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[rozmowa z Dorotą Pomykałą]

[aktorzy o spektaklu]

[rozmowa z Jackiem Kawalcem]

Jestem zawzięta
na życie

Kulisy
spektaklu „Nerka”

Mam duszę
rockmana
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SONDA

NAJSZCZĘŚLIWSZE CHWILE MINIONEGO ROKU

KRZYSZTOF HEJKE

STOKRÓTKI

Miło po listku rwać niepełną stokroć
I rozkochanych słów różaniec cedzić,
Miło przy ludziach było raz powiedzieć,
Że się kochamy, i mówić po stokroć.
Miło zabłądzić pod lipowe cienie
Z kwiatkami w ręku — i patrząc ukradkiem,
Wzajemnie mówić obrywanym kwiatkiem:
Kochasz!... i pani kochasz mnie szalenie...
Gdy nas różowa poróżniła sprzeczka,
A zgody ciągle zabraniały świadki,
Pamiętasz, luba, jak te białe kwiatki,
Jeden mówił: nie - a drugi: troszeczka.
Dzisiaj samotny, dzisiaj bez nadziei
Błądząc po skałach, wszystkie moje smutki
Zbiegły się razem do białej stokrótki,
Co była siostrą stokrótek w alei.

NEEL VERDOORN

wykładowca akademicki, właścicielka
restauracji Bollywood Hollywood

niezależny choreograf, Holandia

Te najszczęśliwsze chwile,
które wspominam w 2018,
to te najprostsze - to miłość,
przyjaźń, podróże i muzyka.
Szczęściem dla mnie jest miłość i dom... Miejsce, do którego wracam, z którego czerpię
siłę i w którym odpoczywam.
W marcu związałem się na
dobre i złe z osobą, na którą
długo czekałem i do tej pory
czuję się jak przysłowiowa
„ślepa kura”, której przytrafiło
się prawdziwe szczęście.
Szczęściem dla mnie jest
przyjaźń... Szczęściem jest
podróż... W 2018 roku sześciokrotnie przemierzyłem
ścieżki Syberii, wszedłem
zimą na szczyt Pop Ivan (Karpaty Wschodnie) i pozwoliłem oswoić się ptakom na
górze Pilatus (Szwajcaria).

Po 30 latach pracy na uczelni
poszłam na urlop zdrowotny dla
podratowania zdrowia wszelakiego. Z typowego, twórczego
i otwartego na ludzi extrawertyka zmieniłam się w refleksyjnego introwertyka podsumowującego całe swoje dotychczasowe
życie zarówno naukowe, jak
i rodzinne. Zapisałam się na
studia doktoranckie. Zaczęłam
poświęcać więcej czasu na
wszystkie „precious moments”
z rodziną, moją mamą polską
i indyjską, moim kochanym mężem, dziećmi i wnukami. Jednak
największą radość sprawiła mi
jazda kabrioletem, który kupiła
nasza córka Diana za wygraną
w „Milionerach”. Wolność, jakiej
doświadczyłam, radość, pełnia
uśmiechu, oddechu i kierowania
swoim życiem jest bezcenna.
Jak to powiedziała Mariola Zaczyńska „każda kobieta powinna
mieć kabrioleta”.

To był dla mnie wyjątkowo
twórczy rok i było wiele
takich momentów, które
dały mi poczucie spełnienia
i szczęścia. Największą satysfakcję przyniosła mi praca
nad choreografią do projektu
“Once a tango” dla Uniwersytetu Artystycznego Codarts
do muzyki skomponowanej
przez Osvaldo Pugliese.
Praca z nim była wyjątkowym
doświadczeniem i mam
nadzieję, że publiczność
doceniła nasze wspólne wysiłki, by ten spektakl zapadł
im w pamięć. Niesamowite
wrażenia artystyczne dostarczyła także muzyka grana na
żywo. Odnalezienie silnego
kontrapunktu pomiędzy
doskonałym ruchem a mocną
muzyką było wspaniałym
procesem twórczym. To był
dla mnie inspirujący rok.

Rwałem ją... listki leciały w błękicie
Aż na jezioro, ze skały, gdziem siedział;
I wiesz, co listek ostatni powiedział? —
Luba, że jeszcze kochasz mnie nad życie.
Juliusz Słowacki

BEATA GULATI

fotografik i podróżnik

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

4-5 Repertuar CKiS luty 2019 r.

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2

6-7 Co za miesiąc?

Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40

8 Zimowa Akademia Talentów
10-11 Rozmowy teatralne z Dorotą Pomykałą

Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134
UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9

12-13 Kulisy spektaklu „Nerka”

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4

14-15 Gość Sceny 24 - rozmowa

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6

z Jackiem Kawalcem
16 Codarts w Siedlcach
17 Rodzinna Niedziela w Teatrze
18 Mini przewodnik
turystyczny

Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26

20-21 Bazar kulturalny

Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2

22-23 Piszą o nas/relacje

Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4

Frank Benard Dicksee, Romeo i Julia - 1884

luty 2019
Nr 1(56)

Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
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2 LUTEGO (sobota)

KONCERT KOLĘD
I PASTORAŁEK
godz. 19:00
miejsce: Parafia św. Jana Pawła II
w Siedlcach

14 LUTEGO (czwartek)

Wykonawcy:
Chór Miasta Siedlce,
Dyrygent: Justyna Kowynia-Rymanowska
Schola Parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach,
Dyrygent: Robert Gryczka
Koncert pod honorowym patronatem biskupa
Kazimierza Gurdy

7 LUTEGO (czwartek)
WERNISAŻ

PEJZAŻ WĘDROWCA
WALENTYNKI W TEATRZE

OSTRA
JAZDA
godz. 17:00, 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Norm Foster
Reżyseria: Mirosław Połatyński
Obsada: Marta Wierzbicka,
Magdalena Wójcik, Mirosław Baka,
Jan Jankowski, Przemysław Sadowski
Co się dzieje kiedy tracimy pracę? Szukamy
nowej! Ale droga, którą przemierzamy, aby
zdobyć wymarzone stanowisko może być
długa i wyboista, a i poszukiwania mozolne.
Co robią bohaterowie „Ostrej jazdy”, którzy
z dnia na dzień utracili pracę? Postanawiają
iść na skróty. Nie chcą walczyć o nową
posadę i czekać miesiącami na zatrudnienie.
Sami wymyślają sobie zajęcie! Wpadają na
karkołomny i dosyć niebezpieczny pomysł –
postanawiają zrealizować… film erotyczny.
Wszystko wydaje się proste: trzeba tylko
zatrudnić odpowiednich „aktorów” i ruszyć
z produkcją, która przysporzy im mnóstwo
pieniędzy! Wszystko zaplanowane jest
w szczegółach…ale jak to w farsach bywa,
sytuacja szybko wymyka się spod kontroli
i bardzo komplikuje. A to z kolei powoduje
mnóstwo śmiesznych sytuacji i zabawę aż do
łez. Spektakl Teatru Komedia
z Warszawy.

godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS
Wernisaż wystawy malarstwa
Marii Sawickiej-Biczyk
Artystka urodziła się w Rafałówce. Ukończyła
Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu.
Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Gdańsku otrzymując
dyplom na Wydziale Malarstwa. Należy do
Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów
Ceramików Keramos.

17 LUTEGO (niedziela)
SPEKTAKL

O PIRACIE BUCIORZE
KTÓRY ZGUBIŁ SKARB,
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA
godz. 18:00
miejsce: Stare Kobiałki
Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Występują: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz
Scenografia i kostiumy: Natalia Koperkiewicz
Niezbyt odważny tytułowy pirat Bucior i jego
gadatliwa i bardzo kolorowa Papuga żeglują
po morzu, aż na pewnej wyspie spotykają
innego Pirata, groźnego Kapitana Haka, który
szuka skarbu. Hak jest straszny, wzbudza lęk,
ale poczciwy Pirat znajdzie na niego sposób
dowcipny i pomysłowy. Bucior przejdzie
liczne próby siły i charakteru, by na koniec
zrozumieć, że najbardziej wartościowym
skarbem jest przyjaciel. A Papuga? Gada,
gada, gada... Zobaczcie sami, co się jeszcze
wydarzy w morskiej opowieści! Świetna
zabawa z bajecznie kolorowymi kostiumami,
niespodziewanymi zwrotami akcji
i zaskakującą puentą.

