wokalistyki czy aktorstwa. Nie tak
dawno temu młody aktor Artur Caturian
zdobył grand prix Przeglądu Piosenki Aktorskiej za interpretację piosenki pt. „Qrwa
Qrwa”, którą napisałem, gdy on sam miał
dwa lata.
 Jakie jest największe marzenie Piotra Bukartyka? Czy jest jakieś miejsce,
w którym chciałby się znaleźć, albo coś
czego mu dziś brakuje?
Jak dotąd nie przekroczyłem równika, bo
jakoś się nie złożyło, ale sytuacja powoli dojrzewa. Mamy z synem swoje plany,
a może i mama się załapie.
 Kim mógłby zostać Piotr Bukartyk,
gdyby nie został muzykiem?
Nie mam pojęcia, a poza tym myślę, że innego wyjścia i tak nie było. Krótko mówiąc
- to się musiało tak skończyć.
 Jakie są zawodowe plany Piotra Bukartyka na najbliższy czas? Czy harmonogram koncertów jest już gęsto zapisany?
No cóż, koncertuję na okrągło, tymczasem
pora na następną płytę, a może i dwie - zespołową i duetową. Piosenki w większej
części już wybrane, a kto wie, co się jeszcze
wymyśli. Sam jestem ciekaw.
Dziękuję za rozmowę
Łukasz Marciniak
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA Z DZIECIŃSTWA

Michał Rolnicki | aktor
fot. archiwum prywatne

Moje wspomnienia wakacyjne z dzieciństwa zawsze kończą się malutką łezką w oku. Chociaż okres wakacji w tamtym czasie
nigdy nie był bogaty w egzotyczne podróże czy fascynujące przygody. Był zwyczajny. Z pozoru. Jednak dla mnie nie. Generalnie
podróże ograniczały się do granic Polski. Najczęściej oczywiście z rodzicami. Mimo że nie były to dalekie wyprawy, zawsze
urastały do rangi olbrzymiego wydarzenia. Bo gdy np. planowaliśmy jechać na jeden tydzień nad Bałtyk, to już 10 dni wcześniej
zaczynała się mobilizacja i pakowanie. Miałem też ukochanych dziadków, mieszkających na takiej stuprocentowej wsi. I tam
dopiero uwielbiałem jeździć. Średnio jeden dom co 200 metrów. Było to bardzo przyjemne po całym roku spędzonym w ścisku warszawskim. Rzadko, ale
zdarzały się również jakieś zorganizowane obozy, najczęściej sportowe. Jednak nie przepadałem za nimi. Byłem bardzo, ale to bardzo nieśmiałym dzieckiem
i strasznie mnie to stresowało i tremowało. Czułem, że ciągle muszę być z jakiegoś powodu czujny. Nie wiem do teraz dlaczego, ale bardzo mnie to męczyło.
Do tego miałem wtedy naturę mocno samotniczą. Chyba najlepiej było mi samemu ze sobą. Pamiętam, że zawsze gdy jakieś zdarzenie wakacyjne się kończyło, było mi potwornie smutno. Gdy wracałem do domu chciało mi się tylko płakać. I to trwało najczęściej parę dni, nie przechodziło tak szybko. To chyba
dlatego, że gdy wyjeżdżałem gdzieś na wakacje, zawsze tworzyłem tam sobie własny, bardzo silny i zupełnie inny niż dotychczas świat. Wymyślałem sobie
różne rzeczy, np. sposób zachowania, i trzymałem się ich. Teraz wiem, że jestem wielkim zwolennikiem zmian w życiu. Czasem im zmiana większa, tym
bardziej mi się podoba. A że wtedy nie miałem dużych możliwości na takie zmiany, to chyba wywoływałem je w sobie.

| aktor

Wakacje z lat szczenięcych do dziś wspominam ze szczególnym rozrzewnieniem. Najpierw obowiązkowo bite
dwa tygodnie u dziadków na wsi, gdzie dni upływały sielankowo na rowerowych przejażdżkach, kąpielach
w okolicznych stawach i wielogodzinnej grze w podchody! Było wspinanie się po drzewach, niezdarne próby
wędkowania i, ma się rozumieć, pałaszowanie babcinych przysmaków w ilościach nieograniczonych! Nawet
znienawidzona w szkolnej stołówce zupa mleczna, u babci jakoś dawała radę (śmiech). Potem zazwyczaj rodzice
wysyłali mnie na kolonie na Mazury lub nad morze. Pamiętam, że kiedyś pierwszego dnia wydałem całe kieszonkowe na ogromnego dmuchanego hipopotama, który ku mojej rozpaczy, przebił się już przy pierwszej wizycie na plaży. Regularnie całą
familią jeździliśmy też na Litwę, do malowniczego miasteczka Palanga. W zeszłym roku wybrałem się tam ponownie i okazało się, że nie
straciło nic ze swojego uroku! I zapewniam, że nigdzie nie serwują lepszego chłodnika!

fot. archiwum prywatne

Maciej Radel

Sławomir Olgierd Kramm | śpiewak operowy, baryton
fot. archiwum prywatne

Wakacyjnych wspomnień z czasów mojego dzieciństwa mam całkiem sporo, ale może opowiem tylko o tym jednym, które w jakimś sensie zapoczątkowało moją życiową przygodę z muzyką. Dawno, dawno temu, kiedy miałem
kilka lat, pojechałem z rodzicami samochodem marki Syrena na wczasy do Świnoujścia. W drodze powrotnej mój
tata stwierdził, że odwiedzimy w Szczecinie jego kolegę z czasów studiów. Kilkudniowy pobyt u kolegi taty, Wacka,
przerodził się w jedną wielką, wspaniałą imprezę, ale raczej dla dorosłych, a ja, niestety, nudziłem się w tym czasie
bardzo. Wtedy kolega taty przyniósł ze strychu akordeon, który przed laty ponoć zostawił u niego stary marynarz. Rozpakował z futerału,
pokazał jak się zakłada i powiedział, że mogę się pobawić instrumentem. Po jakimś czasie zacząłem wygrywać ze słuchu znane wszystkim
melodie, co wprawiło w osłupienie całe dorosłe towarzystwo. Ktoś z gości powiedział do moich rodziców, że Sławek to taki „Janko Muzykant”
i że muszą koniecznie pomyśleć nad moją muzyczną edukacją. Zaraz po wakacjach rodzice zapisali mnie na lekcje gry, kupili nowy akordeon,
a moja przygoda z muzyką trwa od tamtego wydarzenia nieprzerwanie, aż do dzisiaj. Gram na różnych instrumentach, ale moje życie tak się
potoczyło, że przede wszystkim jestem śpiewakiem operowym, absolwentem Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie wybitnego tenora profesora Mariana Kouby. Czasami tak się zastanawiam co by było gdyby ten stary marynarz, który już nigdy
nie wrócił z dalekich mórz, nie zostawił na przechowanie swojego akordeonu u kolegi mojego taty, pana Wacka?
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Anna Jarosik | aktorka
fot. archiwum prywatne

