TA CISZA TO JA

JACEK KAWALEC - MONODRAM
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Wesolego
Alleluja !

W NUMERZE

 s. 9 -11

 s. 12-13

 s. 14-15

[rozmowa z Rafałem Mulką]

[goście Sceny 24]

[rozmowa z Natalią Rybicką]

Na co dzień
magia nie działa

Uroki życia
na wsi

Wszystko w naszym
życiu jest po coś

REKLAMA
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Wesołego Alleluja

WIELKANOCNY PACIERZ

Nie umiem być srebrnym aniołem Ni gorejącym krzakiem Tyle Zmartwychwstań już przeszłoA serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami Tyle już alleluja A moja świętość dziurawa
Na ćwiartce włoska się buja.
Wiatr gra mi na kościach mych psalmy Jak na koślawej fujarce Żeby choć papież spojrzał
Na mnie - przez białe swe palce.

W imieniu Wszystkich
Artystów i Pracowników
Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce
z okazji Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
składamy Państwu
oraz Waszym Rodzinom
najserdeczniejsze życzenia.
Niech Moc Zmartwychwstałego
Jezusa Chrystusa
otacza Was każdego dnia,
daje łaski i siłę
do pokonywania trudów
dnia codziennego.
Dyrektor i Pracownicy
Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce

Żeby choć Matka Boska
Przez chmur zabite wciąż deski Uśmiech mi Swój zesłała
Jak ptaszka we mgle niebieskiej.
I wiem, gdy łzę swoją trzymam
Jak złoty kamyk z procy Zrozumie mnie mały Baranek
Z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek położy na ręku Sumienia wywróci podszewkę Serca mojego ocali
ks. Jan Twardowski

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

4-6 Repertuar CKiS kwiecień 2019 r.
7-8 Co za miesiąc?
9-11 Gość Sceny 24 - rozmowa
z Rafałem Mulką

Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Arche – park handlowy

12-13 Uroki życia na wsi

UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9

14-15 Rozmowy teatralne -

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4

z Natalią Rybicką
16-17 Potrawy świąteczne
polecają goście Sceny 24

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14

18 Mini przewodnik turystyczny

Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5

19 Patroni siedleckich ulic

Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1

20-21 Bazar kulturalny
23 Piszą o nas
/ relacje
W I E L K A N O C 2019

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2

Kwiecień 2019
Nr 3(58)

Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Hotel Arche, ul. Brzeska 134
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6 KWIETNIA (sobota)
KONCERT

Podczas gali usłyszą Państwo obdarzonych
wspaniałymi głosami, solistów operowych.
Towarzyszyć im będą wybitni, polscy
kameraliści młodego pokolenia,
występujący na co dzień z najlepszymi
orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie.
Tej gali nie można przegapić, na scenie
pojawią się laureaci międzynarodowych
konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec,
fortepianu, wspaniali soliści polskiej estrady.
Zabrzmią największe przeboje króla walca
- Johanna Straussa, nie zabraknie także
popisowych arii z najsłynniejszych operetek
„Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”,
„Wesoła Wdówka”, „Księżniczka Czardasza”
oraz „Kraina Uśmiechu”. Publiczność
usłyszy m.in.: Walc „Nad Pięknym Modrym
Dunajem”, Arię Barinkaya „Wielka sława
to żart”, Duet wszech czasów „Usta milczą
dusza śpiewa” czy polkę „Tritsch- Tratsch”.
Koncert programowo nawiązywał będzie
do tradycyjnych gali i noworocznych
koncertów, odbywających się w Wiedniu.
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ILUZJONISTA
RAFAŁ MULKA
„20 LAT MAGII”

R

SPEKTAKL

N

godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

8 KWIETNIA (poniedziałek)

SPEKTAKL

A

GALA
WIEDEŃSKA

7 KWIETNIA (niedziela)

DZIE

MAGICZNE
OPOWIEŚCI

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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

Mamy przyjemność zaprosić Państwa w świat pełen
magii, rzeczy niewytłumaczalnych i niesamowitych
– świat pełen oryginalnych i zaskakujących Iluzji
w wykonaniu jednego z najlepszych polskich
iluzjonistów Rafała Mulki - twórcy Beskidzkiego
Teatru Iluzji, półfinalisty programu Mam Talent,
autora wirtualnego projektu Akademia Magii, który
obejrzało już ponad 5,5 mln. widzów... Spektakl
„20 Lat Magii" to połączenie dwudziestoletniego
doświadczenia scenicznego, czyli zarówno własnych
autorskich efektów magicznych, jak i trików
wykonywanych przez największych iluzjonistów na
świecie. Podczas blisko 80-ciominutowego show
wprowadzimy widzów w baśniowy świat magii
poprzez połączenie spektakularnych "Dużych
Iluzji", efektów magicznych, muzyki, światła oraz
efektów specjalnych. Błyskawiczne metamorfozy,
teleportacje, rozdzielanie tułowia, latające stoły
i róże, pojawiające się i znikające przedmioty,
mnóstwo interakcji i dobrej zabawy oraz walory
artystyczne sprawią, że zarówno dziecięca jak
i dorosła część widowni z zachwytem będą
uczestniczyć w spektaklu.

Spektakl „Magiczne opowieści” Beskidzkiego
Teatru Iluzji to połączenie dwudziestoletniego
doświadczenia scenicznego, czyli zarówno własnych
autorskich efektów magicznych, jak i trików
wykonywanych przez największych iluzjonistów
na świecie. Podczas 70-ciominutowego show
wprowadzimy widzów w baśniowy świat magii
poprzez połączenie spektakularnych Dużych Iluzji,
efektów magicznych, muzyki, światła oraz efektów
specjalnych.
„Magiczne opowieści” to nie tylko program
rozrywkowy, lecz także umiejętnie wkomponowane
w całość widowiska w pełni autorskie sceniczne
ujęcie spotkania warsztatowego. Jest to oryginalne
i nieschematyczne zapoznanie z podstawami
sztuki iluzji, ukazanie widzom, że iluzja łączy
w sobie wiele różnych dziedzin i form zarówno
artystycznych (teatr, muzyka, choreografia), nauk
ścisłych (fizyka - głównie optyka) oraz psychologię,
a w szczególności sugestię czyli umiejętność
odwracania i skupiania uwagi oraz umiejętność
wpływania na sposób postrzegania otaczającego
nas świata.
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Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce

8 kwietnia
godz. 19:00

WSTĘP
WOLNY
Zaproszenia
do odbioru
w Punkcie
Informacji
Kulturalnej
CKiS

10-11 KWIETNIA
SPEKTAKL

MAŁY KSIĄŻĘ
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Teksty piosenek: Ula Gotowicka
Wykonanie: aktorzy Teatru Es

8 KWIETNIA (poniedziałek)
SPEKTAKL

TA CISZA TO JA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Występuje: Jacek Kawalec
Autor: Jan Jakub Należyty
Reżyseria: Dariusz Szada-Borzyszkowski
Efekty specjalne: Maciej Pol
Muzyka: Maciej Mucha
Projekt scenograficzny: Jarosław Perszko
Historia aktora alkoholika. Opowieść o trzech nałogach. O nałogu alkoholowym,
o nałogu aktorstwa i o nałogu miłości. O tym, że dwa pierwsze nałogi dotyczą
niektórych, a ten trzeci dotyka każdego. O świecie, który się rozpadł, o czasie, który
minął. O śmierci, którą aktor alkoholik obraził, o życiu, którego nie znosi. O tym, że był
uznanym aktorem. O tym, że kochał i był kochany. O tym, że był. Dzisiaj spotkamy pół
kloszarda z pół litra. Dziś pilnuje samochodów, dziś nieproszony oprowadza wycieczki
po Warszawie, śpiewa na ulicy i głośno wspomina swoją artystyczną przeszłość. Żeby
zarobić. Resztki godności nie pozwalają mu żebrać. Jak każdy pijący alkoholik – nie
umie kochać. I jak każdy alkoholik szuka miłości. I niszczy ją, kiedy ta się pojawi. I jak
każdy aktor gra , nawet przed samym sobą. Bo aktorem, tak jak alkoholikiem, jest się
do końca życia. A życie jest silniejsze od nałogu. Dlatego bohater czy antybohater
monodramu chce żyć.

„Mały Książę” Antoine de Saint Exupéry’ego to jedna
z najważniejszych pozycji w literaturze światowej,
przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Przedstawienie
z bajkową scenografią wzbogaconą wizualizacjami,
oraz wzruszającą oprawą muzyczną i piosenkami
napisanymi przez Ulę Gotowicką z muzyką Waldemara
Koperkiewicza. Mały Książę – mieszkaniec dalekiej
planety w czasie swojej podróży odkrywa wszystko to
co nam wydaje się znajome i oczywiste. Patrząc jednak
na nas z boku i z dystansem, z dziecięcym zdziwieniem
przypomina nam czym jest miłość, przyjaźń, wierność,
dobro i zło. Piękny tekst niosący ponadczasowe
przesłanie trafia zarówno do dzieci jak i dorosłych.

10 KWIETNIA (środa)
WERNISAŻ

MIROSLAV BUCHER
MALARSTWO
godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna
Twórca jest członkiem najstarszego związku artystów
słowackich /UBS - umelecká beseda slovenská/
Uczestniczy w sympozjach i plenerach malarskich
w Polsce, Niemczech, Ukrainie, Rosji, Francji,
Włoszech, Macedonii, Austrii, Szwecji, Serbii i Słowacji.
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13 KWIETNIA (sobota)

THE ROOM
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Koncepcja i choreografia: Eliza Kindziuk
i Sebastian Piotrowicz
Wykonanie: Ilona Gumowska, Łukasz Czapski/
Marcin Denkiewicz Izabela Orzełowska,
Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki
im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce
Czym jest dom?
Korytarzem, kuchnią, a może naszym własnym
pokojem, z którym się utożsamiamy?
Może wcale nie chodzi o ściany, które nas chronią,
ale pewną przestrzeń o umownie wytyczonych
granicach: dzielnica, miasto, kraj, świat?
Czyżby domem była miłość? Ludzie, którzy w nim
mieszkają: rodzina, przyjaciele bądź ukochana
osoba? ... może nasze własne ciało?
Mamy jeden dom czy możemy mieć wiele
jednocześnie? Łatwo jest go zmienić? Ile można
ich mieć na przestrzeni lat, które nam ktoś odlicza?
„The Room” to spektakl, w którym pięcioro
tancerzy porusza tematykę domu
i rodziny. Artyści zainspirowani własnymi
wspomnieniami i doświadczeniami,
w połączeniu z prostotą codziennych ruchów
i zachowań, tworzą na scenie atmosferę
rodzinnego domu.
Spektakl realizowany w ramach stypendium
Prezydenta Miasta Siedlce

www.facebook.com/ckis.siedlce

16 KWIETNIA (wtorek)

16 KWIETNIA (wtorek)

SPEKTAKL

SPEKTAKL

www.ckis.siedlce.pl

ŚWIAT
DOROTKI

AFTER
BEFORE

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

godz. 20:00
miejsce: Teatr Studio - Warszawa

Reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
Opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
Wykonanie: Teatr Es

Choreografia: Maciej Kuźmińśki
Wykonanie: Adepci Teatru Tańca Caro

Spektakl oparty na powieści L. Franka
Bauma „Czarnoksiężnik z krainy Oz”, która
od ponad 100 lat rozpala wyobraźnię
dzieci na całym świecie. Trąba powietrzna
porywa dom Dorotki i wraz z nią przenosi
go do krainy Oz i zrzuca wprost na Złą
Czarownicę. Dziewczynka w nagrodę dostaje
jej niezwykłe Trzewiczki, a Dobra Czarownica
każe jej iść aż do Szmaragdowego Grodu,
gdzie mieszka potężny Czarnoksiężnik.
Podobno tylko on może spełnić jej życzenie:
powrót do domu. Po drodze Dorotka spotyka
Stracha na Wróble (który chciałby mieć
rozum), Blaszanego Drwala (który pragnie
serca) i Tchórzliwego Lwa (który marzy
o odwadze).

Spektakl inspirowany jest aktualną sytuacją
geopolityczną, która, w odczuciu autora, jest
namacalnym przykładem doświadczenia
człowieka XXI wieku w ogóle – poczucia
niepewności, emigracji, rekonstrukcji
tożsamości. Został on uhonorowany I nagrodą
za choreografię na 29. Międzynarodowym
Festiwalu Współczesnej Choreografii (IMFC)
w Vitebsku na Białorusi. Premiera polska
spektaklu w obsadzie adeptów Teatru Tańca
Caro miała miejsce 17 września 2017 roku na
deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.
W Teatrze Studio spektakl After Before
zostanie zaprezentowany podczas konkursu
organizowanego w ramach Polskiej Sieci Tańca.
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MAJ 2019

12 MAJA (niedziela)
SPEKTAKL
godz. 16:00

14 - 15 maja
od godz. 9:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

Finał XXI FESTIWALU TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH

SZEWC KOPYTKO I KACZOR KWAK

SREBRNA MASKA

Autor: Kornel Makuszyński
Reżyseria: Stanisław Ochmański
Scenografia: Przemysław F. Karwowski
Muzyka: Jerzy Dobrzański
Adaptacja i teksty piosenek: Jan Wilkowski
Obsada: Beata Antoniuk, Marzanna Gawrych, Daria Głowacka, Marek Janik,
Tomasz Bogdan Rynkowski, Rafał Swaczyna

Celem festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego amatorskich
zespołów teatralnych, inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych
form pracy artystycznej, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań
młodzieży kulturą teatralną oraz stworzenie możliwości wymiany
doświadczeń instruktorów, pedagogów i animatorów życia teatralnego.