14 LUTEGO (czwartek)

19, 20, 22 LUTEGO

SPEKTAKL

SPEKTAKLE EDUKACYJNE

OSTRA JAZDA
WALENTYNKI W TEATRZE
godz. 17:00, 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Norm Foster
Reżyseria: Mirosław Połatyński
Obsada: Marta Wierzbicka, Magdalena Wójcik,
Mirosław Baka, Jan Jankowski,
Przemysław Sadowski

W KRAINIE LAWENDOWEGO
RYCERZA
ARTENES
ZŁODZIEJ CZASU
godz. 8:30, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu
Wrocławskiego Teatru Edukacji Artenes.
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24 LUTEGO (niedziela)
SPEKTAKL

NASZE ŻONY
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
w w w.facebook.com/ckis.siedlce

22 LUTEGO (piątek)

Reżyseria: Wojciech Pszoniak
Występują: Wojtek Malajkat,
Jerzy Radziwiłowicz,
Wojciech Pszoniak

KONCERT STYPENDIALNY

APPLE PIE
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Jeszcze przed wydaniem swojej debiutanckiej płyty
muzycy Apple Pie wracają z koncertem do Centrum
Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna
Miasta Siedlce. Zagrają znany z występów na żywo
materiał, dorzucając kilka premierowych utworów. Do
tej pory zespół wydał własnym sumptem ciepło przyjętą
EP-kę „Koniec dzieciństwa” odtwarzaną wielokrotnie na
antenach Polskiego Radia „Trójka”, RDC, a także rozgłośni
regionalnych w całej Polsce. W październiku ubiegłego
roku singiel „Koniec Dzieciństwa” trafił na playlisty
nowego projektu wytwórni Kayax „My name is New”
stworzonego z myślą o artystach debiutujących na
rodzimej scenie muzycznej.

27 LUTEGO (środa)
SPEKTAKL

OSKAR
I PANI RÓŻA

24 LUTEGO (niedziela)

godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

23 LUTEGO (sobota)
KONCERT

KLASYKA PO BANDZIE
godz. 17:00, 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz i reżyseria: Jacek Kęcik
Występują:
Fortepian - Waldemar Malicki
Wiolonczela - Małgorzata Krzyżanowicz
Sopran - Anita Rywalska
Tenor - Marcin Pomykała
Oszałamiająca muzyka, pełna seksapilu
czteroosobowa formacja oraz rozbrajające żarty
„tu i teraz”. Zapraszamy na pełne pozytywnej
energii koncertowe show w takt melodii
wygrywanych przez charyzmatycznego wirtuoza
Waldemara Malickiego.
Pianista wraz z czarującą wiolonczelistką
i porywającymi solistami zaprezentują największe
hity Pucciniego, Bramsa, Verdi’ego czy Bizeta,
które zaskoczą swoim brzmieniem niczym
przeboje napisane współcześnie. Muzyczny
spektakl zachwyca ogromną ilością pianistyki
i różnorodnością subtelnych klimatów,
a energetyczne utwory oczarują niejednego
melomana. Pełen temperamentu koncert to
spotkanie z wyśmienitym humorem! Anegdoty
z najwyższej półki nie tylko bawią do łez, ale także
trafnie komentują naszą współczesność.

Autor: Éric-Emmanuel Schmitt
Tłumaczenie: Barbara Grzegorzewska
Scenariusz, reżyseria: Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro
Jeśli zgadzacie się ze Staffem, że „śmierci
tak się należy uczyć jak życia”, nie możecie
przeoczyć przedstawienia Teatru Tańca Caro
opowiadającego o 9-letnim chłopcu chorym
na raka. Spektakl powstał na podstawie
znakomitej książki Erica-Emmanuela Schmitta
pt. „Oskar i Pani Róża”. W dwunastu listach
do Boga chore dziecko opisuje swoje życie –
życie, którego nigdy nie będzie miało. Iwona
Maria Orzełowska, scenarzystka i autorka
przedstawienia, stworzyła pomost pomiędzy
dziecięcą bezradnością, naiwnością, strachem,
a dojrzałą potrzebą zrozumienia, odkrycia.
To bodajże jedyna inscenizacja w Polsce
wzbogacona o poruszające piosenki, których
autorami są Urszula Gotowicka (tekst)
i Krzysztof Chromiński (muzyka).
Lekarze leczą, a my możemy pomóc albo
przeszkodzić…

NASZE
ŻONY
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Wojciech Pszoniak
Występują: Wojciech Malajkat,
Jerzy Radziwiłowicz,
Wojciech Pszoniak
Komediodramat o męskiej przyjaźni
i problemach z kobietami. Inteligentna
sztuka pełna zwrotów akcji, skłaniająca do
refleksji. Na scenie trzej wirtuozi polskiej sceny
Wojciech Pszoniak, Wojciech Malajkat, Jerzy
Radziwiłowicz.
„Nasze żony” to sztuka, w której aktor jest na
pierwszym planie, jest podmiotem, a nie – jak
to się dziś często zdarza – przedmiotem. Lubię
taki teatr. Taki teatr jest mi bliski. Interesują mnie
ludzkie losy, zmaganie się człowieka z życiem. Nie
chcę, by coś przeszkadzało mi w zbliżeniu się do
człowieka, w jego zrozumieniu.
Wybrałem tę sztukę również dlatego, żeby
spotkać się na scenie z moimi wspaniałymi
Kolegami – Wojtkiem Malajkatem i Jurkiem
Radziwiłowiczem.
Wojciech Pszoniak
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MARZEC 2019

3 MARCA (niedziela)

8 MARCA (piątek)

SPEKTAKL
godz. 16:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK I PLAMY

godz. 19:00

BRUNETKI, BLONDYNKI...
GALA OPERETKOWO - MUSICALOWA Z OKAZJI DNIA KOBIET
Podczas koncertu usłyszymy najsłynniejsze arie operetkowe, musicalowe oraz
piosenki m.in. „Ninon, ach uśmiechnij się”, „Brunetki, blondynki”,
„O sole mio”, „Aria ze śmiechem”.
Duety m.in.: „Vivo per lei”, „Time too say goodbay”, „Tłumy fraków”
i wiele innych przebojów musicalowych i operetkowych.

14 MARCA (czwartek)
10 MARCA (niedziela)

SPEKTAKL
godz. 19:00

SPEKTAKL
godz. 16:00, 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

TYDZIEŃ NIE DŁUŻEJ

PRAPREMIERA POLSKA

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE
Autor: Clément Michel
Reżyseria: Marcin Sławiński
Obsada: Andrzej Nejman, Anna Cieślak (gościnnie)/
Natalia Rybicka (gościnnie), Paweł Małaszyński
Producent: Małgorzata Nejman
Organizatorem spektaklu jest Fundacja TKwadrat

NERKA

Autor: Stefan Vögel
Przekład: Piotr Szalsza
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz, Robert Protasewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Dorota Kaczorek,
Maciej Czapski, Robert Protasewicz
Partner projektu: Austriackie Forum Kultury
SPEKTAKL DODATKOWY 21 MARCA GODZ. 19:00
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16 MARCA (sobota)
15-17 MARCA

SPEKTAKL
godz. 18:30

WARSZTATY I AUDYCJA
godz. 10:00 - 18:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

AKADEMIA SZTUK „PIĘKNA 7”

TALENT ON THE MOVE

CODARTS
Warsztaty i audycje do Uniwersytetu Artystycznego CODARTS w Rotterdamie.
Szczegółowy harmonogram dostępny na stronie www.ckis.siedlce.pl

Spektakl w wykonaniu studentów Uniwersytetu Artystycznego Codarts w Rotterdamie. „Talent on the move” – tworzy fascynująca mieszanka różnorodnych utworów
ukazująca nie tylko wszechstronne talenty tancerzy, ale też ciekawy program
i hipnotyzujący kolaż choreograficznych wizji światowej sławy choreografów.