Moje dzieciństwo zawsze będzie kojarzyć mi się z wsią, gdzie mieszkała moja ukochana babcia. Na te wakacje zawsze czekało
się już cały maj, a czerwiec już był pod znakiem wielkiej ekscytacji. A potem - Ahoj Przygodo. Opowiem o pewnej przygodzie, która spotkała mnie i moich przyjaciół – trzymaliśmy się niczym słynna paczka z Bullerbyn.
Widywaliśmy się codziennie, bawiliśmy się całe dnie, biegaliśmy po łąkach, rysowaliśmy kredą po ulicy, graliśmy w klasy, jeździliśmy na rolkach. Ah to były czasy. Pewnej nocy – kiedy miał spaść deszcz meteorytów – każdy z nas ubłagał swoich rodziców, żeby puścili nas na zamek – u nas na wsi, mamy wielkie i piękne i oczywiście wysokie ruiny zamku. Rodzice nas puścili, ponieważ była to wyjątkowa noc.
Jednak pogardziliśmy zamkiem, nie mówiąc nic nikomu poszliśmy na górkę zwaną przez nas „Gubałówką” – trzeba było do niej dojść przez pole – dodam,
że właściciel pola – rolnik, na pewno nie był rano zadowolony z widoku, który zobaczył – w drodze na górkę postanowiliśmy zrobić sobie jeden wielki stóg
siana i to właśnie z niego oglądać niebo. Rozłożyliśmy koce, rzuciliśmy się na nasz gigantyczny stóg i oglądaliśmy te spadające meteoryty bardzo długo, tak
długo, że wszyscy zasnęliśmy. Obudziliśmy się jak już widniało, więc w wielkim pośpiechu zebraliśmy się do domu.
Nie muszę dodawać, że rodzice byli delikatnie mówiąc zaniepokojeni i wściekli, a w dodatku okazało się, że jednego kolegę w tym stogu, przez pomyłkę
zostawiliśmy. Po prostu jeszcze spał, a my w wielkim pośpiechu i chaosie tego nie zauważyliśmy. Ja oczywiście na drugi dzień dostałam przepotężnego
ataku alergii na siano. Mama była bardzo zadowolona. Pisząc to mam wielki uśmiech na twarzy – wspomnienia z dzieciństwa są najważniejsze. Życzę
wszystkim wspaniałych wakacji. Mało patrzenia w ekran, a dużo patrzenia w zieleń, niebo i oczy ukochanych osób!
| reporterka

Na zdjęciu jestem z Mamą, w okolicach Rabki. W tamtym okresie Mama kończyła specjalizacje lekarskie, pulmonologię, a później alergologię, dlatego w Rabce często bywała. To była mekka pediatrów specjalizujących się
w chorobach płuc. Bardzo to miejsce kochała, więc jak tylko mogła zabierała mnie ze sobą.
Jeden z wyjazdów do Rabki wyglądał inaczej - Mama pojechała ze mną na kolonie! Niektóre dzieci miały astmę
i wyjazd w góry dobrze im robił, dlatego konieczny w grupie opiekunów był lekarz. I Mama podjęła się tego zadania. Ale było wspaniale! Mogłam w dzień szaleć z dzieciakami nie martwiąc się, że w nocy zatęsknię za Mamą!
Na zdjęciu za plecami jest las. Spacerując po górach, w lasach zbieraliśmy jagody – cała kolonia objadała się jagodami ale ja uparcie nie
chciałam ich jeść. Pewnego razu urządziliśmy ognisko i zjedliśmy kiełbaski. Strasznie się jedną zatrułam! Nikomu nic się nie stało, tylko
ja z bolącym brzuchem leżałam w pokoju. Okazało się, że to dlatego, iż nie jadłam, zbawiennych dla przewodu pokarmowego, jagód!
Teraz uwielbiam jagody.

fot. archiwum prywatne

Magdalena Raczkowska-Kazek

Jakub Mróz | aktor
fot. archiwum prywatne

Wakacyjne wspomnienie z dzieciństwa? Mam jedno bardzo teatralne. Jednocześnie jest to historia mojego debiutu
i pierwszego zastępstwa. W wakacje były w przedszkolach dyżury, dzięki którym rodzice mogli pracować, a dzieci
miały zorganizowane ciekawe zajęcia. Mama przyprowadziła mnie na taki dyżur i na jednym z takich dyżurów
trafiłem na zajęcia teatralne. Po południu miał miejsce występ dla rodziców. Ja byłem pierwszy raz i miałem tylko
pomagać, stać z dziećmi i udawać, że śpiewam - przecież nawet tekstu bym do popołudnia się nie nauczył. Były
próby - repertuar klasyczny: „Na straganie”, „Żuk”, „Żuraw i czapla”. Godzina zero, zamieszanie i okazuje się, że jakiś
chłopiec po prostu nie przyszedł. Wtedy pada hasło „Kubusiu, będę ci podpowiadać” usłyszałem i już po chwili stałem w stroju z bibuły - to
jako Żuraw to jako Seler... Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale nic nie poplątałem. Odnośnie stosunkowo niedawnych wakacji - mając na względzie, iż pracuję w Teatrze Wybrzeże, który w wakacje działa również na pełnych obrotach. Próbowaliśmy „Faraona”, w którym grałem tytułowego Faraona Ramzesa XIII, a bez niego próbować ciężko... Część prób odbywała się na scenie kameralnej w Sopocie, pomiędzy próbami
była plaża, słońce i nie wiem kiedy, ale zasnąłem. Nagle budzi mnie telefon: „Gdzie jest książę Egiptu???” A książę, zasnął w gorącym piasku,
marząc o „świątyni większej niż całe Teby”...

Sondę
przeprowadziła:
Agnieszka Stępniak
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z

Januszem Chabiorem, aktorem teatralnym i filmowym

STARAM
SIĘ DOBRZE
WYKONYWAĆ
SWOJĄ PRACĘ

fot. archiwum prywatne

 Jest Pan dziś jednym z najbardziej
charakterystycznych polskich aktorów.
Rolą „Stryja” w serialu „Ślepnąc od Świateł” zyskał Pan szerokie uznanie widzów
młodego pokolenia. Czy istnieje w zawodzie aktora jakiś magiczny klucz? Jaka jest
Pańska recepta na sukces?
Jestem w trakcie dopracowywania tej recepty, ale wciąż nie do końca mi się to udaje(śmiech). Tutaj nie ma prostych rozwiązań. Myślę, że trzeba wszystko, za każdym
razem zaczynać od początku i mieć w sobie
taką tabule rase, niezapisaną tabliczkę. Nie
można opierać się na dotychczasowych dokonaniach. Nie można być też przysłowiowym „starym wapniakiem”, a starać się po-

zostawać wiecznie młodym i podchodzić do
każdego projektu tak jakby to był ten pierwszy. Wydaje mi się, że tylko takim działaniem można zachować świeżość, a świeżość
w zawodzie aktora jest niezwykle ważna.
 W Pańskiej filmografii widz może się
doszukać wielu naprawdę dobrych kreacji. Wspomnę tu chociażby Pański udział
w „Kołysance”, czy „Służbach specjalnych”. Która rola z dotychczasowych była
dla Pana największym wyzwaniem?
Wspominał Pan również o serialu „Ślepnąc
od świateł”. Przy tej produkcji chciałbym
się zatrzymać, odpowiadając na to pytanie.
Muszę przyznać, że ten angaż był dla mnie