16 MAJA (czwartek)
KABARET
godz. 17:00, 20:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

WADY I WASZKI

NAJNOWSZY PROGRAM KABARETU
HRABI
Nikt nie jest idealny. Każdy ma jakieś wady.
Wszystko zależy od tego, po której stronie się jest.
MY mamy wady, które dodają nam uroku, czynią
nas bardziej interesującymi. Ale ONI mają wady nie
do zniesienia.
MY nie jesteśmy leniwi, my tylko dostrzegamy,
że fajnie jest leżeć na kanapie.
To ONI są leniwi.
Dlatego MY nie mamy wad, MY mamy WASZKI.

8 |

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce

CO ZA MIESIĄC

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

MAJ 2019

17 MAJA (piątek)
SPEKTAKL
godz. 18:00 i 20:15
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

PIKANTNI
Obsada: Doris – Barbara Kurdej-Szatan, Bea – Anna Mucha,
Christoph – Maurycy Popiel, Alex – Michał Ziembicki
Komedia Stefana Vögla z wartkim tempem oraz humorem słownym i sytuacyjnym
zaskakuje błyskotliwym dialogiem i inteligentnymi ripostami. Jest świetnym materiałem na fantastyczną zabawę, niepozbawioną refleksji na temat nowoczesnych
małżeństw oraz manipulacji uczuciami. To dawka zdrowego śmiechu o bezkrytycznej pogoni za wolnością.

26 MAJA (niedziela)
KONCERT
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

DZIEŃ MATKI W TEATRZE

PRZEŻYŁAM Z TOBĄ TYLE LAT
koncert

KRYSTYNY GIŻOWSKIEJ
Adam Pawlikowski - Kierownictwo muzyczne i piano,
Grzegorz Globus - gitara + voc.

31 MAJA (piątek)
STAND-UP
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

WOJCIECH CEJROWSKI
MANIANA
Czego Polacy mogą
Ameryki Łacińskiej?

się

uczyć

od

mieszkańców

Wielkiej maniany, czyli tego luzu, luziku, tej radości z chwili
obecnej. Tego relaksu, że jak dzisiaj jest słabo, to jutro będzie
lepiej, a jak jutro zapowiada się słabo, to przecież jutrem możemy się jeszcze nie martwić dzisiaj, bo jutro będzie jutro, a jutro
będzie futro, a po futrze już pojutrze… MANIANA – oni to mają
i to pozwala się zawsze uśmiechać. A my mamy stale zaciśnięte
usta, twarze zaciągnięte niepokojem, czoło spięte kłopotami.
My mamy zmarszczki zmartwień – oni mają kurze łapki.

KWIECIEŃ 2019

Biuletyn Informacji Kulturalnej

|9

GOŚĆ SCENY 24
ROZMOWA Z

Rafałem Mulką, iluzjonistą, twórcą Akademii Magii

fot. materiały prasowe

W codziennym życiu
magia nie działa

 Czy może Pan sprawić, żebym w tej chwili przeniosła się z Siedlec na Lazurowe Wybrzeże?
Przy takich pytaniach zwykle odpowiadam, że
każdy trik wymaga odpowiedniego budżetu,
choć prawdę mówiąc najczęściej jestem pytany,
czy mogę sprawić, aby zniknęła teściowa i wówczas odpowiadam, że owszem, ale wakacje w Ciechocinku kosztują :) Jak widać czasy się zmieniają
i obecnie to już nie Ciechocinek tylko Lazurowe
Wybrzeże (śmiech).
 Na Ciechocinek jestem jeszcze za młoda
(śmiech)… A jak to się stało, że zajął się Pan
magią – w końcu uprawia Pan ten zawód od
1996 roku?
Iluzją zainteresowałem się już w 1994 roku, poszukując czegoś ciekawego, oryginalnego, co
nadałoby sens mojemu życiu. Wtedy jeszcze planowałem, by zostać architektem, ale losy potoczyły się trochę inaczej. W telewizyjnej dwójce obejrzałem cykl programów Davida Copperfielda i to
był impuls, który nie tylko zmienił moje plany, ale
i życie – zrodziło się z tego marzenie, za którym
podążam już prawie ćwierć wieku.
 Kto Pana wprowadzał w arkana magicznej
sztuki, jakich miał Pan mistrzów?
Jestem samoukiem. Początkowo w wieku 18 lat,
gdy pojawiła się fascynacja sztuką iluzji, powiedziałem sobie, że sprawdzę, czy zainteresowanie
to się utrzyma i poszukiwałem jedynie programów i książek, aby o iluzji trochę więcej się dowiedzieć. Po roku, gdy mi nie przeszło, a wręcz
przeciwnie - marzenie o tym, aby być czarodziejem równie dobrym, jak Copperfield nabrało na
sile, zacząłem ćwiczyć, choć było to dość trudne. Do dyspozycji miałem zaledwie kilka książek, głównie wiekowych, takich jak np. „Wesoła
magia” Wadimowa i kilkanaście nagranych na
DVD programów i na tym głównie bazowałem.
Godzinami oglądałem sztuczki klatka po klatce,
doszukując się drobnych błędów, dzięki którym

rozszyfrowywałem sekrety oglądanych trików.
W ten sposób nauczyłem się kilkunastu trików
i przygotowałem drobne rekwizyty, na bazie których stworzyłem pierwszy program. I z tym programem w wieku 20 lat zacząłem występować.
W tym celu wykorzystałem całe swoje młodzieńcze oszczędności, czyli 600 zł i w pożyczonym
od ojca 13-letnim maluchu zacząłem realizować swoje niedorzeczne marzenie. Oczywiście
pierwsze lata mojej pracy to drobne programy
głównie dla dzieci, ale posłużyły one do zbierania doświadczeń, budowania repertuaru i przede
wszystkim uczenia się na własnych błędach, bo
dzięki temu zgłębiałem tajniki magii dużo szybciej. Dopiero po kilku latach poznałem innych
przedstawicieli tej profesji, zostałem członkiem

jak i złe doświadczenia, bo jak to mówią „co cię
nie zabije, to cię wzmocni”.

Najważniejszy jest pomysł,
oryginalność, umiejętność
oprawienia sztuki zarówno
tekstem, jak i techniką – mówiąc
kolokwialnie, umiejętność
sprzedania całości tak, aby
nie tylko zaskoczyć, ale też
zachwycić.

 Czy każdy może się nauczyć sztuki czarowania? Jakie trzeba mieć predyspozycję, by się
tym zajmować?
Każdy może nauczyć się paru sztuczek, tak jak każdy może nauczyć się grać na skrzypcach czy pianinie, ale aby tworzyć sztukę iluzji, trzeba - tak samo
jak w przypadku zostania wirtuozem gry - wielu
lat pracy, ćwiczeń i doświadczeń. Niestety, w naszym kraju spośród wszystkich osób zajmujących
się iluzją, tę świadomość ma zaledwie kilkanaście
osób. Aby skutecznie i profesjonalnie zajmować
się sztuką iluzji, przede wszystkim należy mieć
świadomość, z jak dużym nakładem pracy i zaangażowania się to wiąże. Oczywiście tak jak w każdym zawodzie artystycznym powinno rozwijać
się szereg zdolności związanych z aktorstwem,
choreografią czy dykcją, przydają się także podstawy psychologii i znajomość nauk ścisłych, choćby
fizyki i chemii. Tylko łącząc w całość te wszystkie
elementy można skutecznie tworzyć złudzenia
w postaci magicznych widowisk, łączących iluzję
z teatrem, kabaretem i interakcją, oprawionych
dźwiękiem, światłem czy efektami specjalnymi
bądź multimedialnymi. W Polsce panuje dość
błędne przekonanie, że najważniejszy w iluzji jest
sekret triku, technika wykonania bądź konstrukcja

Krajowego Klubu Iluzjonistów, co dało mi możliwość wyjeżdżania na festiwale, zdobywania kolejnych doświadczeń i umiejętności. Poznałem też
kilku wspaniałych ludzi – najbardziej cenię sobie
przyjaźń z – niestety, już nieżyjącym - Antonim
Hetnałem, z którym miałem okazję zarówno
wspólnie pracować, jak i wzajemnie się od siebie
uczyć i wymieniać doświadczeniami. Poznałem
takich wspaniałych przedstawicieli sztuki iluzji,
jak mistrz Salvano, czyli Tomasz Chełmiński, czy
Maciej Pol. Niestety, miałem też okazję przekonać
się, jak zakłamane, dwulicowe i zawistne jest to
środowisko. Myślę, że cenne są zarówno te dobre,

 To gorzkie słowa… Ale Pan wciąż idzie do
przodu. Proszę zdradzić naszym Czytelnikom
rekwizyty magika…
…mała walizka i kilka chińskich rekwizytów, czyli repertuar większości polskich magików – i tutaj
nasuwa mi się fragment tekstu z jednej z moich
sztuczek - zainspirowany słowami mojego zmarłego przyjaciela, który kiedyś zadał mi pytanie:
„Czym różni się magik od iluzjonisty?” Po chwili
zastanowienia odrzekłem: „No jak to czym, przecież to to samo, to synonimy”. „Otóż nie – odpowiedział – magik od iluzjonisty różni się dokładnie tym samym, czym grajek od muzyka”.
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rekwizytu – a to dopiero początek. Najważniejszy
jest pomysł, oryginalność, umiejętność oprawienia sztuki zarówno tekstem, jak i techniką – mówiąc kolokwialnie, umiejętność sprzedania całości
tak, aby nie tylko zaskoczyć, ale też zachwycić.
 Uprawia Pan róże style magii – który z nich
jest dla Pana największym wyzwaniem?
Myślę, że każdy w równym stopniu, ale na różne
sposoby. Każda dziedzina iluzji jest trochę inna
i wymaga innego zaangażowania. W efektach
manipulacyjnych to setki godzin ćwiczeń trudnych chwytów i przełożeń, do tego umiejętność
skupiania i odwracanie uwagi, czyli działanie
według pewnych schematów postrzegania przez
ludzki mózg otaczającej nas rzeczywistości.
W lewitacjach dołożyć do tego trzeba jeszcze
znajomość fizyki, głównie optyki. W trikach interaktywnych trzeba umieć tak prowadzić widza
przez trik, aby miał tylko pozorną swobodę działania, czyli przynajmniej podstawy psychologii
i jej praktyczne zastosowanie. Duże iluzje to duże
koszty – to kolejne wyzwanie, ale nie jedyne. To
także poszukiwanie nowych sposobów prezentacji, przygotowywanie choreografii, a w moim
przypadku także budowa rekwizytów od podstaw, czyli poszukiwanie nowych konstrukcji,
rozwiązań, sekretów. W pewnym momencie te
wszystkie rzeczy, zasady i umiejętności zaczynają
się wzajemnie przenikać i uzupełniać.
 Proszę powiedzieć, jak się Pan przygotowuje do występów?
Przygotowania do występu to nic nadzwyczajnego. Trzeba dokładnie sprawdzić całość sprzętu
zarówno techniki, rekwizytów, jak i wszystkich
drobiazgów, bo przecież nawet rozładowane baterie w mikrofonie mogą przeszkodzić w przedstawieniu. Oczywiście każdy trik trzeba dokładnie
przećwiczyć, przypomnieć sobie wszystkie teksty,
czyli tak jak w teatrze podczas prób, z tą jedną
różnicą, że w teatrach jest więcej osób i obowiązki
są rozdzielone, a w mojej profesji ja zajmuję się
sprzętem, techniką, próbami, moja żona kostiumami, przygotowaniami do podróży, logistyką
hotelami itp., a podczas przedstawień realizacją
dźwięku i światła, a asystentka i asystent to głównie próby i praca już przy samych realizacjach.
Trochę inaczej wygląda to przy przygotowywaniu
poszczególnych iluzji. Tu przydaje się każda umiejętność. Staram się nie korzystać z gotowych rozwiązań, czyli rzec by można nie wykonuję sztuczek
na zasadzie kupię rekwizyt i wykonam sztuczkę,
tak jak napisali w instrukcji obsługi albo co gorsze, tak jak podpatrzyłem u innych – niestety, to
powszechna praktyka. Iluzjoniści kradną sobie
wzajemnie nawet całe magiczne etiudy, kopiując
dosłownie wszystko: muzykę, teksty, choreografię
i chociaż to plagiat, dochodzenie praw autorskich
jest praktycznie niemożliwe. W przygotowywanych iluzjach staram się zawrzeć jak najwięcej
cech indywidualnych, nawet jeśli inspiruję się
czyimś wykonaniem, to zmieniam konstrukcję
rekwizytu, jego stylizację. Efekt zewnętrzny triku
buduję od podstaw, zarówno jeśli chodzi o sposób
prezentacji, tekst, oprawę muzyczną czy światło –

dzięki temu zachowuję oryginalność i niepowtarzalność swoich prezentacji. W tych działaniach
przydaje się dosłownie każda umiejętność, zarówno artystyczna, jak i techniczna. Bardzo cenię
sobie zdolności i zainteresowania z młodości, czyli
wykształcenie techniczne i zainteresowania modelarstwem, bo to pomaga w budowaniu i przygotowywaniu rekwizytów – tu trzeba być tak zwaną