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

19-21 MARCA

25 MARCA (poniedziałek)

SPEKTAKL
godz. 9:00 i 11:00

SPEKTAKL
godz. 17:00, 20:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

KOCHANIE, WRÓCIŁEM

ANTYGONA

Autor: Eric Assous
Reżyseria: Tomasz Dutkiewicz
Obsada: Bartosz Obuchowicz, Grzegorz Pawlak, Jan Jankowski,
Marcin Troński, Wojciech Wysocki, Marta Wierzbicka,
Maria Pakulnis, Katarzyna Ankudowicz
Znakomita komedia będąca swoistym lustrem, w którym w przerwach pomiędzy
wybuchami śmiechu przeglądamy się my wszyscy - widzowie w teatrze i główni
aktorzy w naszym własnym życiu.

Reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
Opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: aktorzy Teatru Es
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S I E D L C E

Otwarte zajęcia artystyczne z udziałem instruktorów
Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
W programie m.in.: otwarte zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, aktorskie i plastyczne.

28, 30 STYCZNIA
1, 4, 6, 8 LUTEGO
GODZ.
10:00 – 12:00
28- 30
STYCZNIA
GODZ.
12:00 – 14:00
28- 30 STYCZNIA
GODZ.
10:00 – 11:30 I grupa
11:30 – 13:00 II grupa
28 STYCZNIA-1 LUTEGO
GODZ.
10:00 – 12:00
4-6
LUTEGO
godz.
10:00 – 12:00

OTWARTE ZAJĘCIA PLASTYCZNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

prowadzone przez Ireneusza Parzyszka
miejsce: Spółdzielczy Klub Kultury „Trójka” ul. Kurpiowska 3

SEKCJA PLASTYCZNA

OTWARTEWARSZTATY
WOKALNO - TEATRALNE

prowadzone przez Roberta Protasewicza
miejsce: CKiS, ul. Bpa I. Świrskiego 31

OTWARTE ZAJĘCIA WOKALNE
Z EMISJI GŁOSU

prowadzone przez Justynę Kowynia-Rymanowską
miejsce: CKiS, ul. Bpa I. Świrskiego 31

OTWARTE ZAJĘCIA Z TAŃCA
WSPÓŁCZESNEGO

prowadzone przez instruktorów instruktorów Teatru Tańca Caro i Formacji Caro Dance
miejsce: CKiS, ul. Bpa I. Świrskiego 31

OTWARTE
WARSZATY TEATRALNE

prowadzone przez Macieja Czapskiego
miejsce: CKiS, ul. Bpa I. Świrskiego 31

Szczegółowe informacje pod nr tel. 25 794 31 70 oraz na www.ckis.siedlce.pl
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z

Dorotą Pomykałą,
aktorką teatralną i filmową,
pedagogiem

Jestem
zawzięta
na życie
 Podobno zdawała Pani do krakowskiej szkoły teatralnej
w ukryciu przed rodzicami…. Dlaczego?
Tak naprawdę to nie wiem. Byłam skrytą dziewczynką. Nikomu
z niczego się nie zwierzałam. A może podświadomie nie chciałam, żeby ktokolwiek miał wpływ na moje decyzje, zresztą nie do
końca przemyślane.
 W Pani rodzinie żywe były tradycje aktorskie i muzyczne.
Jak Pani wspomina atmosferę rodzinnego domu i za czym
Pani najbardziej tęskni, wracając myślami do tamtych lat?
Za wspólnym śpiewaniem. Za ciepłem kuchni, w której był piec
na węgiel. Mama smażyła placki tarte, a my z siostrami stałyśmy
w kolejce po nie, takie były pyszne. A potem godzinami bawiła
się z nami w teatrzyk.
 Który z wykładowców krakowskiej PWST miał na Panią
największy wpływ i co mu Pani zawdzięcza?
Prof. Jerzy Goliński prowadził sceny współczesne, dzięki którym mogłam się otworzyć. Prof. Marta Stebnicka, która nauczyła
mnie śpiewać i w sumie to dzięki niej i śpiewaniu stałam się bardziej odważna.

 Uzyskała Pani dyplom w pamiętnym 1981 roku, ale debiut miała już Pani za sobą, dwa lata wcześniej, na deskach
krakowskiego Teatru Starego. Równolegle z teatrem zaczęła
rozwijać się Pani kariera filmowa – i tu znów mocny debiut
w „Aktorach prowincjonalnych” Agnieszki Holland. Takich
mocnych filmów w Pani filmografii jest bardzo wiele – które
z tych kreacji najwięcej Panią „kosztowały”?
Pytanie jest właściwie na napisanie książki. Każda rola to osobny
rozdział. Do każdej podchodzę inaczej. Głównie intuicyjnie. I naprawdę trudno to wytłumaczyć w kilku słowach. Za niektóre role
bierze się dużą odpowiedzialność, jak np. Edith Piaf. Po wielu
latach od zagrania tej postaci udało mi się być na jej grobie w Paryżu i złożyć jej swoisty hołd.

fot. archiwum prywatne

Cena jest duża, ale nie tylko u mnie.
Wielu moich kolegów tak dogłębnie pracuje
i później nie możemy spać. Czasami czuje się
fizyczny ból, bo w końcu gra się
te role na swoim żywym organizmie.

Biuletyn Informacji Kulturalnej

 „Te role, z którymi się zaprzyjaźniam, potrafię do bólu,
płaczu i skonania na widowni grać” – zwierzyła się Pani w jednym z wywiadów. Jaka jest cena tego poświęcenia? Jak długo
wraca Pani do równowagi?
Cena jest duża, ale nie tylko u mnie. Wielu moich kolegów tak dogłębnie pracuje i później nie możemy spać. Czasami czuje się fizyczny ból, bo w końcu gra się te role na swoim żywym organizmie. Po
„Bitwie Warszawskiej” w reż. Moniki Strzępki wychodzę ze spuchniętą buzią od płaczu i trudno mi się porozumieć z kimkolwiek.
 Kraków i Warszawa to dwa różne światy w Pani zawodowym życiu – tak się składa, że w Krakowie grała Pani i wciąż
gra w dramatycznym repertuarze, a w stolicy są to lżejsze
gatunkowo role. Czy to przypadkowa cezura?
Tak, to zupełny przypadek. Bardzo zresztą chwalebny, bo dzięki niemu mogę się w pełni realizować jako aktorka. Bardzo lubię
rozśmieszać ludzi, ale nakłanianie ich do refleksji jest również
piękne.
 W ostatnich latach możemy podziwiać Pani talent w kilku
serialach komediowych, które z pewnością przysporzyły Pani
popularności. Jak Pani sobie z nią radzi?
Niespecjalnie zauważam tę popularność. Najczęściej jakieś zamieszanie wokół swojej osoby widzę przy serialu, który jest na
bieżąco pokazywany w telewizji. W sumie wolę się kryć w czapce
za okularami i być niezauważalna.
 Od 1992 prowadzi Pani z Danutą Owczarek, Pani siostrą,
Studio Aktorskie ART. – Play i dwuletnią Policealną Szkołę
Aktorską w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Skąd pomysł,
by zająć się edukacją studentów?
Myślę, że nasze studio Art.-Play bardzo potrzebne jest tam, na
Śląsku. Do szkół teatralnych zdaje co roku bardzo dużo kandydatów. Poziom egzaminów się zawyżył i w sumie dobrze jest się
gdzieś przygotować, żeby wiedzieć, co jest na tych specyficznych
egzaminach. Jak chociażby zadania, typu: „Bądź butelką zsiadłego
mleka, siatką do zakupów lub czarnym kolorem”.
 Co jest dla Pani najbardziej budujące w tej pracy?
Budujące jest to, że można spotkać tyle wspaniałej wrażliwej młodzieży w jednym miejscu. Ich talenty są często niesamowite, jak
np. Łukasza Simlata, Agaty Buzek czy Soni Bochosiewicz. To wielki zaszczyt móc ich przygotowywać do szkoły, a później gdzieś
z nimi grać w Polsce.
 Gdyby nie aktorstwo, to w jakiej dziedzinie by się Pani
spełniała?
Czuję, że byłabym świetnym menagerem. Mogę w 5 minut zorganizować rzeczy zupełnie niemożliwe (śmiech).
 Mimo licznych zobowiązań zawodowych znajduje Pani
czas na odpoczynek i podróżuje po całym świecie. Czym jest
dla Pani podróż i jak odmieniona z niej Pani powraca do
domu?
Podróż to wytchnienie, zapomnienie o rzeczywistości, oczyszczenie głowy z tysiąca dialogów i tekstów. To nowy oddech. Ludzie,
którzy mnie nie znają, to… mogłabym wymieniać bez końca, tak
lubię podróżować.
 Skąd czerpie Pani siłę do walki z przeciwnościami losu?
Z genów mamy. Była bardzo silną kobietą. Jest dla mnie przykładem niesamowitej odwagi i zawziętości na życie. Z pracowitości
mojego taty i też jego siły. W końcu spędził pod ziemią jako górnik 32 lata. Bardzo często spoglądam w niebo i stamtąd pochodzi
ta siła najważniejsza.