o tyle dużym wyzwaniem, bo Jakub Żulczyk
zapisał postać „Stryja”, którą odgrywałem
jako dużego, zmęczonego życiem „gangusa”. Ciężko to ukryć, że ja naturalnie jestem
duży, ale Krzysztof Skonieczny, reżyser filmu
powiedział, że muszę być jeszcze większy.
Stanęło więc na tym, że ja musiałem jeszcze
do tej roli „dorosnąć”, no i dorosłem 16 kg
więcej. W praktyce wyglądało to tak, że miałem trenera, ćwiczyłem na siłowni, jadłem
pudła z jakąś olbrzymią ilością kalorii, do
tego wszystkiego niezbędna była obszerna
porcja białka, w różnych postaciach, aby
te mięśnie rosły. Moja praca i przygotowania do tej roli rozpoczęły się pół roku przed
startem pierwszych zdjęć filmowych. Tak,
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wydaje mi się, że to właśnie ta rola wymagała
ode mnie najwięcej, nie tylko psychicznego,
ale przede wszystkim fizycznego wysiłku.
Zresztą warto wspomnieć, że serial „Ślepnąc od świateł” został doceniony również
w USA. Prestiżowy magazyn branżowy „Variety”, wydawany w Los Angeles uplasował tę
produkcję w pierwszej dziesiątce najlepszych
seriali 2018 roku na świecie. Niezmiernie
cieszy fakt, że w Polsce możemy robić rzeczy na wysokim poziomie i oczywiście jest
mi bardzo miło, że mogę brać w nich udział.
 W tej dość rozległej filmowej wyliczance nie sposób pominąć również
„Underdoga”. Jak Pan wspomina swoją
pracę na tym planie oraz jak układała się
współpraca z debiutującym w roli reżysera Maciejem Kawulskim?
W filmie „Underdog” dostałem propozycje
zagrania trenera, który pomaga pewnemu
zawodnikowi mieszanych sztuk walki w powrocie do formy i przygotowaniach do być
może najważniejszej walki w jego życiu.
Wszedłem w nowe, nieznane mi wcześniej
środowisko zawodników MMA i musiałem
się w nim odnaleźć. Nie miałem pojęcia ja-

Niezmiernie cieszy fakt,
że w Polsce możemy
robić rzeczy na wysokim
poziomie i oczywiście
jest mi bardzo miło,
że mogę brać w nich udział
kie zasady panują w narożniku tzw. klatki.
Oczywiście kojarzyłem pewne reguły, jakie
zdarzało mi się obserwować w klasycznym
boksie, ale jak się szybko okazało w tej odmianie sportu nie miały one szczególnego
odniesienia.
Współpraca z Maciejem Kawulskim układała się bardzo dobrze. Pomimo, że był to
jego pierwszy film, to muszę przyznać, że
jest nad wyraz zdolnym człowiekiem i wróżę
mu obiecującą przyszłość w kinematografii.
Film cieszył się sporym zainteresowaniem.
Widzowie poszli do kin, aby go obejrzeć.
Przyznaję, że był to ciekawy plan. Atmosfera pracy była fajna, ale najważniejsze, że
powstał przy tym wszystkim obraz filmowy,

który ludzie chętnie oglądają i doceniają.
Fakt, że ja się przy tym dobrze bawiłem traktuję jako wartość dodaną, bo lubię odkrywać
siebie w nowych wyzwaniach.
 W którym momencie Janusz Chabior
uświadomił sobie, że aktorstwo jest jedyną, albo przynajmniej najbardziej wyraźną drogą, którą warto w życiu podążać?
Oczywiście gdybym miał czas mógłbym się
zastanawiać nad tym co by było, gdybym
został mechanikiem, bądź też historykiem
w którejś ze szkół w Legnicy. Nie mam jednak w zwyczaju za bardzo się cofać, jeśli chodzi o tego typu przemyślenia. Nie wybiegam
również za mocno w przyszłość. Cieszę się
tym co jest i uważam siebie za szczęściarza
mogąc wykonywać tak fantastyczny zawód.
Może nie jest to profesja najprostsza, ale mechanik samochodowy też przecież nie jest
zawodem prostym. Pytał Pan o klucz w zawodzie aktora. Wydaje mi się, że w każdym
zawodzie jest podobny klucz, trzeba się po
prostu starać swoją pracę wykonywać dobrze i ja staram się to robić.
 9 czerwca wystąpi Pan na siedleckiej
scenie teatralnej w spektaklu „Kolacja
Pożegnalna”. Jak przebiegały prace nad
tym widowiskiem i jakich emocji może
oczekiwać siedlecka publiczność?
Cóż mogę powiedzieć, widz na pewno w tym
przedstawieniu będzie miał okazję zobaczyć
na scenie cudowny zestaw aktorski. Występuje tam Małgorzata Foremniak oraz Piotr
Gąsowski, o udziale niejakiego Chabiora
też wypada wspomnieć, bo jest to sztuka na
trzech aktorów. Sztuka traktuje o przyjaźni,
miłości i zdradzie. Przyjaźń w życiu każdego
człowieka jest wartością bardzo ważną, ale
też niekoniecznie prostą i zdarza się tak, że
musi ona przejść określoną próbę. Myślę, że
jest to uniwersalny temat i obok sporej dawki
śmiechu u odbiorcy pojawi się chwila refleksji i próba bliższego spojrzenia w zwierciadło
własnych relacji. Wydaje mi się, że w obliczu
tych wszystkich, dość różnorodnych wrażeń
nie powinien to być dla publiczności w Siedlcach zmarnowany wieczór.
 A czy może Pan opowiedzieć coś
więcej o postaci, w którą się Pan wciela
podczas „Kolacji Pożegnalnej”?
Mogę powiedzieć, że zobaczą państwo niezłego gagatka. Będę bardziej śmieszny niż
straszny. Zapraszam serdecznie do zobaczenia Chabiora w roli komediowej.
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 Która forma aktorskiego wyrazu jest
najbliższa Pańskiemu sercu? Występ
przed publicznością w teatrze, czy też plan
filmowy, jak jest naprawdę?
To są dwie zupełnie różne przygody. Pozwolę sobie przy tej odpowiedzi na pewne motoryzacyjne porównanie. Jazda samochodem
sportowym jest niezwykle przyjemna, ale
tak samo jazda samochodem terenowym
po bezdrożach naszej przepięknej kuli ziemskiej wcale nie gorsza. Nie potrafię w związku z tym podjąć się takiej klasyfikacji, co jest
bliższe, a co fajniejsze. Wydaje mi się, że też

Cieszę się tym co jest
i uważam siebie za
szczęściarza mogąc
wykonywać tak
fantastyczny zawód
i nie ma aż takiej wielkiej potrzeby, żeby to
na siłę robić. Mogę powiedzieć tylko tyle, że
zarówno osobliwy klimat teatru przez bezpośredni kontakt z widzem, jak i plan filmowy wraz z otoczeniem i atmosferą produkcji
są mojemu sercu równie bliskie, bo to zwyczajnie najpiękniejsze przygody, jakie mogły
mi się w życiu przytrafić.
 W takim razie mam problem i muszę
dopytać. Czego mogę życzyć szczęśliwemu
Januszowi Chabiorowi?
Trwałości miłości bym poprosił.
 Robert Gawliński wyśpiewał kiedyś
tekst „Na zawsze i na wieczność”, uznajmy
to jako załącznik do moich życzeń.