W przygotowywanych iluzjach
staram się zawrzeć jak najwięcej
cech indywidualnych, nawet jeśli
inspiruję się czyimś wykonaniem,
to zmieniam konstrukcję rekwizytu,
jego stylizację. Efekt zewnętrzny
triku buduję od podstaw, zarówno
jeśli chodzi o sposób prezentacji,
tekst, oprawę muzyczną czy
światło – dzięki temu zachowuję
oryginalność i niepowtarzalność
swoich prezentacji.

wić widza, ale też pozwolić mu choćby na chwilę
przenieść się w świat marzeń, uwierzyć w to, że
wszystko jest możliwe i zapomnieć o troskach
dnia codziennego. Niestety, w codziennym życiu
magia, którą tworzę na scenie, nie działa.
 Najtrudniejszy numer w Pana karierze…
Myślę, że jest jeszcze przede mną, a jak do tej pory
najwięcej pracy kosztowało mnie przygotowanie
magicznego pojawienia się osób na scenie w półfinale „Mam Talent” – to mój w pełni autorski trik
i jak dotąd jedyny na świecie rekwizyt. Kosztowało mnie to trzy miesiące ciężkiej pracy po kilkanaście godzin dziennie: projekt, wykonanie, każdy
detal wykonywany własnoręcznie – jest co wspominać, a to tylko jedna minuta przedstawienia.

złotą rączką, czyli znać się na stolarstwie, ślusarstwie, elektryce czy elektronice.

 Czy zdarzyły się Panu jakieś wpadki i jak
Pan z nich wybrnął?
Staram się, aby wszystkie moje iluzje były przemyślane, dokładnie wyćwiczone, a rekwizyty profesjonalnie i dokładnie wykonane, dlatego zwykle
sam je buduję. Daje to pewność, że wszystko,
co robię, jest bezpieczne. Unikam trików, które
mogą dawać realne zagrożenie bezpieczeństwa
zarówno osób na scenie, jak i na widowni. Wpadki oczywiście się zdarzają, lecz zwykle są to drobne potknięcia niezauważone przez widzów i kwestią doświadczenia jest umiejętne przejście dalej
tak, aby nikt nie domyślił się, że efekt finalny miał
być trochę inny.

 „Odcinanie ręki okraszone udziałem uroczej asystentki” – to zapowiedź jednego z Pana
numerów. Brzmi makabrycznie – czy w codziennym życiu wykorzystuje Pan swoje zdolności?
Dlaczego makabrycznie? – to bardzo fajny trik
oparty na jednej z iluzji D. Copperfielda oczywiście w mojej aranżacji. Należy pamiętać, że
to tylko złudzenie, tak jak i we wszystkich innych trikach. To, co dzieje się na scenie podczas
przedstawienia, ma zarówno zaskoczyć, rozba-

 Jakiemu odbiorcy dedykowane są pokazy
Pana iluzji? Czym różni się magia dla dzieci od
tej, którą Pan oferuje dorosłym?
Niektórzy programy dla dzieci traktują jak chałturę, coś, na czym można szybko i bez zaangażowania zarobić i nie zdają sobie sprawy, że dziecko to
najbardziej wymagający i szczery widz. W swojej
pracy staram się nie rozgraniczać w ten sposób programów i bardziej preferuję formę spektakli dla widowni rodzinnej, dlatego z równym zaangażowaniem i uwagą realizuję wszystkie przedstawienia.
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7 kwietnia
godz. 16:00
fot. materiały prasowe

 Z pewnością widzowie są ciekawi Pana
warsztatu. O co najczęściej pytają?
Tutaj nie ma reguły, każdy pyta o to, co go najbardziej intryguje – jedni o moje sztuczki, inni o triki,
które robił Copperfield czy Dynamo. Zwykle jednak pytania dotyczą tego, jak to się robi. Jednak
odpowiedź musi być wymijająca, ponieważ jeśli
zdradzi się zbyt wiele, to czar pryśnie i magia nie
będzie już fascynować, a przecież w sztuce czarowania chodzi też choćby o pozorną tajemniczość.
 Wspominał Pan podczas jednego z telewizyjnych wywiadów o wykorzystaniu Pana sztuczek w rehabilitacji dzieci. Proszę opowiedzieć
o tych doświadczeniach.
Nie tylko dzieci, ogólnie wszystkich osób, które
doznały różnych urazów i dysfunkcji w obrębie

To co dzieje się na scenie podczas
przedstawienia ma zarówno
zaskoczyć, rozbawić widza, ale
też pozwolić mu choćby na chwilę
przenieść się w świat marzeń,
uwierzyć w to, że wszystko jest
możliwe i zapomnieć o troskach
dnia codziennego. Niestety,
w codziennym życiu magia, którą
tworzę na scenie, nie działa.
narządów ruchu. W latach 80. ubiegłego stulecia został opracowany „Project magic” Davida
Copperfielda, czyli zestaw trików rehabilitacyjnych, które w połączeniu z klasycznymi ćwiczeniami wspomagały procesy rehabilitacyjne.
Okazało się, że ćwiczenie sztuczek magicznych
to nie tylko skuteczny sposób na odzyskiwanie sprawności ruchowej, ale także bardzo po-

zytywnie działający element rehabilitacji na
ich psychikę. Osoby chore uczące się sztuczek
nabywały umiejętności, których nie posiadali ludzie zdrowi, co ich dowartościowywało,
zapominali o swych dysfunkcjach – ogólnie
miało to bardzo pozytywny wpływ na ich samopoczucie – w szpitalach, w których projekt
ten był prowadzony, odnotowywano znacznie
mniej przypadków załamań czy stanów depresyjnych wśród chorych. To bardzo szeroki i ciekawy temat, np. oszukanie ludzkiego umysłu –
głównie wzroku na zasadzie feedback i prostego
urządzenia do rehabilitacji osób po częściowym
paraliżu. W skrócie i uproszczeniu wygląda to
tak, że osoba z niedowładem ręki wkłada ręce
do niewielkiego pudełka, pośrodku którego jest
lustro. Zdrowa ręka jest przed lustrem, a chora
za nim. Chory siedzi tak, że widzi rękę zdrową
oraz jej odbicie w miejscu, gdzie jest ręka chora. Wykonując ruchy synchroniczne widzi ruch
ręki zdrowej i jej odbicie, oczywiście ręka chora
się nie porusza, lecz mózg widzi co innego – i to
działa, chory dzięki temu drobnemu oszustwu
szybciej wraca do zdrowia, a chora ręka odzyskuje sprawność.
Tak więc to nie jest wykorzystywanie moich sztuczek w rehabilitacji – ja jedynie staram się o tym
mówić i zachęcać do prowadzenia takich działań.
W swojej pracy, głównie w programach dla dzieci lub magicznych warsztatach, wprowadzałem
wielokrotnie triki o tym charakterze do repertuaru, ponieważ zauważyłem pewną zależność
– osoby po urazach i operacjach utraciły swoje
zdolności i próbują je odzyskać, a dzieci dopiero
je nabywają, tak więc poprzez zabawę w czarowanie, łatwiej pobudzać ich rozwój, wyobraźnie
przestrzenną czy koordynację ruchową. Naukę
nawet prostych sztuczek można zatem wykorzystać na wiele różnych sposobów poprzez zabawę
lecząc bądź ucząc.
 Prowadzi Pan bardzo szeroką działalność
artystyczną. Praca dla telewizji, teatru, po-
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kazy dla firm, różne eventy… Pana projekt
Akademia Magii, który możemy śledzić na fb
i YouTube, ma miliony odsłon. Jak Pan sądzi,
skąd dzisiaj w ludziach taka potrzeba „magicznych” wrażeń?
Myślę, że taka potrzeba była w nas od zawsze, na
przestrzeni wieków zmieniały się tylko jej cele,
bo przecież w starożytnych kulturach pojęcie
magii i jej praktyczne wykorzystanie było diametralnie inne, nauka, umiejętność tworzenia
złudzeń łączona była z wiarą czy okultyzmem po
to, by sprawować władzę nad całymi narodami
głównie poprzez strach. W końcu człowiek składa się z ciała i duszy, a poprzez rozwój dąży do
poznania. Nawet obecnie nadal zdarza się mylne
łącznie iluzji z tematami okultystycznymi. Może
nasilenie tego typu szeroko pojętych magicznych
zainteresowań, w których zawarta jest też iluzja,
wiąże się z coraz to bardziej laickim podejściem
ludzi do życia, utratą wiary i poszukiwaniem jej
substytutu. Dla mnie ważne jest to, aby iluzja nie
była z tym łączona, aby była postrzegana jedynie
jako forma sztuki i rozrywki.
 Po co zdradza Pan tajniki swojej pracy innym? W końcu to przyszła konkurencja…
Nie zdradzam tajników swojej pracy, a tylko podstawy iluzji po to, aby poprzez uchylenie rąbka
tajemnicy pobudzić ciekawość i zainteresować
innych iluzją. Projekt „Akademia Magii” został
stworzony po to, aby uczyć podstaw iluzji, a jak
wiadomo od podstaw do umiejętności tworzenia sztuki daleka droga. To tak jakby artysta malarz obawiając się, że ktoś będzie malował lepiej,
chciał zabronić sprzedaży pędzli. Jeżeli ktoś uważa, że zdradzam tajniki jego pracy, to mogę mu
tylko współczuć, gdyż reprezentuje sobą i swoimi
umiejętnościami poziom pięciolatka, który nauczył się kilku sztuczek i myśli, że odkrył Amerykę. Ważne jest to, aby konkurencja była uczciwa
i reprezentowała sobą odpowiedni poziom.
 Często wspomina Pan w naszej rozmowie
Davida Copperfielda, który zalicza się do twórców tzw. wielkiej magii. Jaka sztuczka w jego wykonaniu wywarła na Panu największe wrażenie?
Obecnie z perspektywy wielu lat pracy i wiedzy
magiczny świat stracił dla mnie wiele ze swego
dawnego uroku. Może dlatego, że znam go od
podszewki. Stawiając w nim pierwsze kroki najbardziej fascynowały mnie lewitacje, czyli triki,
w których przedmioty bądź ludzie unoszą się
w powietrzu tak jak w jednym z najpiękniejszych
trików – lataniu Copperfielda. Może dlatego, że
tego typu triki pobudzają wyobraźnię, dają nadzieję, że wszystko jest możliwe, wystarczy tylko chcieć, marzyć i wytrwale dążyć do realizacji
swych marzeń.
 Co by Pan jeszcze chciał osiągnąć w tym
zawodzie?
Wydaje mi się, że jestem dopiero w pół drogi do
zrealizowania swojego marzenia...
Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk
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Wczesne dzieciństwo spędziłem w otoczeniu dużego ogrodu pełnego kwiatów, których już się nie spotyka,
owoców, których odmian dawno już nie ma, warzyw, które zostały zastąpione przez odmiany tzw. egzotyczne. Z czasem los „rzucał” mnie po wielu miejscach, w końcu wybudowałem dom. Stał na dużej działce
z 300-letnimi lipami, które prosiły o odpowiednio szlachetne towarzystwo. Sadziłem więc dużo
i gęsto, aby dorównać ogrodowi dziadka. Często nieroztropnie i po paru latach powstał spory
ogród botaniczny. Największą przykrością była potrzeba prześwietlenia tej „dżungli”. Ogromną frajdę sprawiały opieńki rosnące na tej działce, których można było uzbierać całe kosze.
Ale… tzw. życie spowodowało konieczność sprzedaży tego raju i przeniosłem się do Siedlec. Po 4 latach mieszkania w bloku ciągnęło wilka do lasu. Kupiłem opuszczone gospodarstwo w Mokobodach Kolonii. Przez 14 lat
udało się ciężką pracą stworzyć nowy „raj”. Moja małżonka Ewa, „miastowa kobieta”, połknęła bakcyla miłości do ziemi i życia na wsi.
Jest duży warzywniak, który zaspokaja potrzeby nasze, całej rodziny i przyjaciół. Oczywiście nie jest tak, jak mówi powiedzenie, że
„chłop śpi, a samo mu rośnie”. Trzeba ziemię przygotować, opielić, nawozić (tylko naturalnie i bez pestycydów), potem zebrać plony
i cieszyć się z własnych dyni, melonów, cukinii, słoneczników, fasoli i wszelkich warzyw. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny powód,
aby zamieszkać na wsi. To ciągłe obcowanie z przyrodą. Śpiew ptaków, plusk ryb w stawie, kumkanie i rechot żab, przylot bocianów,
obserwowanie upływającego czasu, zmieniających się pór roku. Widziałem wiele wschodów i zachodów słońca, ale takich, jak w Mokobodach, nie ma nigdzie. I te gwałtowne burze, a po nich podwójne tęcze…
Na wsi nie ma tak intensywnego oświetlenia, jak w mieście. Widać miliony gwiazd i można obserwować ruch planet. Mając
dobry teleskop można się „zarazić” astronomią. I tak się stało w moim przypadku. Po powrocie do miasta mam problem z zasypianiem. Cisza jest zaraźliwa. Jest piękna i nawet ma swój dźwięk. Człowiek naprawdę czuje się cząstką wszechświata.
Wróćmy do korzeni! Uciekajmy na wieś, aby nie uczestniczyć w wielkim wyścigu po NIC.