Dziękuję bardzo za rozmowę Monika Mikołajczuk
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WYBRANA FILMOGRAFIA:
2017: Gotowi na wszystko. Exterminator – matka Marcysia
2016: Bóg w Krakowie – kwiaciarka Marysia, ciotka Julki
od 2015: Singielka – Sława, matka Elki
2014: Mocna kawa wcale nie jest taka zła (etiuda szkolna) – Wanda
2013–2014: To nie koniec świata – Halina
2013: Na dobre i na złe – pacjentka Krysia (od.523)
2012: Prawo Agaty – Elżbieta Karska (odc.5)
2011: Głęboka woda – Monika Karcz, córka Heleny (odc. 8)
2010 - SZPILKI NA GIEWONCIE Obsada aktorska (Lucyna)
2010 - MILCZENIE JEST ZŁOTEM Obsada aktorska (prowadząca AA),
2010 - KI Obsada aktorska (Bogusława),
2010 - ERRATUM Obsada aktorska (kierowniczka noclegowni),
2009 - ZGORSZENIE PUBLICZNE Obsada aktorska (Luca Sówka),
2009 - 1215, 1216, 1217, 1218 w PLEBANIA Obsada aktorska (Grażyna Król,
matka księdza Antoniego),
2009 - MOJA NOWA DROGA Obsada aktorska (Grażyna, matka Piotra),
2009 - WCZORAJ STYPA DZIŚ WESELE (4), PRZYPADEK CZY PRZEZNACZENIE (5), NARZECZONA SAMOBÓJCY (6), POŻEGNANIE
SNÓW (7), NOC SZCZUROŁAPA (8), PRZYJACIÓŁKI SĄ JAK BIMBER
(11), SZCZĘŚCIE NA RATY (12), ÓSMY KOLOR TĘCZY (13) w BLONDYNKA Obsada aktorska (felczerowa Eleonora Sobierajowa),
2008-2009 - BRZYDULA Obsada aktorska (Alicja, kadrowa "Febo & Dobrzański Fashion"),
2005 - Z ODZYSKU Obsada aktorska (matka Wojtka),
2005 - ŚLĄSK w ODA DO RADOŚCI Obsada aktorska (mama Agi),
2005 - 15 w BOŻA PODSZEWKA. CZĘŚĆ DRUGA Obsada aktorska (lekarka w szpitalu psychiatrycznym),
2001 - 2, 3 w SAMO NIEBO Obsada aktorska (Zofia),
2000 - GRA POZORÓW (33) w NA DOBRE I NA ZŁE Obsada aktorska
(Maria Kozłowska),
1999 - KRÓLOWA ANIOŁÓW Obsada aktorska (Anna Skłodowska, córka
Elżbiety),
1997 - PUŁAPKA (1997) Obsada aktorska (Iwona Bąbol, dziewczyna Maćka
w Ameryce),
1994 - SPIS CUDZOŁOŻNIC Obsada aktorska (Jola Łukasik),
1993 - TYLKO STRACH Obsada aktorska (Anka, członkini klubu "AA"),
1993 - DWA KSIĘŻYCE Obsada aktorska (poetka Klara, siostra Marty),
1990 - KAJ'S FODSELSDAG Obsada aktorska (Magdalena),
1989 - SZKLANY DOM Obsada aktorska (Wanda Barańska, matka Dorotki),
1989 - CHCE MI SIĘ WYĆ Obsada aktorska (Marta),
1987 - DORASTANIE Obsada aktorska (Basia, dziewczyna, potem żona, Tadeusza Leszkiewicza),
1986 - WERYFIKACJA Obsada aktorska (Elżbieta, była partnerka Labusa),
1986 - U PASTERNIKÓW WESELE. ROK 1926 (11), ZŁOTA LILIJKA.
ROK 1932 (12), NIESPOKOJNA GRANICA. ROK 1939 (13), WAŻNE ZADANIE. ROK 1939 (14), WYCIECZKA W NIEDZIELĘ. ROK 1941 (15),
PRZYJAZNA HAŁDA. ROK 1944 (17), TA ZIMA BYŁA GORĄCA. ROK
1945 (18), NASTAŁA WIOSNA. ROK 1945 (19) w BLISKO, CORAZ BLIŻEJ
Obsada aktorska (Wanda Pasternik, żona Henryka),
1982 - WIELKI SZU Obsada aktorska (prostytutka Jola),
1982 - ODWET Obsada aktorska (recepcjonistka w schronisku),
1981 - WOLNY STRZELEC Obsada aktorska (żona Piotra Wisłockiego),
1980 - KRAKÓW 1874 (1) w Z BIEGIEM LAT, Z BIEGIEM DNI... Obsada
aktorska (panna Ciuciumkiewiczówna),
1980 - UKRYTY W SŁOŃCU Obsada aktorska (Beata),
1980 - 1, 3 w PUNKT WIDZENIA (1980; serial tv) Obsada aktorska (Liliana
Ogroszko),
1979 - TERRARIUM Obsada aktorska (Lucyna, była dziewczyna Michała),
1979 - OJCIEC KRÓLOWEJ Obsada aktorska (Helena Pogorzelska),
1978 - CUDOWNE ŹRÓDŁO (5) w UKŁAD KRĄŻENIA Obsada aktorska
(Dorota, pomocnica zielarki),
1978 - AKTORZY PROWINCJONALNI Obsada aktorska (młoda aktorka;
nie występuje w czołówce)
Żródła:
www.wikipedia.org | www.filmpolski.pl | www.filmweb.pl
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- KULISY SPEKTAKLU
 Jakie emocje i refleksje towarzyszyły Państwu po przeczytaniu scenariusza „Nerki”? Czy kiedykolwiek w codziennym życiu
zadawaliście sobie pytanie: czy stać mnie na oddanie narządu bliskiej osobie i czy tylko bliskiej?
 Co jest siłą tego spektaklu?
 Jaka myśl czy pytanie zostało w Was po próbach do „Nerki”?
 Jakiego widza chcielibyście zobaczyć na widowni?
 „Dla cnoty nie ma żadnego większego teatru nad sumienie” - powiada Cyceron. Czy spektakl „Nerka” może być dla widza
rodzajem katharsis?
 Od tragedii do komedii - tak w skrócie można scharakteryzować dramatopisarstwo Austriaka Stefana Vogla, na podstawie
którego powstała „Nerka”. Jaki środkami wyrazu aktor może oswajać ciężkie gatunkowo tematy, z moralnością
i egzystencjalnymi pytaniami w tle, by widz wyszedł z teatru pokrzepiony a nie przygnębiony? - oto pytania, które zadaliśmy
odtwórcom głównych ról.