Dziękuję bardzo za rozmowę
Łukasz Marciniak

KOLACJA
PO¯EGNALNA
9 czerwca

godz. 16:00, 19:00
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WIELCY ARTYŚCI I ICH DZIEŁA

Leonardo
da Vinci

1452-1519

Domniemany portret Leonarda
przypisywany Francesco Melziemu

W tym roku mija 500 lat od śmierci jednego z największych twórców, nie tylko renesansu, ale całego
światowego dorobku ludzkości – Leonardo da Vinci.
Nieślubne dziecko 24 - letniego notariusza Ser
Pierra da Vinci i 16-letniej chłopki o imieniu Caterina. Leonarda wychowywał jego dziadek, który
nauczył go czytać i pisać po włosku oraz podstaw
matematyki. Jako nieślubne dziecko nie miał dostępu do uniwersytetów i niektórych zawodów.
Łaciny nauczył się Leonardo już jako dorosły człowiek i nie posługiwał się tym językiem biegle, co
utrudniało mu zgłębienie matematyki i geometrii,
którymi od dziecka się pasjonował. Okazał się
jednak człowiekiem wybitnie zdolnym i nadrobił
zaległości dzięki kontaktom i przyjaźniom z uczonymi kolegami. Terminował u wielu mistrzów,
przede wszystkim u Andrei del Verrocchio. To ojciec Leonarda zapewnił mu miejsce w warsztacie
Verrocchia, co nie było tak oczywiste w tych czasach. Dość szybko zjednał sobie sympatię i podziw
wielu mistrzów u których pobierał nauki i dzięki
nieprzeciętnym talentom sam szybko stał się mistrzem. Ale jakim! Kojarzony jest przede wszystkim z portretem Giocondy znanym jako Mona
Lisa. Trudno uwierzyć, że artysta o takim potencjale twórczym zostawił po sobie tak mało dzieł malarskich (około 20). Na dodatek większości z nich
nie skończył. Kiedy w wyobraźni widział już jak ma
wyglądać obraz tracił motywację do malowania.
Leonardo był tak ciekawy świata i miał tyle zainteresowań i pasji, że starczyłoby ich nie na 67 lat,

które przeżył, lecz na wiele pokoleń.
Dziś pewnie zdziwiłby się, gdyby mu
powiedziano, że jest największym malarzem w dziejach. Zakres jego zainteresowań był niezwykle szeroki. Projektował 500 lat temu machiny, które
realizowane przez współczesnych
działają! Są to m.in. skrzydłowiec,
lotnia, spadochron, prototyp czołgu,
rydwan bojowy, broń automatyczna,
pojazd samobieżny napędzany sprężyną, pierwszy
humanoidalny robot i wiele innych. Projektował
mosty – jeden z nich według jego projektu został
zbudowany w Norwegii w 2001 roku. Budował fortyfikacje, projektował regulacje rzek, budował kanały i fosy, projektował i konstruował maszyny pogłębiające dno zbiorników. Był więc „kosmicznym”
wizjonerem. A jeszcze dodać do tego przędzarkę
z automatycznym wrzecionem, wiertarkę, maszynkę
do produkcji igieł i inne.
Niestety, wiele tych pomysłów w czasach Leonarda było nie do zrealizowania. Problemy techniczne. Ale mało kto o tym wie, (i tu niespodzianka)
posiadał też talent … muzyczny. Miał piękny głos
i śpiewał akompaniując sobie na lirze. Oczywiście
jedną sam skonstruował. Świadkowie twierdzili,
że brzmi mocniej i dźwięczniej.
Wszystko, co pisze się o Leonardo da Vinci wydaje się nieprawdopodobne. I pomyśleć, że odkryto go ponownie w XIX
wieku. A gdzie jego rozprawy o anatomii, potwierdzone genialnymi rysunkami podczas
sekcji zwłok, gdzie zajmowanie się meteorologią, biologią, geologią, botaniką, astronomią…?
Brakłoby miejsca na łamach naszej gazety...
Mało kto wie, ale miał również bardzo bliski związek z teatrem. Projektował i wykonywał wymyślne dekoracje i rekwizyty dla teatrów działających
na dworach możnych ówczesnego świata.
Leonardo da Vinci zmarł 2 maja 1519 roku
w Zamku Cloux. Zostawił po sobie też parę ważnych sentencji pisanych zresztą pismem lustrzanym. Od prawej - do lewej. Podjął się
zrozumienia zasady funkcjonowania
świata. Oto niektóre z nich:
„Odkrywam ludziom początek pierwszej lub może drugiej przyczyny ich
istnienia.”
Jak współcześni fizycy, poszukiwał
„teorii wszystkiego” zgodnie z własną
opinią:
„Wszystko jest powiązane ze wszystkim
innym.”
Ostatnie zdanie jakie przed śmiercią
napisał:
„Czas kończyć pracę bo... zupa stygnie.”

Waldemar Koperkiewicz

Portret Cecilii Gallrani („Dama z gronostajem”)
Muzeum Narodowe w Krakowie

Chrystus jako Zbawiciel Świata
własność prywatna

Pokłon Trzech Króli,
Galeria Uffizi Florencja
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PATRONI SIEDLECKICH ULIC

Berek

Joselewicz
„Był to Berko, sławny Żyd,
Człek sumienny, Polak prawy,
Nie kwaterką ni szulerką
Lecz się krwią dorobił sławy!

Anonimowa pieśń przytoczona w książce
M. Janion „Bohater, spisek, śmierć
– wykłady żydowskie”
Ulica Joselewicza przebiega w ścisłym
centrum Siedlec. Stanowi jeden z łączników
pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Świrskiego.
Jak podaje Urszula Głowacka-Maksymiuk
w „Ulicach Siedlec…” jest to jedna z najstarszych ulic w mieście. Wyznaczała swego
czasu wschodnią granicę placu, który nazywano Starym Rynkiem. Jej pierwotna nazwa,
Żydowska, występowała w miejskich dokumentach co najmniej od 1811 roku. Obecny
patron został nadany w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Księgi meldunkowe
wskazują, że pierwsze wpisy wprowadzano
w 1925 roku. Podczas II wojny światowej
przy ulicy Joselewicza dochodziło do tragicznych wydarzeń. Na początku okupacji
Niemcy podpalili stojącą w pobliżu siedlecką synagogę. Razem z bożnicą spłonęli także
zgromadzeni wewnątrz żydowscy uchodźcy.
W trakcie likwidowania zamkniętej dzielnicy żydowskiej, w sierpniu 1942 roku, władze
niemieckie wyznaczyły miejsce koncentracji
dla mieszkańców getta przy pustym placu na
terenie dawnego kirkutu i spalonej synagogi,
pomiędzy dzisiejszymi ulicami: Joselewicza,
Świrskiego, Bohaterów Getta i Piłsudskiego.
To właśnie z tego miejsca siedleckich Żydów
popędzono w kierunku rampy kolejowej,
a następnie przetransportowano do obozu
zagłady w Treblince.
Berek Joselewicz urodził się 17.09.1764
roku w Kretyndze na Litwie. Po ukończeniu
nauki w chederze pełnił funkcję pośrednika
handlowego u biskupa wileńskiego, Ignacego Massalskiego. Obowiązki te często
wiązały się z podróżami na zachód Europy.
Dzięki temu późniejszy bohater insurekcji
kościuszkowskiej mógł przyswoić języki
obce, a z czasem poprawić także własną sytuację finansową. Po przeprowadzce na warszawską Pragę, która wówczas zamieszkana
była głównie przez Żydów, zajmował się
handlem końmi i dostawami paszy. W 1788
roku ożenił się z Ryfką, z którą miał dwójkę