Bogumiła Giersz | pracownik naukowy, malarka
fot. archiwum prywatne

Mieszkam z mężem Wojciechem na wsi, w Ziomakach nieopodal Siedlec, od 1990 roku. To już kawał
czasu i nie ma dnia, bym nie dziękowała losowi za ten dar. Przez krótki moment byliśmy związani ze
wsią, ale z powodu różnych nieprzewidzianych zdarzeń, musieliśmy wrócić do miasta. Zakosztowawszy
uroków wiejskiego życia nie mogłam sobie jednak w Siedlcach znaleźć miejsca, postanowiliśmy z mężem
rozejrzeć się po okolicy za własnym siedliskiem. Przez dwa tygodnie objeżdżaliśmy wsie wokół Siedlec,
wypytując gospodarzy o działki ze starym domem do sprzedania. Po kilku nieudanych próbach udało
nam się „namierzyć” opuszczone siedlisko w Ziomakach. Serce mi podpowiadało, że to jest właśnie to,
czego szukamy. Jednak cena była dla nas za wysoka, poza tym gospodarz chciał sprzedać całość gospodarstwa, czyli 7 ha, co nas nie interesowało. Kiedy zniechęceni wracaliśmy do samochodu, gospodarz,
zmieniwszy zdanie, pobiegł za nami i zaoferował bardzo korzystne warunki. Siedlisko było nasze. Do dziś uważam, że była to najlepsza decyzja
w naszym życiu. Zaczęliśmy pomalutku szykować dom. Najpierw spędzaliśmy na wsi tylko lata, wracając na zimę do bloku w Siedlcach. Tu urodziła
się nasza córka Paulina. Pamiętam, że nie było jeszcze wtedy wody w domu, nosiłam ją wiadrami ze studni... Mimo tych niedogodności wspominam ten czas z dużym sentymentem. Po 5 latach zdecydowaliśmy się definitywnie przenieść na wieś. Nasze życie diametralnie się zmieniło. To, jak
żyjemy i co czujemy obcując na co dzień z przyrodą jest trudne do wyrażenia słowami, dlatego ja sięgam po pędzel. Tu się cudownie żyje i cudownie
maluje. Jeden z moich pierwszych obrazów, powstałych w Ziomakach, zatytułowany „Chabry” kupił ode mnie Adam Wajrak. Każda pora roku jest
tutaj cudem. Obserwujemy zloty żurawi i bocianów, pod okna naszego domu podchodzą sarny, na podwórku bawią się wiewiórki. Pewnego razu
sześć wiewiórczych dzieci wspięło się po mojej spódnicy, uciekając swojej mamie, która uczyła je skoków z drzewa na dach. To są niezapomniane
przeżycia. Kiedy muszę wyjechać do miasta, po godzinie już tęsknię za moją wsią. Mam nadzieję, że ona też mnie woła.

Tomasz Duraj | zootechnik

fot. archiwum prywatne

Jako człowiek z „blokowiska” wizję sielskiego domku z ogrodem i psem miałem zawsze
w sferze marzeń. I gdy kilka lat temu okazało się, że obrazek ten jest na wyciągnięcie ręki,
nie wahaliśmy się z żoną ani przez moment, ku średniemu - powiedzmy - entuzjazmowi naszego nastoletniego syna, dla którego wieś nie była wymarzonym środowiskiem
życia. Szybko jednak zmienił zdanie, tym bardziej, że nadal jedną nogą wszyscy byliśmy w mieście z racji pracy czy szkoły. Zresztą, jak wiadomo, życie weryfikuje poglądy,
a już sama przeprowadzka na wieś otworzyła w nas zupełnie nowe horyzonty, nauczyła
pokory, ale też pozwoliła przewartościować dotychczasowe zaganiane życie. Bliskość
natury pozwala czerpać energię, codziennie odkrywać jej cud, niepowtarzalność, cieszyć się drobnymi sprawami i doceniać to, co przynosi zwykły dzień. Na wsi każda pora
roku jest piękna, intensywniejsza. Jesień pachnie ogniskiem i wilgocią mgieł, zima czystym i rześkim powietrzem, wiosna koncertuje
śpiewem ptaków, a lato jest niekończącymi się wakacjami u babci na wsi. No i niebo. Niebo nocą, niezmącone światłami miejskiego
zgiełku, okazuje się być nienaturalnie blisko, rozgwieżdżone, magiczne i niemal na wyciągnięcie ręki .Tak modne ostatnio pojecie slow
life-u okazuje się być jak najbardziej naturalne, życie nabrało większego sensu i pozwoliło odkryć nowe pasje, instynkt ogrodnika włączył
się sam. I mimo wielu niedogodności, które w mieście są bardziej odległe, bo samemu trzeba stawić czoło odśnieżaniu drogi, koszeniu trawy,
problemom komunikacji do miasta, ogrzewaniu czy czasowej przerwie w dostawie prądu, nigdy bym tej mojej, już teraz, wsi nie zamienił.
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Marek Błaszczyk | dyrektor Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”

fot. archiwum prywatne

Jeszcze kilka lat temu mówiłem głośno o moim marzeniu: „Chciałbym przeprowadzić się do Chlewisk
na stałe, by na emeryturze być blisko „Reymontówki”, gdzie spędziłem moje najlepsze i najpiękniejsze
zawodowe lata”. I tak się stało, choć jeszcze nie zamierzam być emerytem, ale od dwóch lat mieszkam na
wsi blisko „Reymontowskiej” rodziny. Przez 28 lat dojeżdżałem do pracy z Siedlec i w końcu dojrzeliśmy
z żoną Elą do decyzji o przeprowadzce do Chlewisk na stałe. W zasadzie miasto było dla mnie tylko
sypialnią, bo większość czasu spędzałem w Domu Pracy Twórczej i ta praca mnie bardzo pochłaniała.
Postanowiliśmy wybudować tutaj dom, w którym spędzimy naszą jesień życia i którym będą się mogły
cieszyć nasze dzieci i wnuki. Dziś nie wyobrażamy sobie innego scenariusza. To nasz mikrokosmos,
w którym czujemy się szczęśliwi i spełnieni. Miasto jest męczące, przytłacza pędem życia, hałasem i smogiem, choć zawsze z sentymentem wracam do Siedlec. Na wsi się odpoczywa, nabiera dystansu do wielu
spraw i do siebie samego, docenia się cud istnienia, który się objawia w każdym leśnym stworzeniu, w każdym szepcie przyrody…
Mieszkamy pod samym lasem, a za naszym domem kończy się świat… Łosie, sarny, zające, tokujące cietrzewie i zlatujące do gniazd
bociany to nasze codzienne widoki. A kiedy jesień sypnie grzybami, nie nadążamy z zapełnianiem koszyków. Maślaki, a nawet borowiki podchodzą pod sam dom, a my się cieszymy, jak byśmy je widzieli po raz pierwszy w życiu. Tak, to są nasze proste radości,
których w mieście nie dostrzegaliśmy. Ela ma swój ukochany ogród, gdzie uprawia warzywa i zioła, co daje jej mnóstwo satysfakcji.
Nasze siedlisko jest prawdziwym rajem dla wnucząt: jedenastoletniej Oliwii, siedmioletniego Wojtka, pięcioletniej Hani i trzyletniej
Igi. Wiosną i latem budzą się skoro świt i biegną w piżamach na dwór, a wraz z nimi nasze zwierzaki. A wieczorem padają ze zmęczenia po dniu pełnym przygód i tajemnic, o których będą sobie szeptać zanim pokona je sen. Kiedy na nie patrzę, w ciszy wiosennej
gwiezdnej nocy, która otula nasz dom, nie umiem wydobyć z siebie żadnego słowa, poza jednym: „Dziękuję”.

Lech Ścibor-Rylski | dziennikarz
fot. archiwum prywatne

Od dziecka uciekałem z Warszawy. Najpierw do dziadków w Podkowie Leśnej, a w dorosłym życiu jako dziennikarz i fotoreporter - w najdalszy teren. "Solidarnością" też się zajmowałem wiejską, a nie tą miastową. Skutek tego
był taki, że i w mieście, i na wsi byłem traktowany jako obcy. W Warszawie, bo opowiadałem o jakichś zupełnie
egzotycznych sprawach rodem ze Swornychgaci, a na wsi, wiadomo - będzie się warszawiakiem czyli obcym jeszcze w piątym pokoleniu. W końcówce komuny kupiłem chatę nad samym Bugiem i posadziłem aronię, stając się
kimś w rodzaju chłopo-dziennikarza, najpierw dojeżdżającego, a od dwudziestu lat mieszkającego w Kodniu na
stałe. Mam tu własne bobry. Jednej zimy naliczyłem ponad trzydzieści nor. Bo u mnie bobry nie budują żeremi,
tylko kopią kanały w brzegu starorzecza. Wejście do nich jest kesonowe - przez wodę, wystarczy więc policzyć
tylko przeręble, wydłubane przez te zwierzaki. Mam też prawie własne łosie, w zimie karmiące się gałązkami mojej
aronii, do tego zaskrońce i żółwie błotne, z fruwek zaś rycyki, kszyki i kuliki, za które biorę tak zwane ptaszkowe. Szkoda, że Unia nie dopłaca do psów, bo na
nich, jak w telewizyjnym "Rancho", mógłbym przez lata sporo zarobić. Teraz jest Puff, którego mamę ktoś wyrzucił na stacji benzynowej; wcześniej była Piesolina, która przez pierwsze trzy dni tylko jadła i spała, bo była tak chuda, że nie miała siły wstać. Pewnego dnia przepadła bez śladu. Myślę, że ktoś mi ją zabił.
Otóż stosunek do zwierząt jest tym, co mi na wsi przeszkadza najbardziej. To nie są analfabeci. Ci ludzie kończyli szkoły, gdzie nikt im chyba nie powiedział,
że wszystkie polskie węże są pod całkowitą ochroną, że są niezmiernie pożyteczne, bo zjadają ogromne ilości myszy. Zabija się masowo zupełnie niewinne
i niejadowite zaskrońce, powszechnie mylone ze żmijami, których u nas jest naprawdę mało. Pamiętam, jak na moją Ulę coś zaczęło syczeć pod wanną. Był
tam metrowy zaskroniec. Widać przekopał się w sieni przez podłogę, bo przed remontem spróchniałe w rogu deski leżały na piasku. Spokojnie otworzyliśmy
drzwi wejściowe i ów piękny acz nieproszony gość poszedł sobie pod świronek. Mam pretensję do miejscowych, że tego nie rozumieją. Ale czy to jest tylko ich
wina? Może w edukacji społeczeństwa popełniliśmy jednak jakiś błąd? I czy nie jest za późno na jego naprawienie?
Ze wszystkich zdjęć, jakie widziałem, największe wrażenie wywarło na mnie to, przedstawiające Ziemię jako malutki punkt w kosmosie. Według naszej dotychczasowej wiedzy tylko tu kosmiczny pył stał się życiem. Czuję ogromny żal, że nie potrafimy uszanować tego miejsca. Nie możemy wzbić się do gwiazd, aby
popatrzeć w dół. O tym myślę, kiedy w bezchmurną noc wychodzę na podwórze. Wtedy wiem, że nie wrócę do Warszawy. Bo tam nie widać nieba.