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

Pierwsze czytanie podziałało na mnie... przygnębiająco. Serio.
Utwór poruszający, inspirujący i... przygnębiający. Dla mnie. Odniosłem wrażenie, że autor niespecjalnie wierzy w kondycję moralną ludzkości. OK, może ten sceptycyzm ogranicza się do klasy średniej... Lubi
swoich bohaterów, ale dumny z nich nie jest, nie oszczędza ich. Jakby
stawiał widzowi lustro. Żeby ten się przejrzał i poprawił to i owo. A codzienność? Największą celebrytką wśród nerek jest ta Saletów. Seriale
medyczne nie stroną od tego tematu. Kiedyś stanąłem wobec tego problemu i przegrałem. Przeszczep nie był możliwy. Było za późno. Wielu
aspektów roztrząsanych przez bohaterów w ogóle nie brałem pod uwagę. Nadal uważam, że taka decyzja nie ma w sobie niczego racjonalnego.
Czysta emocja, czyli coś, z czego zbudowane są anioły :-)
Wybacz, Marku Tuliuszu. Należymy chyba do różnych teatrów. Mój
jest... zwyczajny. Gdzie jest się codziennie. A artystą sporadycznie. Moje
sumienie, moja sprawa. Za to w moim teatrze zdarzają się te niezwykłe dni, kiedy zapełnia się widownia, gasną na niej światła, podniesie się
kurtyna i... „Nerka” katharsis? O ile rozumiem znaczenie tego słowa, to
nie. Raczej prowokacją, impulsem do refleksji, inspiracją... „Nerka” stawia pytania, ale nie daje recept, odpowiedzi, otwiera, a nie domyka. Lustro, a nie kąpiel. Ferment i niepokój, a nie oczyszczenie. Do tego „Ner-

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

Maciej Czapski
Arnold
ka” nie jest tragedią, nie zbudowano
jej fabuły na węźle tragicznym. Nikt
nie ginie, nie przeżywa chwili iluminacji. Nie chcę zdradzać za wiele, ale
sumienia bohaterów w najmniejszym
stopniu obciąża tytułowa nerka.
„Wiem, co chciałem ci dać, nie
wiem, co sobie weźmiesz”, to zdanie
z pewnej przypowieści. Pewnie, że życzyłbym sobie i światu, żeby widzowie zrobili pod wpływem spektaklu krok, ku rejestracji w banku dawców,
czy wypełnieniu oświadczenia woli. Ale oczekiwać tego... nie mam prawa.
Zachęcać, inspirować przykładem, prowokacją, ale nie nachalnie. Właśnie,
wydaje mi się, że to nie jest spektakl „ku pokrzepieniu”, raczej „ku refleksji”.
Zabawny w formie. Żeby nie przygnębiać :-)
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Kiedy po pierwszym przeczytaniu scenariusza „Nerki” spojrzałam na jego stronę tytułową, gdzie była mowa o komedii, troszkę
się zdziwiłam. Na pierwszy rzut oka „Nerka” nie wydawała mi się
sztuką komediową. Jednak z upływem czasu i po kolejnej lekturze
uznałam, że pomimo powagi tematu, całość została przedstawiona
w całkiem zabawny sposób. Zanim jeszcze przeczytałam ten scenariusz, zdarzało mi się zastanawiać nad tym, czy oddałabym komuś
swoją nerkę. Wiadomo, że teoretyczne rozważania różnią się trochę
od postawienia się w rzeczywistej sytuacji, jednak moja odpowiedź
byłaby oczywista - jeżeli ktoś z moich bliskich potrzebowałby narządu do przeszczepu, oddałabym swój bez wahania. Mocną stroną
całej sztuki jest właśnie bardzo dobrze napisany
scenariusz. Moim zdaniem
co najmniej kilka tekstów
można byłoby wykorzystać
w codziennym życiu. Trudno mi teraz powiedzieć,
jakie emocje wywołuje we
mnie ten spektakl, bo wciąż

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

| 13

Dorota Kaczorek
Diana
jesteśmy w trakcie prób. Sądzę jednak, że myśli i pytania, które „Nerka” prowokuje, będą się stale w nas
kłębiły, ponieważ temat poruszany
w tym przedstawieniu traktuje o egzystencjalnych sprawach i o tym, co
tak naprawdę liczy się w życiu.
Fabuła spektaklu to dość specyficzny humor, można powiedzieć,
że w pewnym sensie trochę czarny. Jednak wierzę, że każdy znajdzie coś dla siebie i zastanowi się nad tym, jaką postawę przyjąłby,
gdyby sam znalazł się sytuacji, w jakiej zostali postawieni bohaterowie. Jako aktorzy dołożymy wszelkich starań, aby spektakl
okazał się jednak bardziej komedią niż tragedią, ale jakie odczucia
będą towarzyszyły widzowi po wyjściu z teatru, to już sprawa bardzo indywidualna.

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

PRAPREMIERA POLSKA 14 MARCA | GODZ. 19:00
DODATKOWY SPEKTAKL 21 MARCA | GODZ. 19:00
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GOŚĆ SCENY 24
ROZMOWA Z

Jackiem Kawalcem, aktorem teatralnym i filmowym

fot. materiały prasowe

Mam duszę
rockmanA

 Nie ma chyba Polaka, który nie kojarzyłby „Randki w ciemno” z Pana osobą.
Proszę powiedzieć, w którym momencie
i dzięki jakiej roli wyszedł Pan z tej „szuflady”?
Tak do końca to nie wyszedłem jeszcze
z tej roli, skoro zadaje mi pani takie pytanie (śmiech). Rzeczywiście byłem kojarzony
dosyć mocno z tym programem, mimo że
wówczas pracowałem już na etacie w Teatrze
Polskim w Warszawie, występując prawie codziennie w klasycznym repertuarze, podczas
gdy „Randka w ciemno” pojawiała się zaledwie raz w tygodniu. Ale to jest właśnie magia telewizji. Myślę, że takim przełomowym
momentem, który odwrócił uwagę widzów
od gospodarza „Randki w ciemno” była rola
Witebskiego w serialu „Ranczo”.
 Postać nauczyciela Witebskiego bawiła
miliony Polaków – ale równie dobrze czuje
się Pan, jak już wspomniał, w dramatycznym repertuarze. Kreacja zmagającego się
z alkoholizmem Jakuba z monodramu „Ta
cisza to ja” z pewnością przejdzie do historii teatru. Ta różnorodność jest chyba największą frajdą dla aktora…
Tak, to olbrzymi walor tego zawodu. W monodramie „Ta cisza to ja” przenikają się nuty
komediowe i tragiczne, co wymaga dużego
doświadczenia scenicznego, ale też aktorskiej bezczelności. Żonglerki emocjami.

Długo się zastanawiałem, czy podjąć się
tego wyzwania. Odbyłem godziny rozmów
z terapeutami uzależnień, m.in. z Ewą Woydyłło, by jak najlepiej poznać mojego bohatera, będącego na krawędzi życia z powodu
wyniszczającego nałogu. Widzowie podczas
tego przedstawienia na przemian śmieją się

W programie
„Twoja twarz brzmi znajomo”
połączyłem śpiew i ruch.
Do roli 21-letniego Planta,
frontmena zespołu
„Led Zeppelin”,
musiałem schudnąć
w ciągu trzech tygodni
dziesięć kilogramów,
i płaczą. Jakub jest komiczny, kiedy wygłupia się, by zdobyć na ulicy parę groszy na
piwo i budzący współczucie, kiedy dopada
go delirium. Znakomity tekst Jana Jakuba Należytego sam niesie aktora. I to mnie
przekonało.

 Jak ten monodram został przyjęty
przez widzów? Co Pana zaskoczyło w ich
reakcjach?
Przyznam, że były one bardzo spontaniczne. Przed premierą miałem próbę generalną
w zakładzie karnym w Białymstoku. Pamiętam początkowe reakcje więźniów, w stylu:
„Co nam będzie jakiś Kawalec pogadankę antyalkoholową pie…ił. Co on tam wie
o życiu!” W trakcie przedstawienia ta wrogość z minuty na minutę topniała. Na ich
twarzach pojawiał się uśmiech, bo niektóre
sceny autentycznie bawią, i łzy wzruszenia,
może współczucia, a może był to płacz nad
samym sobą. Po spektaklu żegnali się ze mną
„na niedźwiedzia” i obdarowali mnie prezentami w postaci ich rękodzieła. To było dla
mnie najcenniejsze autorskie honorarium
w życiu. Także młodzież świetnie odbiera
ten monodram. Jest ona bardzo wyczulona
na fałsz, a tu mamy do czynienia z czymś, co
jest autentyczne i prawdziwe. To nie jest tylko
rzecz o alkoholizmie, ale i o wszelkich innych
uzależnieniach, które rujnują nasze rodziny,
psują przyjaźnie, depczą miłość, trwonią dorobek życia.
 Ale jest nadzieja?
Tak, to nasza wewnętrzna decyzja, że chcemy
coś ze sobą zrobić. To mocne postanowienie poprawy. Bo nigdy nie jest za późno, by
zmienić swoje życie, ucząc się na błędach.