fot. Pocztówka bez obiegu,
nakładem: Salon Malarzy Polskich,
Kraków

dzieci, Józefa i Leję.
Prowadził życie pobożnego,
żydowskiego kupca. Podczas wydarzeń 1794
roku, uniesiony kościuszkowskimi ideami
równouprawnienia i wolności obywatelskiej,
aktywnie włączył się do organizacji powstania. Był inicjatorem utworzenia Pułku Lekkokonnego Starozakonnego, oddziału jazdy
w całości złożonego z kilkuset żydowskich
ochotników. Formowanie pułku poprzedziła słynna przemowa Joselewicza, który
zwracając się do społeczności żydowskiej
akcentował jej obowiązek włączenia się do
walki o wolną Polskę. Dowodzony przez
pułkownika Joselewicza żydowski oddział,
złożony m.in. z rzeźników i furmanów, jesienią 1794 roku dzielnie bronił Pragi przed
oblegającymi wojskami rosyjskimi. Został
jednak niemal całkowicie rozbity, a zagładę
pułku otoczyła bohaterska legenda podkreślająca poświęcenie i nieugiętość poległych.
Po klęsce powstania Joselewicz zamieszkał
we Lwowie. Nie przestał szukać sposobów
na realizację swoich ideałów. W 1798 roku
wyruszył do Włoch gdzie zgłosił się do Legionów Dąbrowskiego. Uczestnicząc w bitwach kampanii włoskiej dorobił się opinii
dobrego oficera. W 1800 roku jego pułk
przerzucono nad Ren. Tam, z uwagi na swoje
żydowskie pochodzenie, spotkał się z przejawami niechęci ze strony innych polskich
oficerów. Był zmuszony odstąpić pierwszeństwa do awansu dowódcom, którzy nie dorównywali mu doświadczeniem bojowym.
W połowie 1802 roku zrezygnował z dalszej
walki w Legionach. Rok później mianowano go kapitanem-kwatermistrzem w hanowerskim pułku dragonów opłacanym przez
Francuzów. Uczestniczył w wielkich bitwach
toczonych przez Napoleona, m.in. pod Austerlitz w 1805 roku. Do ojczyzny powrócił
w 1807 roku i wstąpił do nowo utworzo-

nej armii Księstwa
Warszawskiego. Doceniając jego zasługi
bojowe przyznano
mu w 1808 roku
order Virtutti Militari. Mianowano go także dowódcą szwadronu i przyjęto do loży
wolnomularskiej „Bracia Polscy Zjednoczeni”. Zginął 5.05.1809 roku w potyczce pod
Kockiem stoczonej w ramach wojny polsko-austriackiej. Uderzając na oddział huzarów
węgierskich stacjonujących w miasteczku
zapędził się za daleko i otoczony przez wrogich żołnierzy został przez nich bezlitośnie
„rozsiekany”.
Śmierć Joselewicza przyjęto powszechnie
z ogromnym żalem. Wyrazy smutku mieszały się z uznaniem dla jego zasług i osobowości. O szacunku jakim obdarzono pamięć
o polskim pułkowniku powstania kościuszkowskiego świadczy hołd oddany mu na
posiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w grudniu 1809 roku. Przedstawiano go jako
rycerza i podkreślano postawę, którą wskazał
swoim współwyznawcom, dołączając go zarazem do panteonu polskich bohaterów narodowych. Jego postać przywoływano przy okazji manifestacji patriotycznych, np. w 1861
roku. W późniejszym okresie romantyczna
legenda Berka Joselewicza towarzyszyła różnym dyskusjom społecznym i politycznym
związanym z problemem asymilacji Żydów.
Przeszedł do historii jako bohater przynależący do dwóch wspólnot, idealnie wpisujący
się w określenie Żyda – polskiego patrioty.

Robert Szikra

Źródła:
Urszula Głowacka-Maksymiuk, „Ulice Siedlec”, Siedlce 1997
Edward Kopówka, Żydzi w Siedlcach 1850-1945, Siedlce 2009
Strona internetowa: http://phw.org.pl/berek-joselewiczzydowski-pulkownik-wojska-polskiego-1764-1809/
Maria Janion, Bohater, spisek, śmierć –
wykłady żydowskie, wyd. W.A.B.
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

KSIĄŻ WIELKI

WYBIERAJĄC SIĘ W DALEKĄ PODRÓŻ, ZWRÓĆMY UWAGĘ NIE TYLKO NA JEJ CEL, ALE I NA MIJANE PO DRODZE MIEJSCOWOŚCI. CZASEM WARTO
ZATRZYMAĆ SIĘ NA ODPOCZYNEK I TEŻ JE ZWIEDZIĆ. WIADOMO, ŻE W DRODZE DO KRAKOWA TRUDNO NIE ZAUWAŻYĆ GÓRUJĄCEGO PO PRAWEJ STRONIE
ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W CHĘCINACH. POLECAM SPACER PO MIASTECZKU U JEGO PODNÓŻA. KIEDYŚ, NA WYCIECZCE STUDENCKIEJ JADŁEM OBIAD
W ZDESAKRALIZOWANYM KOŚCIELE, A OBOK W KLASZTORZE MIEŚCIŁ SIĘ WTEDY HOTEL. NATOMIAST 50 KM DALEJ RZUCA SIĘ W OCZY NA GÓRCE
PO LEWEJ, MUROWANY Z BIAŁEGO KAMIENIA, GOTYCKI KOŚCIÓŁ W KSIĄŻU WIELKIM. NA WSCHÓD OD NIEGO, NA DRUGIM WZGÓRZU, NAD DRZEWAMI
POJAWIAJĄ SIĘ KOMINY INNEGO OBIEKTU ZABYTKOWEGO. ICH WYSOKOŚĆ I ODLEGŁOŚCI MIĘDZY NIMI ZAPOWIADAJĄ DUŻY BUDYNEK. WRAŻENIE
NIE MYLI, GDY PODJEDZIEMY BLIŻEJ, UJRZYMY PAŁAC NA ŻÓŁTO MALOWANY. ZWĄ GO ZAMKIEM NA MIROWIE. MIEŚCI SIĘ W NIM INTERNAT I SZKOŁA
PROWADZONA PRZEZ STOWARZYSZENIE „MIRÓW”, ZAŁOŻONE W 2015 R. JEGO ZADANIEM JEST DBANIE O ZABYTKOWĄ SIEDZIBĘ ZESPOŁU SZKÓŁ IM.
WINCENTEGO WITOSA PRZY ULICY JEGO PATRONA POD NUMEREM 10.