Iza i Emir Chaleccy | właściciele gospodarstwa agroturystycznego "Pod starą czereśnią"

fot. archiwum prywatne

Mieszkamy z mężem w Stoku Wiśniewskim, dokąd przeprowadziliśmy się z Siedlec, od 20 lat i tak naprawdę
mam wrażenie, że jesteśmy tutaj od zawsze. Zupełnie nie wyobrażamy sobie dzisiaj powrotu do miasta – kochamy wieś, z jej spokojem, ciszą, przestrzenią, bezkresnym niebem… Kiedy budzę się rano dziękuję Bogu,
że mamy ten dom (stara drewniana plebania przeniesiona z Jabłonnej Lackiej) i to miejsce, które pokochały
też nasze dzieci i wnuki. Nie sposób się tutaj nudzić. Działka jest spora, więc mamy zajęcie od świtu do nocy.
Kiedy znajomi pytają mnie, co robię z czasem, bardzo się dziwię, bo ja nie mam ani chwili wolnego czasu!
Jeszcze do niedawna w przydomowej stajence mieszkały nasze konie, po podwórku chodziły kury, indyki,
perliczki i gęsi, dziś został nam tylko pies i kot – no cóż, lata lecą, a utrzymanie wiejskiego inwentarza wymaga dużo zdrowia i siły. Moją radością był też ogród, ale zawłaszczyły je nornice, z którymi nie możemy sobie
poradzić… Ale wymyśliłam nową rzecz - grządkę permakulturową – to tworzenie ogrodów jak najbliższych
naturze i odzwierciedlających to, co robi natura, czyli ściółkowanie, tworzenie ogrodów warstwowych na wzór ogrodów leśnych, gdzie funkcjonują
różne piętra roślinności. Bardzo mnie to cieszy i już się nie mogę doczekać efektów mojego eksperymentu. Nasz dom odwiedza wielu przyjaciół. Są
wśród nich również znani malarze, którzy trzy lata z rzędu przyjeżdżali na organizowane przez nas plenery malarskie. Być może wrócimy do tego pomysłu… Bogata tradycja tatarska, w której wychował się mój mąż Emir, współistnieje pod naszym dachem z typowo polskimi obyczajami. Od czasu do czasu
dom wypełnia zapach pierekaczewnika i innych tatarskich przysmaków. Atmosferę domu tworzy się latami. Myślę, że nam udało się stworzyć miejsce,
w którym ludzie czują się dobrze i chcą tu wracać.
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ROZMOWY
ROZMOWYTEATRALNE
TEATRALNE
Natalią Rybicką, aktorką teatralną i filmową

Wszystko
w naszym
życiu jest
po coś
 Liczyła Pani kiedyś, ile ról ma na swoim
koncie, bo ja policzyłam przed naszym
spotkaniem: w serialach telewizyjnych
i filmach fabularnych zagrała Pani około
40 razy, do tego dochodzi teatr, więc jak
na kilkanaście lat w zawodzie, to świetny
wynik…
Przyznam się szczerze, że do tej pory nie robiłam takich podsumowań, nie mam takiej potrzeby. Staram się regularnie pracować, więc
mogło się tego trochę nazbierać.
 Sięgnijmy do początków. Jak zaczęła się
Pani przygoda z aktorstwem?
Od dziecka marzyłam o tym, by występować
na scenie i być „wielką artystką”. W przed-

fot. Photo by Norma Ilnicka - © Artem House

ROZMOWA Z

Wszystko w naszym
życiu jest po coś,
każdy spotkany człowiek,
każda sytuacja…
Kiedy jesteśmy młodzi,
zupełnie inaczej patrzymy
na świat. Mamy inne
o nim wyobrażenie
i inne oczekiwania.
szkolu i wczesnej podstawówce bardzo chętnie grałam w różnych przedstawieniach,
najpoważniejszą moją ówczesną rolą był Kopciuszek. Potem powoli ten pomysł dojrzewał
w mojej głowie coraz bardziej, ale w sumie
o tym, co będę robić w życiu, zadecydował
przypadek.
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 Wierzy Pani w przypadki?
Tak sobie teraz myślę, że nie ma przypadków.
Wszystko w naszym życiu jest po coś, każdy
spotkany człowiek, każda sytuacja… Kiedy jesteśmy młodzi, zupełnie inaczej patrzymy na
świat. Mamy inne o nim wyobrażenie i inne
oczekiwania. Ja miałam młodzieńcze marzenia, które udało mi się spełnić, ale dzisiaj
wiem, że nic nie jest za darmo.

taniec jest szczególnie
przydatny w tej profesji.
Oczywiście moja droga
mogłaby się potoczyć
zupełnie inaczej, gdybym
nadal intensywnie
trenowała, a nie poszła
do szkoły teatralnej. Ale
niczego nie żałuję

To prawda, ze sportem tak jak z tańcem – myślę, że dzięki uprawianiu sportu mój wyuczony zawód jest pełniejszy, mam dodatkowe
umiejętności, które mogą wykorzystać reżyserzy. Sport jest bardzo ważny. Jest w mojej rodzinie, odkąd pamiętam. Pomaga mi nie tylko
lepiej grać, ale też jest formą relaksu po uciążliwym dniu na planie filmowym czy w teatrze.
No i dzięki temu, że mam gibkie ciało i szybko
biegam, nie spóźniam się na próby (śmiech).
 Za rolę w filmie „Żurek” została Pani
nominowana do nagrody ORŁA. Czym ona
dla Pani była?
Wówczas nie do końca zdawałam sobie sprawę z powagi tej sytuacji. To były moje pierwsze kroki w filmie, wystąpiłam u boku takich
sław, jak Katarzyna Figura czy Zbyszek Zamachowski. To dodatkowo podniosło rangę tej
nagrody. Oczywiście byłam dumna i bardzo
się cieszyłam, że moja praca została doceniona. Mam na swoim koncie kilka podobnych
wyróżnień i zawsze traktuję je jak zobowiązanie – by robić to, co robię, jeszcze lepiej.

 „Więzy krwi”, „Samo życie”, „Żurek” –
te role na początku Pani kariery z pewnością utwierdziły Panią w słuszności obranej
drogi…
W aktorstwie nie ma nic pewnego. Dziś grasz,
a jutro czekasz na telefon, który nie dzwoni…
To jest po prostu taki zawód, kiedy się nań decydujemy, mamy świadomość, że to huśtawka…

 „Żurek” to był Pani pierwszy występ na
dużym ekranie. Kamera Panią pokochała…
Tak i z wzajemnością (śmiech). Miałam tam
bardzo trudną scenę - scenę gwałtu. Noc, ja
leżałam na zimnej leśnej polanie i oprócz kamery, którą prowadził Arek Tomiak, nie było
niczego więcej. Tylko ja i ona. Musiałam więc
całą sobą zagrać do tej kamery tak, by widz
poczuł grozę tej sytuacji. Jakaś magia się wówczas wydarzyła i wtedy mam wrażenie, że pokochałam kamerę. Dosłownie.

 Rodzice Panią wspierali, kiedy wybrała
Pani zawód aktorki?
Wspierali i wciąż mnie wspierają. Są moją
ostoją i zawsze mogę na nich liczyć. Jestem
bardzo rodzinną osobą i dbam o relacje
z najbliższymi, bo ich miłość jest dla mnie
najważniejsza. Moi koledzy po fachu, którzy
z różnych względów nie zawsze mogą liczyć
na wsparcie w rodzinie, z pewnością mają
trudniej i przeżywanie huśtawek związanych
z uprawianiem tego zawodu w dwójnasób ich
dotyka.

 „Idę odważnie przez życie i konsekwentnie próbuję skakać przez kałuże,
które są na mojej drodze” – to Pani słowa.
Każdy z nas napotyka na swojej drodze takie
kałuże. Czasami jesteśmy w stanie sami się
z nich wydostać i iść dalej z podniesioną głową, a czasami muszą nam pomóc inni. Z tego
składa się życie, z wyzwań, a przede wszystkim z ludzi, którzy chcą i potrafią podać ci
rękę. Mam takich ludzi wokół siebie i bardzo
to doceniam. Gdyby nie oni, nie byłabym
w tym miejscu, w którym jestem.

 Niewiele osób wie, że jest Pani dwukrotną mistrzynią Polski w Disco Dance Freestyle. Trudno było pożegnać się z tańcem?
Ja nie porzuciłam tańca. On wciąż jest obecny
w moim zawodzie, bo też aktorstwo to kompilacja kilku sztuk, a taniec jest szczególnie
przydatny w tej profesji. Oczywiście moja
droga mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej,
gdybym nadal intensywnie trenowała, a nie
poszła do szkoły teatralnej. Ale niczego nie
żałuję. Jak już powiedziałam, taniec bardzo
mi się przydaje, ale jednak to w aktorstwie
widzę więcej możliwości dla siebie niż w profesjonalnym tańcu.
 Pochodzi Pani ze sportowej rodziny,
sport też się Pani przydaje…

 „Jestem głodna filmu”, a serial, teatr?
Inaczej pracuje się w serialu, inaczej w filmie,
a jeszcze inaczej w teatrze, co nie znaczy, że nie
jesteśmy tymi samymi aktorami. Te trzy obszary
aktorstwa wymagają innego rodzaju skupienia
i innych narzędzi. Przygoda z filmem fabularnym bardzo mnie wciągnęła. Uwielbiam też
pracować w serialu, bardziej przypomina mi to
dyscyplinę sportową, pracę pod presją czasu. Na
planie wciąż coś się dzieje. W filmie, który jest
krótszym i zamkniętym projektem, mam wrażenie, że aktor staje się częścią całej ekipy, która
tworzy namiastkę rodziny. W serialu nigdy nie
wiadomo, jak długo to jeszcze potrwa – aktorzy
często się zmieniają, dochodzą nowe postacie,
fabuła wciąż pęcznieje. Teatr z kolei to zupełnie
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inny świat. Ludzie są ze sobą latami, wiedzą
o sobie wszystko. To bardzo ich zbliża.
 Niedawno wystąpiła Pani na siedleckiej
Scenie Teatralnej w spektaklu Teatru Kwadrat „Tydzień nie dłużej”. Jak się Pani tutaj
czuła?
Po raz pierwszy miałam doświadczenie pracy z komedią i po raz pierwszy zagrałam
w przedstawieniu wyjazdowym. Mój rodzimy Teatr Studio nie praktykuje tego rodzaju
teatru. Wystąpiłam w spektaklu „Tydzień nie
dłużej” gościnnie. Dyrektor Teatru Kwadrat
Andrzej Nejman, choć grywam w repertuarze dramatycznym, nie bał się powierzyć mi
tej roli i chyba nie przyniosłam mu wstydu

To były moje pierwsze
kroki w filmie, wystąpiłam
u boku takich sław, jak
Katarzyna Figura czy Zbyszek
Zamachowski. To dodatkowo
podniosło rangę tej nagrody.
Oczywiście byłam dumna
i bardzo się cieszyłam,
że moja praca została
doceniona
(śmiech). To było dla mnie wspaniałe doświadczenie, przede wszystkim namacalnie
czułam widownię, jej żywe reakcje i energię,
która mnie napędzała. Publiczność świetnie
się bawiła. Bardzo miło spędziłam czas na Siedleckiej Scenie.
 Nie widać Pani na ściankach, z czego to
wynika?
Nie wiem, może nie umiem siebie promować.
Może dlatego mam mniej pracy, w przeciwieństwie do moich koleżanek i kolegów, którzy wykorzystują każdą okazję, by zaistnieć.
Nie będę robić czegoś wbrew sobie, czegoś,
w czym po prostu źle się czuję.
 Jak Pani wychodzi ze swojej roli?
Z pewnością jestem inna po każdej roli, ale
staram się nie wnosić historii moich bohaterek do mojego prywatnego życia. One mnie
na pewno w jakimiś sensie ubogacają, ale wolę
pozostać sobą (śmiech). Mam swoje rytuały,
które pozwalają mi wrócić do równowagi.
 Marzy się Pani jakiś show w tv?
Póki co nikt mi tego nie zaproponował. Jeśli
padnie takie pytanie, zastanowię się nad tym.