LUTY 2019
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 Nie dalej jak dwa lata temu wcielił się
Pan w postać Jana Pawła II w wielkim widowisku muzycznym „Karol”. Czego się Pan
najbardziej obawiał, przyjmując propozycję
reżysera Krzysztofa Korwin-Piotrowskiego?
Wiadomo, że Jan Paweł II jest powszechnie znaną postacią, a jego obraz w świadomości Polaków
ma utrwalony charakter. I cokolwiek bym robił,
zawsze będzie to odstawało od tych wyobrażeń.
Tym bardziej, że jest to musical. Ale starałem się
zagrać papieża najlepiej jak umiałem i mam nadzieję, że nie rozczarowałem widzów.
 No właśnie, papież na scenie tańczy
i śpiewa rockowe piosenki…
I to wcale nie odbiega od jego realnego wizerunku. Wszyscy wiemy, jakie Jan Paweł II
miał poczucie humoru i dystans do siebie.
Wychodzenie poza konwencję jest atutem
tego widowiska.
 A jak duchowni powitali papieża, wykreowanego przez Jacka Kawalca?
Jest taka scena, kiedy papież wchodzi na
widownię, by uścisnąć wyciągające się do
niego dłonie wiernych - do tej sceny zaprosiłem dzieci z domu niewidomego dziecka na Saskiej Kępie. Za nim idzie sekretarz
ks. Stanisław Dziwisz, którego gra Dariusz
Niebudek. I nagle podczas premierowego spektaklu obecny na widowni kardynał
Dziwisz staje przede mną i rozkłada ramiona, by mnie objąć. To chyba był zadowolony
(śmiech). Zresztą po spektaklu przyszedł do
mnie i osobiście pogratulował mi roli.
 Jak Pan myśli, co papież miałby nam
dzisiaj do powiedzenia?
Myślę, że byłby bardzo smutny z powodu podziału, jaki się dokonał w naszej ojczyźnie.
A jego słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech
zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi!…
Tej Ziemi!”, wypowiedziane 2 czerwca 1979
roku, zabrzmiałyby dziś ze zdwojoną siłą.
 Wróćmy na scenę. Pana wyjątkowe
umiejętności taneczne i wokalne były nie
raz wykorzystywane, chociażby w programie „Taniec z gwiazdami”, „Jak oni śpiewają” czy „Twoja twarz brzmi znajomo”, gdzie
zasłynął Pan z brawurowych wykonań
utworów Roberta Planta, Ryszarda Riedla,
Joe Cockera, Phila Collinsa czy Johna Lennona. Czy to była tylko zabawa?
W dużej mierze tak, ale oczywiście nie tylko.
Taniec i śpiew są nieodłączną częścią mojego zawodu. Gdybym miał wartościować, to
zdecydowanie wolę śpiew. Jeśli chodzi o taniec, to muzyka mi nie przeszkadza (śmiech).
W „Tańcu z gwiazdami” nie poległem dzięki
mojej świetnej partnerce Biance Winiarskiej,
ale traktuję udział w tym programie jak fajną
przygodę. Za to śpiew był ze mną od zawsze.
Uczyłem się go kilka lat w szkole muzycznej
pierwszego stopnia, jako licealista śpiewałem
w harcerskim chórze przy Teatrze Wielkim.
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W młodości rozpierała mnie dusza rockmana.
W latach 90. nagrałem płytę „Be my love” – na
której śpiewam w oryginalnej wersji językowej
sonety Szekspira w rockowej aranżacji.
W programie „Twoja twarz brzmi znajomo”
połączyłem śpiew i ruch. Do roli 21-letniego
Planta, frontmena zespołu „Led Zeppelin”, musiałem schudnąć w ciągu trzech tygodni dziesięć kilogramów, żeby pokazać się przed kamerami z gołą klatą, jak to miał w zwyczaju Robert
Plant. Największą frajdę przyniósł mi odcinek,
w którym upodobniłem się do mojego ulubionego wokalisty Joe Cockera. Po tym programie
zebrałem kilkunastoosobowy skład muzyków

nowagi. A przede wszystkim zaufanie instynktowi rodzicielskiemu. Kiedy urodziło nam się
pierwsze dziecko, nie mieliśmy żadnego doświadczenia. Pamiętam, że studiowałem książkę popularnego wówczas amerykańskiego pediatry i autora podręczników o wychowaniu
Benjamina Spocka, by dowiedzieć się z niej, jak
to się robi. Co było błędem. Po latach dowiedziałem się, że jego rady wcale nie były takie
dobre… Kiedy urodził się Kajetan, już byliśmy
mądrzejsi i bardziej wierzyliśmy w siebie jako
rodzice (śmiech). Mimo tych pierwszych błędów udało się wychować naszą Kalinę na fajną
kobietę, która spełnia swoje marzenia.

Miłość jest
największym darem,
ale też brzemieniem.
Wymaga odwagi
i poświęcenia.
Ale warto podjąć
trud kochania.

 Czy poza pracą znajduje Pan czas na
hobby?
Bardzo lubię prowadzić samochód, o ile można to nazwać moim hobby (śmiech). Rocznie
pokonuję między 60 a 80 tysięcy kilometrów.
Gdybym znowu był młody, to poważnie zastanowiłbym się nad sportami motorowymi.
Jestem fanem Formuły 1 i ogromnie mnie
cieszy powrót Roberta Kubicy do gry. Lubię
też jeździć na rowerze – kupiłem sobie niedawno dobry rower szosowy i codziennie
staram się zrobić trzydziestokilometrowy dystans w okolicach Warszawy.

i zrealizowałem projekt muzyczny „Joe Cocker
śpiewa – Jacek Kawalec z orkiestrą”. To 1,5-godzinne show z udziałem świetnych muzyków,
z całą sekcją dętą i chórkiem. Mam nadzieję,
że kiedyś zagramy ten koncert w Siedlcach.
„Muzyczne twarze Jacka Kawalca” to z kolei
największe światowe przeboje z repertuaru
rockowych wokalistów, m.in.: Joe Cockera,
Johna Lennona, Stinga, Niemena. Jak pani widzi, śpiew traktuję bardzo poważnie (śmiech).

 W kontekście zbliżających się Walentynek
zapytam Pana, czy zgadza się Pan z sentencją
Eurypidesa, która głosi: „Miłość jest największą słodyczą i największą goryczą na ziemi”?
Absolutnie tak! Miłość jest największym darem, ale też brzemieniem. Wymaga odwagi
i poświęcenia. Ale warto podjąć trud kochania. Zachęcam Czytelników „Sceny” do
wysłuchania sonetów o miłości Szekspira
w moim wykonaniu – w walentynkowy wieczór niech dla każdego zabrzmi pieśń miłości.

 No tak, ale praca to nie wszystko. Czym
jest dla Pana rodzina?
Każdy człowiek ma w sobie pragnienie miłości i dąży do tego, by się w tym spełnić. Każdy
chce być kochany i dawać siebie innym. Życie
bez bliskich byłoby strasznie puste i zupełnie
sobie tego nie wyobrażam. Moja rodzina jest
moją ostoją.
 Z pewnością jest Pan dumny ze swoich
dzieci – córka Kalina specjalizuje się w filmowych efektach specjalnych. W 2016 roku
asystowała przy filmie „Księga Dżungli”,
który dostał Oscara właśnie za efekty specjalne. Młodszy syn Kajetan studiuje produkcję muzyczną w Londynie. Co jest dla
Pana priorytetem w wychowaniu dzieci?
W tej chwili jako ojciec w sensie wychowawca
niewiele mam już do powiedzenia (śmiech).
To są już strzały wypuszczone z łuku, których
nie zawrócę. Córka, 33-letnia Kalina, w ubiegłym roku wyszła za mąż, mam fajnego zięcia.
Młodszy o 13 lat syn kształci się poza Polską.
Staram się kibicować moim dzieciom i wspierać je, jak najlepiej potrafię. Najważniejsze
w wychowaniu jest zachowanie umiaru i rów-

Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk

8 kwietnia
19:00

godz.