Do pałacu najłatwiej trafić jadąc od Siedlec
i skręcając w lewo ulicą Jana Śniadeckiego, tuż za
kościołem pw. św. Wojciecha z drewnianą XVIII-wieczną dzwonnicą. Świątynia wzmiankowana była już w 1326 r. W jej barokowym ołtarzu
głównym znajduje się słynący łaskami renesansowy obraz Matki Bożej Pocieszenia z XVI w.
Dalej, po lewej stronie, na tle budynku Ochotniczej Straży Pożarnej miniemy figurę z piaskowca.
Kojarzy mi się z wizerunkiem królowej Jadwigi,
która zwiedzanej miejscowości przyznała prawa
miejskie magdeburskie w 1385 r.
W 1601 r. Książ Wielki stał się częścią ordynacji
pińczowskiej rodu Myszkowskich. Najważniejszy
zabytek, czyli pałac na wzgórzu Mirów wzniesiono
w latach 1585-1595 dla biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego. Autorem projektu był znany
architekt z Florencji Santi Gucci. Rezydencja przyjęła miano Mirów, gdyż rodzina Myszkowskich
wcześniej mieszkała w zamku o tej nazwie w jurze

krakowsko-częstochowskiej. Gmach otoczono
nowożytnymi bastionami, nawiązującymi stylem
do włoskich pałaców wiejskich palazzo in fortezza.
Przed pałacem zbudowano symetrycznie dwa
pawilony. Północny jest po remoncie, mieści Izbę
Pamięci. Oba mają renesansowe podcienia. Pierwotnie jeden służył jako biblioteka (południowy),
drugi – kaplica pw. św. Zofii. W pałacu prowadzone jest obecnie również schronisko młodzieżowe,
w którym mogą przenocować uczniowie z dalszych stron. Podobno stołówka szkolna serwuje
tutaj obiady lepsze niż w niejednej restauracji! Zabytek jest na Szlaku Renesansu w Małopolsce realizowanym przez Stowarzyszenie Willa Decjusza.
Fundator pałacu, bp Piotr Myszkowski był
znanym w Polsce człowiekiem. Wiele lat pracował jako sekretarz króla Zygmunta Augusta,
swoim podpisem firmował m.in. unię lubelską
i elekcję Henryka Walezego. Miał gest, przyjacielowi Janowi Kochanowskiemu odstąpił jedno

probostwo w diecezji poznańskiej wraz z dochodami z niego. Po śmierci zostawił gigantyczną
fortunę: trzy miasta, 78 wsi i olbrzymią kwotę
w gotówce. Z powodu zgromadzonego bogactwa
zwany był proboszczem całej Polski.
Polecam również inne obiekty zabytkowe: poaugustiański kościół pw. św. Ducha, zespół klasztorny augustianów i ruiny synagogi. A śladów
historii II wojny światowej możemy poszukać na
cmentarzu i w kruchcie kościoła parafialnego. Po
lewej stronie jest wmurowana tablica poświęcona
poległym żołnierzom Armii Krajowej. Natomiast
po drugiej stronie szosy, naprzeciw kościoła znajduje się pomnik ofiar II wojny światowej, ustawiony z okazji obchodów 1000-lecia państwa polskiego. Spacer po Książu może przynieść wiele innych
ciekawych odkryć wśród jarów i wzgórz. Imponujący jest też kompleks stawów na rzece Nidzica,
położony na południowy wschód od pałacu.

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW
SKROBECKI
FILMOWIEC

(Nie)Wdzięczna
biografia
W listopadzie ub. roku zachęcałem Państwa do obejrzenia biograficznego filmu pt.:
„Bohemian Rapsody”, z Rami Malekiem jako
Freddy’m Mercury w roli głównej. Wiedziałem, że dla miłośników grupy „Queen” będzie to nie lada gratka, ale nie sądziłem, że
po kilku miesiącach jakie minęły od premiery
tego obrazu stanie się on kultowym dziełem,
wielokrotnie nagradzanym, w tym Oscarami
i do tego dorobi się wielomilionowej publiczności. Trzeba tu powiedzieć, że wielu widzów
widziało ten film wielokrotnie oddając hołd
zmarłemu artyście i jego muzyce. Po kilku
miesiącach mam okazję znowu zapraszać
Państwa na biograficzny muzyczny film pt.:

„Rocketman” opowiadający o kolejnym, wielkim artyście - muzyku, kompozytorze, wokaliście, wykonawcy, społeczniku i filantropie.
Tą nietuzinkową postacią, której filmową
biografię będziemy podziwiać na ekranach
kin jest Elton John! Muszę tu otwarcie powiedzieć, że wg mnie będzie to kolejny kasowy
sukces nie tylko polskich, ale światowych kin.
Bo któż nie słyszał znakomitych utworów
skomponowanych przez Eltona Johna? Któż
chociaż raz w życiu nie widział na ekranie telewizora czy w kinie ekscentrycznych strojów
artysty, któż wreszcie nie podśpiewywał, często bezwiednie, jednego z wielu jego przebojów? Myślę, że każdy, choćby mimochodem
z Eltonem John’em i jego piosenkami spotkał
się w swoim życiu. To przecież artysta, który
nagrał przeszło 30 albumów, niezliczoną ilość
singli, grał w filmach, skomponował i nagrał
muzykę do wielu z nich, jak choćby wielkiego przeboju sprzed kilkunastu lat filmu „Król
Lew”. Jeśli do tego tylko dodamy muzykę musicalową i DVD koncertowe zaczynamy zastanawiać się kiedy on to wszystko zdążył zrobić?
Nakład ze sprzedaży jego piosenek to ponad
300 milionów egzemplarzy. Jest sześciokrotnym laureatem Grammy, czterokrotnym Brit

autorska galeria

WYSTAWA PLASTYCZNA
SEKCJI DZIECIĘCEJ
Z wielką przyjemnością pragnę zainteresować Państwa wystawą dziecięcej grupy
Sekcji Plastycznej Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta
Siedlce. Od października do końca maja dzieci i młodzież pracują pod moim kierunkiem
w Spółdzielczym Klubie Kultury „TRÓJKA”. Obserwuję ich poczynania, uczę poprawności pla-

stycznej i podziwiam jak rozwijają swój talent.
Wiele z tych osób ma szansę by nie tylko amatorsko zajmować się plastyką. Cieszę się widząc jak
poważnie traktują spotkania i ćwiczenia z rysunku. Na wystawie każdy z uczestników prezentuje
kilkanaście prac powstałych na zajęciach. Są to
głównie prace malarskie - dzieci interpretują
wiosnę, lato, jesień, zimę. Pokazują jak widzą
martwe natury i jak postrzegają naturę.
Polecam serdecznie odwiedzenie wystawy
i ocenę rocznego dorobku młodych artystów.