Dziękuję za rozmowę
Agnieszka Stępniak

16 |

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

POTRAWY ŚWIĄTECZNE POLECAJĄ:
Katarzyna Panfiluk

„Sceny 24" przepis na najpopularniejsze ciasto tego
okresu, czyli babkę, którą piecze od wielu lat, ponieważ
nawet po kilku dniach, zachowuje świeżość, co przy
drożdżowych ciastach nie jest łatwe. Mówi, że smakuje
wyśmienicie, jest słodka od bakalii, lekka i pulchna.

uczestniczka programu
„Bake Off – Ale ciacho!”

fot. archiwum prywatne

BABKA DROŻDŻOWA

Jadwiga Ptaszyńska
szefowa kuchni w „Reymontówce”

fot. archiwum prywatne

Zbliża się Wielkanoc, najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim, święto rodzinne i ciepłe, które łączy ludzi i niesie nadzieję. Wiadomo,
aspekt religijny jest niezmienny od wieków, ale
każdy region w Polsce obchodzi je trochę inaczej.
Różnice dotyczą zwyczajów, obyczajów i kuchni.
Wybierzmy się do Domu na Starym Gościńcu
Tiszyna (www.tiszyna.pl) i zanurzmy się w tradycjach kulinarnych Podlasia. Pani Katarzyna
Panfiluk, właścicielka tejże kwatery, pracuje jako
nauczycielka w szkole średniej, ma dwie córki:
Aleksandrę i Marię. Nie boi się wyzwań, dlatego
wzięła udział w II edycji programu kulinarnego
„Bake Off – Ale ciacho!”. Ponadto chętnie uczestniczy w wielu wydarzeniach regionalnych, m.in. jako
gość specjalny XI Jarmarku Żubra w Hajnówce
wykonała ciasto zwane marcinkiem, a w IX edycji
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Wertep
zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Długi stół”
w kategorii „Słodkie”. Została laureatką ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Polskie Kadry”
w kategorii żywnościowej zorganizowanego przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (Polska
smakuje), prezentując zdjęcie swojego twarogu.
Zdolnościami kulinarnymi gospodyni zainteresowała się także białostocka telewizja, która nakręciła film o przygotowaniu przez nią pielmieni. Od
roku popularność tej kwatery wzrosła, kiedy to
decyzją internautów i miesięcznika AGRO, Tiszyna
znalazła się w dziesiątce najlepszych gospodarstw
agroturystycznych w Polsce.
Pani Kasia opowiedziała nam o tym, jak przygotowuje się do Wielkanocy i zdradziła przepis na
babkę drożdżową.
Kultywuje tradycje wyniesione z domu, dlatego
w czasie świątecznym serwuje specjały swojskiej
kuchni: własne wyroby wędliniarskie, chleb na
zakwasie i sery własnej roboty, pasztet, własny
chrzan i ćwikłę, jaja pod różną postacią, barszcz
wielkanocny, babki i mazurki wielkanocne.
Gościom Tiszyny oprócz pysznego jedzenia proponuje dodatkowe atrakcje, np. warsztaty pisankarskie, mi.in. malowanie woskiem, w cebulniku,
decoupage. Jest to fajna zabawa nie tylko dla
dzieci, ale i dla dorosłych, którzy mogą poczuć
świąteczną i rodzinną atmosferę. Dla chętnych
organizuje przejazd bryczką do kościoła, aby
poświęcić pokarmy.
Katarzyna Panfiluk chętnie dzieli się swoimi sukcesami
kulinarnymi. Daje przepisy Gościom i udostępnia je na
portalach społecznościowych. Z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowała dla czytelników

podwoi swoją objętość. Przekładam ciasto do
połowy wysokości formy z kominem wysmarowanej masłem (z podanych składników piekę
dwie babki lub stosuję formę na muffinki, żeby
uzyskać babeczki, np. do święconki). Pozostawiam do wyrośnięcia na około 1 godzinę (rośnie
do wysokości formy), smaruję roztrzepanym białkiem i piekę babki 35-40 minut, a babeczki 25-30
minut w temperaturze 180°C. Po upieczeniu
pozostawiam w formie do ostygnięcia, posypuję
cukrem pudrem lub dekoruję lukrem.

Piersi z kaczki w sosie owocowym
Fot. Nata Karjala

SKŁADNIKI:
Dzień wcześniej przygotowuję zaczyn i moczę w
rumie lub amaretto bakalie
• 1 szklanka rodzynek, 100-150 g kandyzowanej
skórki pomarańczowej
• 1 szklanka rumu do namoczenia bakalii
ZACZYN
• 125 g ciepłego mleka (½ szklanki)
• 10 g świeżych drożdży
• 80 g mąki krupczatki
Mieszam w misce i zostawiam na 2 godz. w ciepłym
miejscu. Foliuję i chowam do lodówki na noc.
Ciasto (następnego dnia)
• 125 g ciepłej wody
• 40 g cukru białego
• 40 g cukru brązowego
• 25 g świeżych drożdży
• 2 jajka
• 4 żółtka
• ½ kg mąki pszennej (najlepiej 405)
• ½ łyżeczki soli
• 5 łyżek amaretto
• starta skórka z dwóch wyparzonych cytryn lub
pomarańczy
• 250 g miękkiego masła
• odsączone bakalie
PRZYGOTOWANIE:
W ciepłej wodzie rozpuszczam, cukry i drożdże,
dodaję zaczyn i pozostałe składniki,„ oprócz
masła i bakalii. Wyrabiam ciasto (nie jest zbyt
gęste) i daję mu odpocząć 15 minut, po czym
dodaję partiami masło. Proponuję użyć miksera
z hakiem, ponieważ ręką trzeba wrabiać masło
15 minut. Na koniec dodaję odsączone bakalie. Wyrobione ciasto przykrywam ściereczką
i odstawiam na 1 godzinę w ciepłe miejsce, aż

2 piersi z kaczki, sól, pieprz czarny, 4 pomarańcze,125 ml bulionu drobiowego,125 ml niesłodzonego mleka kokosowego (z puszki), 2-3 łyżki
zagęstnika do sosów, 2 granaty,1 łyżka masła, listki
kolendry do dekoracji.

PRZYGOTOWANIE:
Piekarnik rozgrzać do 220°C. Mięso umyć, osuszyć, doprawić, włożyć do rozgrzanego rondla
skórą do dołu i smażyć 2-3 min. na dużym ogniu.
Odwrócić i smażyć na małym ogniu 8-10 min.
Piec w piekarniku ok. 10 min. aż będzie chrupiące. Mięso wyjąć, odstawić w ciepłe miejsce.
Z dwóch pomarańczy wycisnąć sok, razem z bulionem i mleczkiem kokosowym dodać do tłuszczu ze smażenia mięsa, zagotować, doprawić
solą. Dwie pomarańcze obrać i pokroić w plastry.
Granaty wydrążyć, mięso pokroić w plastry, ułożyć razem z owocami i sosem, wyłożyć na talerze,
udekorowane kolendrą.
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Jakub Kuroń

Zawartość patelni dodaj do wywaru, dopraw
chrzanem, solą i pieprzem. Na koniec wlej dobrze
wymieszany zakwas, śmietanę. Doprowadź do
lekkiego „mrugania” . Udekoruj jajkiem na twardo.

kucharz, publicysta kulinarny

Pieczeń rzymska Kuby
fot. archiwum prywatne

SKŁADNIKI:

Żurek Kuroniów

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg mielonego mięsa wieprzowego lub wołowego
100 ml wywaru drobiowego
10 jajek
4 ząbki czosnku
2 łyżki majeranku
2 łyżki tymianku
1 łyżka suszonej cebuli (niekoniecznie)
1 łyżka pieprzu
2 łyżki masła
1 łyżka tartej bułki
1 łyżka konfitury z żurawiny do dekoracji

SKŁADNIKI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 l wywaru lub wody
300 g kiełbasy (najlepiej białej)
250 g boczku wędzonego
500 g ziemniaków
2-3 liście laurowe
6 ziaren ziela angielskiego
10 ziaren pieprzu
2 łyżki oleju
2 nieduże cebule
1 łyżka majeranku
4 ząbki czosnku
1-2 łyżki chrzanu (świeżo utartego lub ze słoika)
500 ml zakwasu na żur (gotowy lub
własnej roboty)
• 125 ml śmietany 30%
• sól
• 4 ugotowane na twardo jajka
Najlepiej do wielkanocnego żurku przygotować z domową białą kiełbasą oraz żytni zakwas
własnej roboty.
Wodę zagotuj i wrzuć do niej wędzonkę oraz kiełbasę. Zaparzaj, nie dopuszczając do wrzenia, około 20-30 minut. Mięso i kiełbasę wyjmij, ostudź.
Do wywaru dodaj obrane i pokrojone w kostkę
ziemniaki, liście laurowe, ziele angielskie, ziarna
pieprzu i gotuj kilkanaście minut do miękkości
ziemniaków.
Wędzonkę pokrój w kostkę, kiełbasę w plasterki i
wrzuć razem na rozgrzany olej. Dodaj posiekaną
w kostkę cebulę, kiedy się lekko zrumieni, wrzuć
posiekany czosnek i majeranek.

SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA:
8 jaj gotujemy na twardo w osolonej wodzie.
Do miski wkładamy mielone mięso, wbijamy
dwa jaja, dodajemy suszoną cebulę, przyprawy i posiekany, utarty z odrobiną soli
czosnek. Całość wyrabiamy, dodając porcjami
wywar. Obieramy i odkrawamy „piętki”, tak
aby widoczne było żółtko. Mięso wykładamy
na folię aluminiową wysmarowaną masłem.
Formujemy placek i układamy na nim jaja, tak
aby żółtko przylegało do żółtka. Następnie,
podnosząc folię z jednej strony, formujemy
z mięsa zgrabny wałek. Zawijamy w folię jak
cukierek. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego
do 190°. Pieczemy około 40 minut. Podajemy na
zimno i na gorąco. Przed podaniem dekorujemy
żurawiną.

Sernik z białą czekoladą
i sosem wiśniowym
Sernik z białą czekoladą to jeden z moich ulubionych deserów.
Nie wyobrażam sobie żadnych Świąt bez tego
króla ciast!
Przepis jest prosty i nie wymaga tysiąca skomplikowanych czynności. ZAWSZE WYCHODZI!
SKŁADNIKI:
Spód:
1 opakowanie maślanych herbatników 100 g
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50 g roztopionego masła
Masa twarogowa:
500 g sera twarogowego do serników
200 g śmietanki 36%
200 g białej czekolady
1/3 szklanki cukru drobnego
1 żółtko
1 jajko
skórka otarta z jednej cytryny
2 łyżki mąki pszennej
Sos wiśniowy na Sernik z białą czekoladą
450 g mrożonych wiśni
50 ml wody
3-4 łyżki cukru
1 łyżka mąki ziemniaczanej

Herbatniki zmiel, dodaj rozpuszczone masło,
następnie wymieszaj wszystko dokładnie blenderem.
Tortownicę o średnicy 18 cm wyłóż papierem
do pieczenia. Masą wyłóż dno, można delikatnie
ubić szklanką. Podpiecz 10 minut w temperaturze 180°C.
Śmietankę wlej do rondelka, dodaj pokruszoną
czekoladę. Podgrzej na małym ogniu, mieszając
co jakiś czas, aż czekolada się rozpuści. UWAGA!
Nie doprowadzić śmietanki do wrzenia. Wyłączyć, kiedy zacznie lekko parować. Czekolada
i tak się rozpuści. Odstawić do przestudzenia.
Powoli dodawaj ser, łyżka po łyżce, cały czas
ucierając. Dodaj przesianą mąkę i skórkę
cytrynową. Na koniec wmieszaj przestudzoną
śmietankę z czekoladą.
Na podpieczony spód wlej masę serową. Na
dno piekarnika wstaw naczynie żaroodporne/
foremkę wypełnioną wrzącą wodą. Wstaw sernik
do piekarnika, zmniejsz temperaturę do 160°C
i piecz około 50 minut. Jeśli używasz piekarnika
z funkcją pary, nie wstawiaj naczynia z wodą
tylko ustaw parę na 25%, termoobieg i piecz 50
min. 160°C. Dobrze upieczony sernik jest ścięty
na brzegach i lekko luźny w środku. Wyłącz
piekarnik, pozostaw sernik do wystudzenia,
a następnie wstaw do lodówki.
Wiśnie wsyp do rondelka, dodaj wodę i zagotuj.
Kiedy owoce się rozmrożą, wsyp cukier. Mąkę
ziemniaczaną rozrób z zimną wodą i po trochu
wlewaj do wiśni, aż nabiorą konsystencji kisielu.
Wystudzony sernik udekoruj, przestudzonymi
wiśniami.
przepisy autorstwa Jakuba Kuronia
pochodzą ze strony www.kuron.com.pl
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

PRZEPIS
na wiosenny wypad

WIECIE PAŃSTWO, ŻE SIEDLCE ZANIM
OTRZYMAŁY WŁASNĄ PARAFIĘ, TO
W ŚREDNIOWIECZU NALEŻAŁY DO PARAFII
ŁUKÓW DIECEZJI KRAKOWSKIEJ, NASTĘPNIE
KOLEJNO DO ZBUCZYNA I PRUSZYNA?
SIEDLCZANIE DO SWEGO KOŚCIOŁA
W ZBUCZYNIE JEŹDZILI DOPIERO OD 1418 R.
O TAKICH I INNYCH SZCZEGÓŁACH DZIEJÓW
NASZEGO REGIONU MOGLI SIĘ DOWIEDZIEĆ
UCZESTNICY IV RAJDU POWITANIE
WIOSNY W DĄBROWIE 23 MARCA BR.
TRASA RAJDU ORGANIZOWANEGO PRZEZ
ODDZIAŁ PTTK „PODLASIE” W SIEDLCACH,
MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DĄBROWIE,
SIEDLECKI KLUB KOLEKCJONERÓW I KOŁO
TERENOWE PTTK IM. JÓZEFA MIKULSKIEGO
PRZEBIEGŁA NA DŁUGOŚCI 120 KM. MOŻE
BYĆ MOTYWACJĄ DO ZAPLANOWANIA
RODZINNEJ WYCIECZKI W CELU POZNANIA
HISTORII NAJBLIŻSZEJ OKOLICY.