Rezerwacje i bilety Punkt Informacji Kulturalnej CKiS
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CODARTS

Jedyne w Polsce warsztaty i audycje CODARTS
15-17 marca 2019 r.
CODARTS to Uniwersytet Artystyczny na
skalę międzynarodową, gdzie kształci się około
1000 studentów z całego świata. Uczelnia oferuje
wysoki poziom kształcenia w dziedzinie muzyki,
tańca i sztuki cyrkowej.
Wydział tańca Uniwersytetu Artystycznego
CODARTS (do niedawna zwany Rotterdamską Akademią Tańca) został założony w 1931
roku przez Corrie Hartong i Gertrud Leistikow.
Obecnie jest jednym z najbardziej znanych
i wiodących instytutów tańca współczesnego
w Europie.
Misją Uniwersytetu Artystycznego
CODARTS jest szkolenie przyszłej światowej
czołówki samoświadomych artystów tańca
w programie studiów licencjackich, dając solidne
podstawy wszechstronnych i nowoczesnych
umiejętności tanecznych i stworzenie jasnej wizji
studenta. CODARTS aspiruje do kształcenia wysoko wykwalifikowanych artystów tańca, z optymalnym przygotowaniem do kariery tancerzy,
którzy bez trudu znajdują pracę na międzynarodowym rynku pracy. Aplikacja na poszczególne
programy i kierunki nauczania na Uniwersytecie
Artystycznym CODARTS ma charakter audycji.
CODARTS przeprowadza kilka przesłuchań
każdego roku, zarówno w Holandii, jak i za
granicą. Aby zostać przyjętym, trzeba być posiadaczem holenderskiego dyplomu szkoły średniej
(HAVO, VWO poziomu 4 MBO) lub zagranicznego dyplomu na równoważnym poziomie. Na
przesłuchaniach eksperci CODARTS oceniają
umiejętności techniczne tancerzy, ich możliwości
rozwoju zarówno pod względem technicznym,
artystycznym i motywacyjnym. Więcej szczegółowych informacji na temat programów kształcenia na Uniwersytecie Artystycznym CODARTS
znajduje się na www. dance.codarts.nl
W tym roku warsztaty i audycje Codarts
odbędą się w dniach 15-17 marca i jest to już 6
edycja wspólnego projektu Uniwersytetu Artystycznego i Centrum Kultury i Sztuki.

WYKŁADOWCY CODARTS
Neel Verdoorn (Holandia) choreograf / tancerka / nauczyciel
Po studiach w Dance Academy w Rotterdamie (CODARTS), Neel Verdoorn rozpoczęła karierę taneczną w firmach artystycznych Reflex i Djazzex.
Współpraca z nimi obejmowała pracę z choreografami takimi jak Nina
Wiener, Hans Tuerlings, Christine Bastin, Philippe Trehet, Tony Rizzi
i Glenn van der Hoff. Wykonując zadania tancerki, Neel zaczęła się rozwijać jako choreografka i tworzyła utwory min. dla Djazzex, Dansgroep
Krisztina de Châtel, Korzo producties Haga, Budapest Tanzinhas, Pecsi
Ballet Hungary, Aterbaletto we Włoszech, Scapino Ballet Rotterdam, HoLLand Dance festival
i dla kilku innych Akademii Tańca. Od lat gościnnie uczy w CODARTS (Holandia) technik
modern dance, komponuje i tworzy choreografie dla studentów, bierze czynny udział w międzynarodowych warsztatach tanecznych Uniwersytetu. Od 2013 roku współpracuje również
z Międzynarodowym Dancetheatre (ID) z Amsterdamu, dla którego stworzyła dwa wieczorne
programy, spektakl „Mannen van de Tango” 2013 oraz spektakl „Crazy Blues” 2015, wykonywany z muzyką na żywo, za który w 2016 r. zdobyła nagrodę Dance
Audience Award.
Keith-Derrick Randolph (USA) choreograf, koordynator i nauczyciel baletu
Od 28 lat mieszka i pracuje w Europie jako niezależny choreograf
i nauczyciel. W Nowym Jorku studiował balet nowoczesny w High
School of Performing Arts, The (Alvin) Ailey School i Dance Theatre
of Harlem. Oprócz wczesnej edukacji w zakresie tańca, w 2005 r. Keith Randolph otrzymał dyplom nauczyciela dydaktycznego, a w 2010 r.
uzyskał tytuł magistra z dziedziny choreografii. Jest także utalentowanym projektantem kostiumów. Jako tancerz współpracował z Haris Mandafounis Dance
Company (Ateny), Peridance (Nowy Jork) oraz przez piętnaście lat był tancerzem, choreografem i członkiem zespołu artystycznego Scapino Ballet Rotterdam. Jako niezależny choreograf
pracował m.in. dla Teatru Korzo (Den Haag), Prix de Lausanne (Szwajcaria) oraz Narodowego Baletu Bośni i Hercegowiny. Obecnie jest koordynatorem i nauczycielem baletu w Codarts Academy.
Annemieke Wijers (Holandia) choreograf, korepetytor tańca jazzowego
Zdobyła wykształcenie w Rotterdam Dance Academy, w 1983 roku
otrzymała dyplom z tańca nowoczesnego, tańca jazzowego i tańca dla
dzieci. W 1988 ukończyła Intensywny Kurs Treningowy w Analizie Ruchu Labana. Od 1983 roku uczy w różnych ośrodkach edukacji tanecznej, takich jak SKVR w Rotterdamie i prywatnych szkołach baletowych.
Od 1985 roku prowadzi własną szkołę baletową w Hadze, w której odbywają się głównie zajęcia dla dzieci. Od tego samego roku uczy również w Havo for Music
and Dance. Rok później rozpoczęła naukę w Modern Dance and Fundamentals w Rotterdam
Dance Academy Laban. Od lat współpracuje z Codarts Academy jako wykładowca gościnny,
aktywnie uczestniczy w międzynarodowych warsztatach Codarts.

Audycje i warsztaty, tel. +48 25 794 31 75 | Rezerwacje i bilety: Punkt Informacji Kulturalnej 25 794 31 89
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Muzyczny spektakl powstał na motywach „Plastusiowego pamiętnika” Marii Kownackiej i choć
pierwszy odcinek tej historii ukazał się w 1931
roku, to wciąż opowieść plastelinowego ludzika
fascynuje i bawi kolejne pokolenia. Zabawne
dialogi, wartko tocząca się akcja, autorskie piosenki i stylowa scenografia w formie piórnika
zachwycą nie tylko dziecięcą część publiczności.
Interaktywny charakter spektaklu wciągnie najmłodszych do wspólnej zabawy.
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3 marca godz. 16:00

R

SPEKTAKLE DLA CAŁEJ RODZINY

DZIE

7 kwietnia godz. 16:00

ŚWIAT MAGII

Podczas blisko 70-ciominutowego show wprowadzimy widzów w baśniowy świat magii poprzez połączenie spektakularnych dużych Iluzji,
efektów magicznych, muzyki, światła oraz efektów specjalnych. W naszym spektaklu nowoczesna iluzja przenika się z grą aktorską, humorem
słownym i sytuacyjnym, to przedstawienie interaktywne tworzone wspólnie z widownią...

12 maja godz. 16:00

SZEWC KOPYTKO I KACZOR KWAK

Kopytko jest szewskim uczniem i zarazem psotnym młodzieńcem pełnym życia. Gdy za swoje
wybryki zostaje skarcony przez swego majstra,
rzuca pracę i wyrusza w świat, szukając wesołych
przygód i beztroskiego życia. Swoje niczym nie
skrępowane zamiłowanie do psot i żartów potrafi jednak w końcu wykorzystać we właściwy
sposób, ratując chorego Króla Powidło i zyskując
sobie uznanie w oczach dworu i Królewny.

2 czerwca godz. 16:00

SHOW SZALONYCH NAUKOWCÓW
Rezerwacje i bilety:
Punkt Informacji Kulturalnej CKiS,
tel. 25 794 31 89
KUP BILET
www.ckis.siedlce.pl

Szaleni Naukowcy to emocjonujący pokaz eksperymentów z różnych dziedzin wiedzy, podczas którego
młodzi widzowie zobaczą spektakularne doświadczenia chemiczne, poznają zasady rządzące planetami
i znajdą odpowiedzi na nurtujące pytania naukowe. To
doskonała alternatywa dla tradycyjnych metod edukacyjnych i pełne humoru widowisko, które nie tylko
zachwyci kreatywnym wykonaniem, ale z pewnością
rozbudzi wyobraźnię każdego młodego naukowca!