Zapraszam. Ireneusz Parzyszek

Reżyseria: Dexter Fletcher
Obsada: Taron Egerton, Richard Madden, Jamie Bell i inni

Awards, w swoim dorobku ma Oscara, Złoty
Glob i nagrodę Tony. Jest członkiem, od 1992
roku Songwriters Hall of Fame, a od 1994 do
Rock and Roll Hall of Fame czyli „Salonów
Sław” - organizacji, które skupiają największych światowych twórców w poszczególnych
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dziedzinach. Magazyn „Billboard” umieścił
go na trzecim miejscu najbardziej utytułowanych artystów wszechczasów. W 1992 założył fundację „Elton John AIDS Foundation”
pomagającą dzieciom chorym na AIDS. To
niezwykle imponująca siła talentu przyznacie
Państwo!
A teraz o samym filmie; „Rocketman” to
nieprawdopodobna historia jednej z największych gwiazd muzyki rozrywkowej. Poznajemy przyszłą gwiazdę popu w przełomowym
dla niego momencie życia i kariery. Obserwujemy jak z nieśmiałego, genialnego pianisty,
grającego gdzieś w małych podrzędnych klubach, Reginalda Dwighta staje się megagwiazdą popu i rocka znaną jako Elton John. To na
naszych oczach zahukany chłopak z małego
miasteczka zostaje nie tylko ikoną muzyki,
ale też jedną z największych osobowości XX
wieku! W rolę Eltona John’a wcielił się Taron
Egerton i zagrał... koncertowo! Partnerują mu,
także udanie, Jamie Bell jako Bernia Taupin,
Bryce Dallas Howard jako Sheila Eileen, oraz
Richard Madden jako John Reid.
Na ekranie zobaczymy nie tylko fabularną historię życia brytyjskiego muzyka, ale
też usłyszymy jego największe przeboje m.in.

„Blue Eyes”, „I’m Still Standing”, „Sad Songs”,
„Candle In The Wind”, czy motyw z filmu
„Król Lew” - „Can You Feel The Love Tonight” i wiele, wiele innych. Po obejrzeniu tego
filmu widzowie i krytycy przypuszczają, że po
zdobyciu 4 Oscarów 2018 przez „Bohemian
Rapsody”, „Rocketman” o życiu Eltona Johna,
w roku przyszłym nie będzie wcale gorszy!
Od zawsze kino chętnie sięgało po biografie znanych ludzi. To niezwykle wdzięczny, ale
równie niebezpieczny temat bo przecież trzeba
zawsze zmierzyć się nie tylko z wielką osobowością bohatera, ale często również z wyobrażeniem o nim. W tym przypadku jest to o tyle
odważne, że mierzymy się z artystą żyjącym
i ciągle tworzącym, który w każdej chwili, nawet w trakcie pisania tego tekstu czy oglądania
przez Was filmu o nim, może umieścić na listach przebojów kolejny ponadczasowy utwór
będący krokiem milowym w muzyce; przecież
kolejny taki czy inny „wyskok” artystyczny
może o 180o odmienić jego biografię!
Czy kolejna muzyczna biografia wielkiego
artysty spełni nasze oczekiwania? To pytanie
niech zostanie bez odpowiedzi, a najlepiej niech
każdy z Państwa sam sobie na nie odpowie...
po wizycie w kinie oczywiście!
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DO POCZYTANIAKatarzyna Droga

Hanka. Pierwsza
powieść o Ordonównie
Porywająca opowieść o córce kolejarza, która
została polską Gretą Garbo. I o tym, że szczęście
nie uśmiecha się tylko raz.
Wyszła na scenę wystraszona, blada. Muzyka
gruchnęła, ale ona nie mogła wydobyć z siebie głosu.
Wybiegła za kulisy z płaczem, wśród drwin i gwizdów. Koleżanki patrzyły z nieskrywaną satysfakcją.
Co jej pozostało? Wrócić do obskurnej kamienicy
na Woli i zostać krawcową jak matka? A może udowodnić światu, że klęska poprzedza wielki sukces?
Gdy dziesięć lat później jechała przez Warszawę własnym luksusowym chevroletem, ścigały ją
zachwycone spojrzenia i szepty: „To Ordonka!”.
Mężczyźni za nią szaleli, a kobiety czesały się
i ubierały tak jak ona. To dla niej hrabia Michał
Tyszkiewicz popełnił mezalians, którego rodzina
nigdy mu nie wybaczyła. A Hanka kochała mocno, odważnie, całym sercem – ale tylko na chwilę.
Autorka zabiera nas we wspaniałą podróż w szalone lata dwudzieste, w świat szarmanckich mężczyzn i kobiet równie pięknych, co bezwzględnych.

Wydawnictwo Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
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Przesłanie animatorów teatru dziecięcego
i organizatorów festiwali w całym kraju
Osobowość dziecka kształtuje się w zetknięciu z ludźmi i często bezwzględnym, okrutnym światem. Teatr może pomóc dziecku w rozumieniu rzeczywistości oraz wyrobieniu pozytywnego do niej stosunku, rozbudzać myślenie, ukazywać obszary piękna, zachęcać do
postawy twórczej, wskazywać na potrzebę kontaktu z ludźmi, uczyć
wartościowania.
Teatr dziecięcy nie powinien być traktowany jako przygotowanie do
„zawodowej kariery” Jest natomiast bardzo ważnym etapem w przygotowaniu do życia wśród ludzi.
Wychodząc od tych przeświadczeń Jury:
pozytywnie ocenia przedstawienia, które:
- oddziaływują na rozwój nieskrępowanej wyobraźni dziecka w tych
wszystkich dziedzinach, które składają się na przedstawienie teatralne, a więc w dziedzinie muzyki, plastyki, ruchu, swobodnego
operowania tekstem,
- wyzwalają w dziecku poczucie zabawy i osobistego tworzenia poczucie sprawiające radość i wzbogacające osobowość młodego
człowieka,
- proponują pozytywne idee i zasady moralne, wynikające z wiary
w dobre cechy natury ludzkiej;
negatywnie ocenia przedstawienia, które:
- nie formułują w sposób wyrazisty przesłania myślowego,
- proponują niejasne i niezborne poglądy na otaczający świat,
- narzucają dziecku sposób widzenia, sprowadzają jego entuzjazm
twórczy do poziomu ambicji reżysera,
- używają jako środka artystycznego schematów tematycznych i formalnych, utrwalonych przez kulturę masową. Narzucanie dziecku
aktualnie modnych stereotypów (np. dyskotekowa plastyka ruchu,
budowanie strony dźwiękowej z najbardziej ogranych produktów
muzycznych lub disco polo) krępuje wyobraźnię, ogranicza naturalną wrażliwość i odkrywczość.

T

fot. Janusz Mazurek

o przesłanie znajdujące się we wstępie do regulaminu (nie zawsze
czytane) niezmiennie od początku istnienia Festiwalu Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych SREBRNA MASKA daje wskazówki do
tworzenia nowych przedstawień i daje jurorom podstawy do oceny
zgłaszanych widowisk oraz przyznawania statuetki „Srebrnej Maski”.