Zbuczyn to pierwszy przystanek z ciekawostkami do zwiedzenia: cmentarz parafialny z nagrobkami ważnych osób także dla dziejów Siedlec,
pomnik poległych w trzech wojnach, dalej kościół
parafialny i dawna stacja pocztowa Traktu Brzeskiego. Następnie warto zajrzeć do Krzeska-Majątku w tej samej gminie. Pasjonująca jest historia Zygmunta Ścibor-Marchockiego, ostatniego
właściciela przedwojennego majątku i fundatora
neogotyckiego kościoła parafialnego. Po drugiej
stronie ulicy funkcjonuje gorzelnia Polmos Siedlce na bazie zabudowań zabytkowych i z atrakcją w postaci wiatraka koźlaka przeniesionego ze
wsi Wyrozęby-Konaty w powiecie sokołowskim.
O czym dowiadujemy się od dyr. Waldemara Durakiewicza. Stąd już blisko do Próchenek z cmentarzem prawosławnym i wojennym, na którym
pochowano m.in. Polaków poległych 13-14 sierpnia 1915 r., a służących w Legionie Puławskim.
W sąsiedniej parafii, w Mostowie z daleka widać
białe elewacje młodego kościoła, zbudowanego
dwa lata przed wybuchem II wojny światowej.
Dalej jedziemy krajową dziewiętnastką do
Mszanny. Tutaj na skraju unickiego cmentarza
pochowano 35 powstańców styczniowych, pole-

Łysów

głych w bitwie pod Chotyczami 7 września 1863
r. Obok kościoła, wcześniejszej cerkwi prawosławnej, zapaliliśmy znicze w miejscu śmierci w 1875 r.
unitek: Marii Czajkowskiej, Elżbiety Czajkowskiej,
Marii Stefaniuk, Okseni Ryżkowskiej i Anastazji
Stefaniuk. Historii wsi będącej w średniowieczu
częścią pokaźnych dóbr Woźniki wysłuchaliśmy
z ust przewodnika PTTK Eugeniusza Skorupki,
a o współczesności parafii dowiedzieliśmy się od
ks. Zbigniewa Hawryluka, zaskoczonego liczebnością naszej wycieczki. Zapełniliśmy cały kościółek. Podobnie było w Łysowie, również zajęliśmy
wszystkie ławki w dawnej cerkwi unickiej. Obecny kształt i charakter tej świątyni został nadany
dzięki zapobiegliwości ks. Andrzeja Witerskiego.
Po drodze wstąpiliśmy do Muzeum Historii
i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach.
Ta jedyna placówka muzealna w powiecie z każdym rokiem rozwija się i jest otwarta dla wszystkich
zwiedzających. Oprowadza ich osobiście jej właściciel. Opowiada o swej fascynacji, która zaczęła się
kolekcjonowaniem starych zegarów, zgodnie z wyuczonym zawodem kustosza placówki. Podobna
znajduje się w Szkole Podstawowej w Niemojkach.
Tutaj zaczynamy spotykać się z opowieściami o Ste-

Dąbrowa

Krzesk-Majątek

fanie Żeromskim, guwernerze Adasia Rzążewskiego z sąsiedniego Łysowa. Ślady bytności znanego
pisarza spotkamy w kilku okolicznych miejscowościach. W Niemojkach ma swoją ławeczkę na
skwerku. Z jego opowiadań i powieści wiemy, że
fascynował się historią unitów, m.in. zamęczonej
przez kozaków w 1876 r. w Łysowie Teresy Midzickiej. Pisał o podwójnym stawie Chłodek w „Przedwiośniu”. Zafascynował się takim zbiornikiem,
który przetrwał do naszych czasów przy dworze
w Dąbrowie. Tutaj zakończyliśmy nasz rajd poczęstunkiem świątecznym, konkursem na najpiękniejszy stroik wielkanocny, piosenkę biesiadną i wiedzę
krajoznawczą, czyli zwycięzcami ostatniego z wymienionych zostali najbardziej uważni słuchacze.
Dostali nagrody z rąk prezes Zarządu Oddziału
PTTK „Podlasie”, Anny Kirchner. To był ostatni
punkt długiego i wyjątkowo słonecznego dnia.
Polecam Państwu wyjazd opisaną wyżej trasą i dokonywanie własnych odkryć, np. mogiłę
rozstrzelanych 23 lipca 1943 r. w lesie Mszanna.
Niewątpliwą nagrodą będzie możliwość poznania
dziejów wschodniej części województwa mazowieckiego oraz spotkanie z pięknym pejzażem.

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk

Mostów

Mszanna

Niemojki

Próchenki
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PATRONI SIEDLECKICH ULIC

Joachim

Lelewel

„Nauka była zatrudnieniem całego mego życia. Jest ona moją
drugą ojczyzną. Jeżelim kiedy oddał jaką usługę memu krajowi,
to nie gdzie indziej, tylko na polu nauki.”
Joachim Lelewel

fot. Helena Więckowska, „Joachim Lelewel. Uczony-polityk-człowiek”, Warszawa 1980, wyd. Czytelnik,

O historii ulicy Lelewela wiadomo niewiele. Powstała w okresie międzywojnia, podczas
budowy dzielnicy-ogrodu, Nowych Siedlec.
Pierwsze wpisy w księgach meldunkowych
pojawiły się w 1934 roku. Niestety, nie zachowała się uchwała nadająca nazwę ulicy.
Joachim Józef Benedykt Lelewel, najstarsze
z pięciorga dzieci podskarbiego Komisji Edukacji Narodowej - Karola i Ewy z Szeluttów,
urodził się 21.03.1786 roku w Warszawie. Już
jako dziecko interesował się nauką, co okazywał poprzez pochłanianie kolejnych książek,
sporządzanie map czy katalogowanie okazów
owadów i roślin. Początki jego edukacji to kilkuletni pobyt w konwikcie pijarów w Warszawie. Następnie związany z Uniwersytetem Wileńskim, na którym rozpoczął studia w 1805
roku. Dwa lata później pojawiła się drukiem
jego pierwsza publikacja naukowa. W 1808
roku był nauczycielem historii w słynnym Liceum Krzemienieckim. W latach 1815-1818
na wileńskiej uczelni prowadził wykłady z historii powszechnej. W tym samym czasie redagował liberalny „Tygodnik Wileński”. W 1821
roku uzyskał stopień profesora zwyczajnego,
a rok później objął katedrę historii. Wśród
uczniów Lelewela był m.in. Adam Mickiewicz,
który poświęcił swojemu profesorowi jeden ze
swoich okolicznościowych wierszy. W burzliwym czasie wojen napoleońskich Lelewel
nie angażował się politycznie i był skupiony
wyłącznie na pracy naukowej. Z Uniwersytetu Wileńskiego został usunięty w 1824 roku
w wyniku śledztwa przeprowadzonego przez
Nikołaja Nowosilcowa. Jego dorobek, do momentu wybuchu powstania listopadowego,
obejmował ponad 150 prac, w tym wiele dzieł
pionierskich. Twórczość i poglądy naukowe
zapewniły mu dużą popularność poza granicami ziem polskich. Publikował w pismach

KIERUJĄC SIĘ ULICĄ CZERWONEGO KRZYŻA W KIERUNKU
PÓŁNOCNYM, KU DZIELNICY NOWE SIEDLCE, PO PRAWEJ
STRONIE, TUŻ PRZED SKRZYŻOWANIEM Z ULICĄ
RYNKOWĄ, MIJAMY KRÓTKĄ ULICZKĘ PROWADZĄCĄ DO
JEDNEGO Z NOWYCH OSIEDLI I OBIEKTÓW POPULARNEGO
„ELEKTRYKA”. PATRONEM TEJŻE ULICZKI, SKROMNEJ
I NIECO ZAGUBIONEJ W PAMIĘCI WIELU MIESZKAŃCÓW
NASZEGO MIASTA, JEST JEDNA Z CIEKAWSZYCH POSTACI
ZWIĄZANYCH Z NAUKĄ I POLITYKĄ XIX WIEKU, HISTORYK
I DZIAŁACZ NIEPODLEGŁOŚCIOWY.

francuskich i niemieckich popularyzując polską kulturę. Był także ceniony w rosyjskich
środowiskach naukowych.
Po wybuchu wojny polsko-rosyjskiej w listopadzie 1830 roku Lelewel wszedł do Rady
Administracyjnej, a później do Tymczasowego Rządu Narodowego. Uważał, że celem
powstania powinna być pełna niepodległość
Polski. Opowiadał się za uwłaszczeniem
chłopów. Po upadku stolicy udał się do Zakroczymia gdzie wnioskował o ustanowienie Gwiazdy Wytrwałości – odznaczenia dla
żołnierzy i cywilów walczących o społeczne
i polityczne wyzwolenie ojczyzny. Po stłumieniu zrywu przez wojska rosyjskie trafił
do Paryża gdzie działał na rzecz zjednoczenia polskiej emigracji oraz popularyzowania
sprawy polskiej wśród społeczeństw europejskich. Spierał się z obozem księcia Adama
Czartoryskiego. Poparł nieudaną wyprawę
pułkownika Józefa Zaliwskiego mającą na
celu wznowienie walk. Od 1833 roku przebywał w Brukseli. W okresie powstania krakowskiego był związany z międzynarodową
lewicą. Po upadku nadziei związanych z Wiosną Ludów stopniowo oddalał się od polityki.
Joachim Lelewel został zapamiętany
przede wszystkim jako wybitny historyk.
Jego wkład do dziejopisarstwa polskiego był
ogromny. Prowadzone przez niego badania
obejmowały starożytność, średniowiecze
oraz nowożytność. Działania Lelewela miały
przełomowy wpływ na rozwój polskiej historiografii, którą rozumiał bardzo szeroko. Zasłynął jako faktograf, który do prowadzonych
przez siebie badań wprowadził całe dziedziny,
które nie były wcześniej uwzględniane w historycznych syntezach. Zajmował się m.in.:
geografią, genealogią, numizmatyką, dyplomatyką, paleografią, sfragistyką czy heraldy-

ką. Zakres jego zainteresowań historycznych
znacznie wykraczał poza ramy historii Polski. Badał bowiem także dzieje Skandynawii,
Hiszpanii czy Indii, co ma odzwierciedlenie
w licznych pracach, które po sobie pozostawił. Do ogromnej spuścizny naukowej Lelewela należy dodać także jego zaangażowanie
na rzecz badań nad zbiorami bibliotecznymi.
Jako uznany bibliofil, bibliolog i bibliotekarz
uważał, że najważniejszą funkcją biblioteki
jest udostępnianie zbiorów, a główną rolą
bibliotekarza jest służba informacyjna polegająca na udzielaniu czytelnikom rad i wskazówek bibliograficznych.
Był wielkim erudytą, naukowym autorytetem i racjonalistą ukształtowanym przez
idee oświecenia. Tworzył pod silnym wrażeniem dorobku encyklopedystów francuskich.
Głosił ideały wolności, równości i braterstwa.
Jako zwolennik republikanizmu krytykował
monarchię dynastyczną, magnaterię i kler.
Tolerancję uważał za kanon polskiego prawa, przejaw siły narodu i gwarancję jego istnienia. Był jednym z czołowych ideologów
polskiej demokracji. Zmarł 29.05.1861 roku
w Paryżu, gdzie został przewieziony przez
przyjaciół pragnących zapewnić mu lepszą
opiekę medyczną. Pochowano go na cmentarzu Montmarte. W 1929 roku prochy Lelewela sprowadzono do Wilna i złożono na
cmentarzu na Rossie.