Od 24 lat Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych SREBRNA MASKA jest odzwierciedleniem stanu teatru w regionie siedleckim, stwarza teatrom możliwość porównywania swoich
osiągnięć i doświadczeń. Najwyższym trofeum festiwalowym jest statuetka Srebrnej Maski I stopnia. Są też przyznawane (dawniej brązowe) Srebrne Maski II stopnia. W historii zmagań festiwalowych można znaleźć wiele zespołów teatralnych, które wielokrotnie brały udział
w konkursie, ale jest też wiele takich, które wyjeżdżały ze statuetką.
Tegoroczny zwycięzca w kategorii młodzieżowej – Teatr PRETEKSTY z Sokołowa Podlaskiego otrzymał w tym roku 13 „Srebrną Maskę”, dlatego Komisja Artystyczna uhonorowała kierownika zespołu
Urszulę Kosieradzką indywidualną statuetką za całokształt działalności
artystycznej w dziedzinie teatru i konsekwentnie wysoki poziom artystyczny spektakli teatralnych prezentowanych przez Teatr PRETEKSTY.
Na uwagę zasługuje też teatr, który istnieje dopiero 3 lata. Wystawił w tym
czasie 3 przedstawienia – każde nagrodzone Srebrną Maską. Działa niezależnie. Nie posiada patrona. Spiritus movens zespołu jest Wiktoria
Wonschik – absolwentka jednego z siedleckich liceów. Jeszcze nie zdecydowała o swojej drodze życiowej i artystycznej. Stawia sobie i kolegom
niezwykłe wyzwania. W 2018 roku Teatr V otrzymał Grand Prix Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich, dzięki czemu 15-16 czerwca
19. Mazowiecki Festiwal odbędzie się właśnie w Siedlcach. Będzie można
wówczaszobaczyćichtegoroczneprzedsięwzięcie–musical„Paparabababarapa BUM”.
Trzecim laureatem Srebrnej Maski w kategorii młodzieżowej jest StudioTeatralne im. Jacka Woszczerowicza działające przy Centrum Kultury i Sztuki. Teatr istnieje 8 lat prowadzony od początku przez Macieja
Czapskiego. Ma na swoim koncie już 3 Srebrne Maski. W tym roku
otrzymał kolejną za spektakl „Bóg” wg sztuki Woody Allena.
W kategorii teatrów dziecięcych w gronie laureatów są 2 siedleckie zespoły, wielokrotni zdobywcy statuetki: Teatr CZARY-MARY
ze Szkoły Podstawowej nr 8, prowadzony przez Annę Staniszewską i działający przy CKiS Teatr DRAMMA-MIA pod kierunkiem
Marioli Strus oraz Teatr MAŁY KACPEREK ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim. Ale najwyższe trofeum w tym roku
zdobył po raz pierwszy Teatr GAFA z Dobrego z przedstawieniem
„Porwanie literek”.
Najlepsze spektakle można będzie zobaczyć podczas Mazowieckiego
Festiwalu Teatrów Amatorskich w Siedlcach 15-16 czerwca w Sali
„Podlasie” MOK. A za rok 25 Jubileuszowy Festiwal SREBRNA MASKA. Organizatorem tegorocznej edycji Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych byli: Miejski Ośrodek Kultury i Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

Halina Tunkiewicz, koordynator festiwalu

fot. Marek Błaszczyk

SREBRNA MASKA PO RAZ XXIV
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TEATRALNIE ZAKRĘCENI

M

Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych SREBRNA MASKA, który
odbywał się 15 maja w CKiS. Uczy ona
przyjaźni i tolerancji wobec innych.
Pewnego dnia główny bohater, mieszkaniec szarej krainy, zauważa, że jest
zielony. Chce się obejrzeć w rzece, ale
w szarej rzece jego odbicie też jest szare, więc wyrusza w poszukiwaniu miejsca, gdzie będzie mógł zobaczyć jaki jest

naprawdę. W czasie wędrówki spotyka
postacie różniące się wyglądem, zainteresowaniami, temperamentem. Dzięki
rozmowom, doświadczeniom i relacjom
zielony wędrowiec odkrywa swoje zalety,
i uczy się pokazywać je z radością innym.
Spektakl został nagrodzony podczas Festiwalu SREBRNĄ MASKĄ II stopnia.
Życzę małym aktorom dalszych sukcesów artystycznych. Instruktor Mariola Strus

fot. Marek Błaszczyk

y się nigdy nie nudzimy w teatrzyku właśnie, być możemy kim zechcemy jak podają baśnie”- taki okrzyk
towarzyszy dziecięcej grupie teatralnej
Dramma-Mia, która wzbogaciła ostatnio
swój repertuar o spektakl pt. „Zielony
wędrowiec”. Młodzi aktorzy pracowali
pod moim kierunkiem. Nową sztukę zaprezentowali z dużym zaangażowaniem
i entuzjazmem podczas Finału XXIV

M

am wady i waszki, ale nie jestem odosobniona ani osamotniona w uwielbieniu słowa wypowiadanego o wadach
i waszkach w sposób kształtujący chwile
czyli czas, scenę czyli przestrzeń. Trzymam
się niemal irracjonalnie słowa niczym spragniona źródła na pustyni, uparcie nie chcąc
od niego odejść. Kabaret Hrabi pozwolił mi
się zachłysnąć jego obfitością. A ja zapragnęłam, mieć je tylko dla siebie.
Pozostać jedynym widzem. W nabożnej
ciszy, podeprzeć brodę i wpatrzeć się,
i wsłuchać w kabaret dla mnie idealny.

Zahipnotyzowała mnie scenografia. Symetria, ład, ascetyzm. Delikatna firanka tworząca i nie tworząca
ściany. Wyjątkowe choć nieliczne przedmioty.
Cały spektakl jest pełen kunsztu.
Tekst zamknięty w słowach wypowiadanych przez Joannę Kołaczkowską i kabaret
prowadzi do ekstatycznego zasłuchania.
Rozmowy o naszych wadach i waszkach
budzą przemyślenia.
Niewysłowiony szacunek dla Joanny Kołaczkowskiej, dla jej szybkości słowa. Ekspresja
tak niezbędna. Niezwykły warsztat by tak
operując słowem zagrać tak wiele. Tu słowa

ich rozedrganie, stanowczość tworzą postać.
Joanna Kołaczkowska wraz z kabaretem
– genialna, fantastyczna, wspaniała. Dwie
godziny wspaniałej zabawy, śmiania się z samego siebie, z naszych wad i waszek. Genialny dystans do siebie, do tego że zmieniamy
się, grubiejemy, starzejemy się, słowem do
życia. Widowisko na światowym poziomie.
Wspaniałe. Humor inteligentny, a kabaret
nawiązujący miły kontakt z publicznością,
i co równie ważne,
z nowym repertuarem.
Polecam.

Agnieszka Stępniak

fot. Maria Mazurkiewicz

MAM WADY I WASZKI
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JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR
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INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI
Kontakt:

BALKON

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

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

Punkt Informacji Kulturalnej CKiS,
ul. Bpa I. Świrskiego 31, parter - wejście A,
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00–17.00 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;
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