Robert Szikra

Źródła:
Helena Więckowska, „Joachim Lelewel.
Uczony-polityk-człowiek”,
Warszawa 1980, wyd. Czytelnik,
Internetowy Polski Słownik Biograficzny, autor
biogramu Stefan Kieniewicz, Urszula Głowacka-Maksymiuk, „Ulice Siedlec”, Siedlce 1997.
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW
SKROBECKI
FILMOWIEC

Fakty
i obserwacje

Przed nami wiosna, a więc pora roku, która
nie jest dobra dla filmów w kinie. Wszyscy przecież mamy dość zimy, spoglądamy w niebo, gdzie
słońce coraz śmielej sobie poczyna, czyli jest coraz
cieplej, a my nie mamy ochoty na siedzenie w czterech ścianach; chcemy wyjść na zewnątrz, chłonąć
budzącą się przyrodę, spacerować, jeździć na rowerze, grzebać w ziemi na działce i tu można by
wymienić jeszcze wiele różnych zajęć, które znajdziemy sobie, byleby tylko być na świeżym powietrzu. Ja jednak pozostaję z nadzieją, że znajdą się
widzowie i to niekoniecznie zatwardziali kinomani,
którzy zechcą spędzić trochę czasu przed ekranem
kinowym, albo też zatęsknią za nieco innymi emocjami. No właśnie, inne emocje wynikające często
z historii wymyślonych i równie często przywołujących autentyczne zdarzenia. Tym razem opowiem
Państwu o filmach, których powstanie to obydwa
powyższe przypadki, czyli jeden film oparty jest na
prawdziwym wydarzeniu, drugi natomiast jest hi-

storią wymyśloną, mającą jednak walory nie tylko
artystyczne, ale również moralne, mogące przydać
się w życiu realnym.
Zaczynamy od polskiego filmu pt.: „Powrót” .
Reżyserką tegoż obrazu jest Magdalena Łazarkiewicz, artystka nieczęsto dzieląca się z widzami swoim talentem, ale kiedy już zdecyduje się na reżyserię,
każdy, nawet przeciętnie zainteresowany filmem
widz, dostrzeże jej dzieło. O czym jest ta historia
oparta na faktach? To temat, który jeszcze kilka lat
temu rozpalał emocje budząc wiele kontrowersji
i słusznego oburzenia. To historia dziewczyny, która jako siedemnastolatka została porwana przez
handlarzy żywym towarem i sprzedana do domu
publicznego w Niemczech. Ale to nie ten tragiczny
w życiu młodziutkiej bohaterki czas jest głównym
wątkiem tego obrazu. Twórcy opisują to, co dzieje
się potem, czyli wtedy, kiedy dziewczyna po ucieczce wraca do rodzinnej niewielkiej miejscowości. I tu
zaczyna się właściwa historia, kto wie czy nie równie,
a może jeszcze bardziej tragiczna. Niewielka społeczność wyraźnie odrzuca nastolatkę. Nie jest w stanie
zaakceptować jej przeszłości. Dziewczyna przeżywa
traumę, była przecież w miejscu, które można śmiało
nazwać piekłem na ziemi; zmuszana do prostytucji,
bita, gwałcona, brutalnie odarta z dziewczęcej niewinności, ma nadzieję na powrót do normalności,
na odrobinę ciepła, na zrozumienie, na odzyskanie
chociaż części utraconej młodości. W rodzinnej

Reżyseria: Magdalena Łazarkiewicz
Obsada: Sandra Drzymalska, Agnieszka Warchulska,
Katarzyna Herman, Mirosław Kropielnicki, Tomasz Sobczak

miejscowości spotykają ją jednak szykany – wyzwiska, ośmieszanie, odrzucenie. Czy to jest po chrześcijańsku? Gdzie jest miłosierdzie, wybaczenie,
gdzie tolerancja i współczucie, gdzie chęć pomocy
bliźniemu? Czy potrafimy mówić o wybaczeniu tylko wybiórczo, a więc tylko w odniesieniu do pewnej
grupy ludzi? Czy aby na pewno wszyscy jesteśmy
równi i to nie tylko wobec społeczności, ale również
wobec Boga? Mocny film, pełen emocji, pokazywania naszych niedoskonałości czy mówiąc wprost
naszych polskich przywar: małostkowości, zawiści,
kultu pieniądza, braku zrozumienia i tolerancji. Zbyt

autorska galeria

MIROSLAV BUCHER
Miroslav Bucher studiował na wydziale malarstwa monumentalnego i scenografii w artystyczno-przemysłowej szkole
w Brnie u profesora Coufala.
Później przeprowadził się do Koszyc,
gdzie mieszkał i tworzył do roku 1992.
W tym czasie zajmował się ceramiką ma-

łych form jak też i monumentalnych. Zajmował się grafiką artystyczną i propagandową. Od roku 1992 mieszka w Lipanach
i zajmuje się malarstwem, a szczególnie
malarstwem pejzażowym. Jest członkiem
najstarszego związku artystów słowackich
(UBS - umelecká beseda slovenská).

Uczestniczy w sympozjach i plenerach
malarskich w Polsce, Niemczech, Ukrainie, Rosji, Francji, Włoszech, Macedonii,
Austrii, Szwecji, Serbii i Słowacji.
WERNISAŻ 10 KWIETNIA GODZ. 18:00
GALERIA TEATRALNA CKiS
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Reżyseria: Sara Colangelo
Obsada: Maggie Gyllenhaal, Gael García Bernal,
Ato Blankson-Wood, Libya Pugh i inni

pochopnie osądzamy innych, nie jesteśmy skłonni
do zrozumienia inności, do przyjmowania innego
zdania niż nasze własne. Chętnie za to poddajemy
się stereotypom, słuchamy silniejszych, ulegamy
większości i bezkrytycznie jej ufamy. Tylko czy tłum,
większość, zawsze ma rację? A może to właśnie nasz
głos będzie głosem rozsądku?
Ważny temat szczególnie teraz, kiedy wychodzą
na jaw różne krzywdy popełniane na najmłodszych,
tych najbardziej niewinnych, których szczególnie
powinniśmy chronić, których najbardziej powinniśmy zrozumieć i którym powinniśmy ze wszelką

cenę pomagać. Tak, to wstrząsający obraz naszego
chrześcijańskiego społeczeństwa, postępującego na
co dzień wbrew zasadom wiary wpajanym przecież
każdemu od dziecka!
Tyle faktów i obserwacji, teraz historia zmyślona, ale nie oderwana od rzeczywistości. Obejrzyjcie
drodzy kinomani amerykański dramat pt. „Przedszkolanka”, wyreżyserowany przez Sarę Colangelo,
z Maggie Gyllenhaal w roli tytułowej. Co w tym
obrazie jest takiego, co może Was zainteresować?
To studium dochodzenia do granic obłędu, to opowieść o realizowaniu swoich niezrealizowanych
ambicji poprzez kogoś innego, to opowieść o niespełnieniu, to wreszcie zwyczajna historia o niezwykle utalentowanym chłopcu, którego dzieciństwo
rodzice za wszelką ceną chcą chronić tak długo, jak
tylko się da. Znakomita rola Maggie Gyllenhaal; aż
dziw, że nie było jej chociażby wśród nominowanych do tegorocznych Oscarów. To poruszająca,
dramatyczna historia dwóch osób; dorosłej i dziecka. To znowu wołanie o pomoc, to znowu brak zrozumienia, otwartości i tolerancji!
Czy pójdziecie więc na wiosnę do Kina? Mam
nadzieję, że tak, że emocje, które tam są, zwyciężą.
Każdemu przyda się, paradoksalnie, wytchnienie
od wiosennych porządków, spacerów i obserwowania natury. To wszystko w końcu znudzi się Wam,
będziecie potrzebowali czegoś innego, będziecie potrzebowali … sztuki w codzienności? Ja na pewno,
ale czy Wy, drodzy Państwo?
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DO POCZYTANIAAnna Romaniuk

Orzeszkowo 14.
Historie z Podlasia

Już w 1639 roku zapisano, że Puszcza Białowieska „poczyna się od wsi Orzeszkowo”.
Podróż z warszawskiego Dworca Śródmieście,
przez Siedlce i Czeremchę, przez Wisłę i Bug,
trwa zazwyczaj cztery godziny. Tuż przy torach tablica z napisem „Orzeszkowo”.
Nie za daleko od stacji kolejowej, nie za
blisko sklepu – stoi dom. Otacza go, jak starych ludzi i stare drzewa, aura nostalgii. To
właśnie dom, wieś, jej mieszkańcy – dawni
i obecni – są bohaterami tej opowieści: polscy
Białorusini, z dziada pradziada „tutejsi”, mocno związani z ziemią przodków, a oprócz nich
piękna podlaska przyroda i skomplikowana
historia odmierzana datami kolejnych wojen,
wysiedleń, bieżeństwa.
„Orzeszkowo 14” to próba zapisania
świata, który odchodzi, otwarcia na to, co
dawniejsze, uważne, uczciwe spisanie widzianego i wysłuchanego.

Wydawnictwo Czarne 2019

fot. Antoni Wróblewski
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Promocja
Od 21 marca do końca kwietnia

Sauna i jacuzzi

dla wszystkich
Ośrodek Sportu, ul. B. Prusa 6
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PISZĄ O NAS / RELACJE

NERKA - PRAPREMIERA POLSKA SPEKTAKLU TEATRU ES

K

spotęgowało jeszcze moją ciekawość, a w głowie pojawiło się pytanie, jak można opowiadać o takich poważnych rzeczach na wesoło?.
Według mnie na sztukę „Nerka” Stefana
Vögla można spojrzeć w dwojaki sposób: po
pierwsze, jeśli ktoś domyślił się finału przedstawienia mógł być spokojny i dobrze bawić
się przez cały czas jej trwania, natomiast gdy
widz skupił się wokół problemu „Jeśli chcesz
wiedzieć czy cię kocham to spytaj mnie czy
oddam ci nerkę” na pewno mógł mieć trudności z reagowaniem na śmieszne dialogi
i komiczne miotanie się głównego bohatera,
stojącego decyzją oddania nerki swojej żonie,
która w dość oryginalny sposób postanowiła

sprawdzić lojalność małżonka (w rolach tych
niezawodny teatralny tandem małżeński Urszula Gotowicka i Maciej Czapski). Wydaje
mi się jednak, że jedni i drudzy widzowie na
pewno choć przez chwilę pomyśleli o tych
sprawach już zupełnie poważnie, być może
zaraz po opuszczeniu sali teatralnej albo
w domowym zaciszu. Jeśli o to chodziło twórcom spektaklu jestem jak najbardziej za i zapraszam wszystkich do siedleckiego Centrum
Kultury i Sztuki na ten niezbyt poważny spektakl o poważnych bądź co bądź sprawach.

wątek realizacji kariery zawodowej, opartej
na spełnianiu ukrytych w człowieku marzeń
o wielkości i sławie, zwłaszcza w tej męskiej
stronie społeczeństwa. Realizacja wielkich
projektów może być bowiem spełnianiem innych marzeń o wielkości, co dość sugestywnie pokazuje nam teatralna scena. Zależności,
układy, plany i marzenia mogą jednak zostać
zachwiane, jeśli szala toczących się spraw zaczyna przechylać się niestety nie na naszą korzyść. Pojawiająca się wtedy potrzeba grzecznej polityki, niemalże wejścia w rolę stratega
szachisty, może zrodzić zupełnie niespodzie-

wane sytuacje i obrócić bieg akcji w kompletnie nieprzewidzianym kierunku. Wszystko
to, co dzieje się na scenie CKiS w „Nerce”
warte jest zatem obejrzenia i wysnucia wielowątkowych wniosków.
Na koniec można powiedzieć, że całość spektaklu jest spójna, przemyślana i bogata w detale świetnych, pełnych humoru, inteligencji
i intrygi aktorskich tekstów. W zależności od
życiowej sytuacji widza, każdy może odebrać
tę sztukę inaczej i z innej perspektywy spojrzeć na otaczający go świat.

Iwona Gastołek,
instruktor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Starych Kobiałkach

fot. Janusz Mazurek

iedy usłyszałam proponowany tytuł
sztuki, na którą planowałam wybrać się
z przyjaciółmi pomyślałam, że wolałabym coś
bardziej rozrywkowego niż kolejną sztukę
o trudnych, moralnych wyborach i tragicznych niekiedy decyzjach życiowych towarzyszących procedurze przeszczepu organów.
Postanowiłam więc przeczytać krótki opis
sztuki, żeby upewnić się czy aby na pewno
chcę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Z opisu
wynikało, że choć fabuła spektaklu kręci się
wokół kwestii oddania nerki bliskiej osobie,
utrzymana jest w konwencji komedii. To nie
sprawiło jednak, że uległam przekonaniu
o bardzo rozrywkowym wieczorze, raczej

„N

erka” to niewątpliwie sztuka, po
obejrzeniu której nie da się obojętnie przejść do codzienności, czy to w małżeństwie, czy w innej relacji międzyludzkiej,
choćby nawet w miejscu pracy. Twórcy spektaklu fundują widzom nadzwyczaj prawdziwą
wizję życiowej sytuacji i trudnego wyboru oddania swojej nerki bliskiej osobie. Dojrzałość
schorowanej żony pozwala jej ze spokojem
i dystansem pogodzić się z okrutnym losem
i odstresować zdradę męża, w międzyczasie
inicjując intrygę wyimaginowanej choroby.
We wszystko to skrupulatnie wpleciony jest

Joanna Wilbik
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JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR

JASTRZÊBSKI S.A.
ul.Targowa 20, 08-110 Siedlce
tel.25 644 86 86
www.opel-siedlce.pl
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M E C E N A S I K U LT U R Y

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. 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;

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

www.scena24.siedlce.pl
Wydawca: Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce
Druk sponsorowany: Drukarnia Iwonex
Redakcja: Dział Promocji i Mediów
e-mail: promocja@ckis.siedlce.pl
Współpraca: Monika Mikołajczuk
fot. Maria Mazurkiewicz, Janusz Mazurek
Opracowanie graficzne Marek Błaszczyk
Wydawca zastrzega sobie prawo redakcji i skrótów nadesłanych materiałów.