SHOW
SZALONYCH NAUKOWCÓW
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

NOWOGRÓDEK
– miasto Mickiewicza

ZASTANAWIAŁEM SIĘ, JAKIM SZCZEGÓLNYM MOTYWEM
ROZPOCZĄĆ NOWY, 2019 ROK. NA SZCZĘŚCIE POLONISTKA, PROF.
VIOLETTA MACHNICKA, OKAZUJĄC CZUJNOŚĆ JUBILEUSZOWĄ,
PRZYPOMNIAŁA ZNAJOMYM, ŻE 24 GRUDNIA MINĘŁA 220.
ROCZNICA URODZIN ADAMA BERNARDA MICKIEWICZA (24 XII 1798
ZAOSIE LUB NOWOGRÓDEK - 26 XI 1855 KONSTANTYNOPOL).
POCHODZIŁ Z RODZINY DROBNOSZLACHECKIEJ, JEGO RODZICAMI
BYLI MIKOŁAJ MICKIEWICZ HERBU PORAJ (ADWOKAT SĄDOWY
W NOWOGRÓDKU I KOMORNIK MIŃSKI) ORAZ BARBARA
Z MAJEWSKICH, CÓRKA EKONOMA Z POBLISKIEGO CZĄBROWA.
Z OKAZJI ROCZNICY JUBILEUSZOWEJ ZAPRASZAM PAŃSTWA DO
ZWIEDZENIA RODZINNEGO MIASTA AUTORA „PANA TADEUSZA”,
LEŻĄCEGO W OBWODZIE GRODZIEŃSKIM NA BIAŁORUSI.

Do miasta wjeżdżamy ulicą Grodzieńską i następnie Wałczeckaga, którą należy jechać prosto,
przecinając ul. Mickiewicza (północny jej odcinek jest jednokierunkowy, w lewo nie można
skręcić), mijając po lewej stronie dworzec autobusowy oraz na rogu restaurację, za którą skręcamy w lewo. Jedziemy pod górę ul. Sowiecką i za
kościołem Dominikańskim skręcamy w lewo,
w ul. Mickiewicza. Przy niej, pod numerem 12
jest hotel, zasługujący na odrębną opowieść nie
tylko ze względu na pokój nr 322 z urządzoną
w nim ekspozycją muzealną barda Włodzimierza Wysockiego (mieszkał w nim w roku 1969).
Trasą przeciwną do wskazówek zegara proponuję pierwszy etap zwiedzania Nowogródka.
Po wyjściu z hotelu skierujmy się w prawo ulicą Mickiewicza. Po stronie prawej mamy
bankomat. Dalej rozpoznamy wiele polskich
budynków przedwojennej administracji i oświaty. Wśród nich po lewej dom wojewody i Urząd
Wojewódzki, po prawej polskie liceum i po tej
samej stronie na szczytowej ścianie bloku mural
z wizerunkiem ratusza miejskiego z XVI w. Na
wszystkich obiektach zabytkowych są granitowe
tablice z objaśnieniami o funkcji i historii budynków oraz przestrogą, że uszkodzenie zabytku będzie karane prawem (w Polsce też przydałyby się
takie tabliczki). Zwraca również uwagę po lewej
stronie współczesne kino „Zwiezda”.
Z ul. Mickiewicza skręcamy w lewo przy
srebrzystym pomniku lokalnego poety. Warto
rozejrzeć się wokół placu. Zobaczymy zabytkowy
budynek dworca z ozdobnymi dwukondygnacyjnymi ryzalitami w elewacjach i od północno-wschodniej strony placu trzy malownicze
domy z 1930 roku pod adresami ul. Sowiecka
22, 24 i 26. Mają wejścia i tarasy między impo-

nującymi kolumnami o wysokości dwóch kondygnacji. W południowej części placu wyróżnia
się budynek o dwóch gankach i facjacie w dachu.
Obok niego jest restauracja. Jeśli będziecie mieli
Państwo problem z wyborem menu, proponuję
zapytać, jakie potrawy zamawiają zwykle Polacy.
Za restauracją skręcamy w lewo, zgodnie z wcześniejszą jazdą.
Po prawej stronie, na wzgórzu, jest nieczynny i zrujnowany cmentarz. Na nagrobkach odczytamy wiele polskich nazwisk. W centrum nekropolii stoi mauzoleum zmarłego 15 XII 1802
r. rotmistrza woj. nowogródzkiego, Albrychta
Józefa Zaborskiego. Natomiast w północnej
części jest mogiła 60 ofiar hitlerowskiej zbrodni dokonanej 31 VII 1942 r. i za ogrodzeniem
cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej. Idąc dalej ulicą Sowiecką, zwróćmy uwagę na popiersie z brązu Włodzimierza Wysockiego z 2012 r.
Także po stronie prawej, dalej od ulicy, między
blokami zauważymy drewniany meczet z 2 poł.
XIX w., kryty dachem namiotowym z wieżyczką pośrodku.
Pierwszą część zwiedzania kończymy we
wspomnianym kościele Dominikanów pw. św.
Michała. Na północ od niego znajduje się trójkątny plac Lenina z jego pomnikiem i zabytkową
zabudową od północy i zachodu. Natomiast po
przeciwnej stronie znajduje się park z Muzeum
Adama Mickiewicza w dworku z 2 poł. XIX w.,
który został wzniesiony na miejscu spalonej
XVIII-wiecznej siedziby rodziny. Przy odbudowie zachowano kształt poprzedniego budynku
i zabudowano ganek. W nim spędził poeta młodość. Obok stoi zrekonstruowany lamus oraz oficyna, altanka i studnia.
[CDN].

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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CENTRUM
MUZYCZNE

REKLAMA

Instrumenty  Nagłośnienie
 Oświetlenie  Studio
 Statywy  Video  DJ
 sprzęt prezentacyjny


Siedlce, ul. Piłsudskiego 41, 1 piętro
tel. 25 631 06 96, www.midi.pl
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW
SKROBECKI
FILMOWIEC

Kino to
rozrywka!
No i stało się; mamy film nominowany do
Oscara w kilku kategoriach, nie tylko w tej,
z naszej perspektywy oczywistej, czyli za najlepszy film nieanglojęzyczny. Oprócz tej nominacji „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego, bo
o nim mówimy, dostał nominacje w kategoriach
najlepszy reżyser i najlepsze zdjęcia. Po sukcesie
„Idy” w roku 2015 (przyp. najlepszy film nieanglojęzyczny) przyszedł czas na szersze spojrzenie na polskie kino. To co prawda cały czas ten
sam reżyser, ale trend jest dobry, w końcu polskie kino - coraz lepsze zresztą - zostało zauważone i docenione. Świadczy choćby o tym zainteresowanie „Zimną wojną” w USA i Europie,
czy też peany wygłaszane pod adresem Joanny
Kulig, gwiazdy tego filmu, choć osobiście uważam, że wcale nie gorszą, być może lepszą rolę
stworzył w tym filmie Tomasz Kot, ale cieszmy
się z tego, co mamy. Gala wręczenia Oscarów

już 24 lutego i tak jak zapewne wszyscy polscy
miłośnicy kina, ja też mam nadzieję, że film
Pawła Pawlikowskiego odniesie sukces.
Nie będę jednak tu pisał o filmach oscarowych, a o takich, które zapewne wielu nagród na
cenionych festiwalach artystycznych nie dostaną, zdobędą za to na pewno uznanie publiczności; tym razem zapraszam na polskie komedie!
Pierwszą z nich jest obecny już na ekranach, ale od dawna niecierpliwie wyczekiwany,
„Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”, który wyreżyserował Kordian Piwowarski. Zastanówcie się
Państwo, ileż to razy oglądaliście poprzednie części tego mini serialu? Ile tekstów z tej serii stało
się kultowymi, ilu aktorów kojarzymy głównie
z bohaterami tej historii, mimo że przecież zagrali potem wiele wielkich i nagradzanych ról?
W końcu doczekaliśmy się więc kontynuacji tego
przeboju filmowego. Zresztą autorka scenariusza
Ilona Łepkowska mówiła, że uległa presji widzów
i po wielu latach zdecydowała się taką kontynuację napisać. Czego więc możemy spodziewać się
tym razem? Na pewno pozostaną dawne znane
postaci nawet te, których odtwórcy już nie żyją;
można przecież przebywać za granicą! Pojawią
się oczywiście nowi bohaterowie, a niektórzy
starzy wydorośleli przecież i wyglądają zupełnie
inaczej. Znowu widzimy Kasię Solską w akcji, sekundować jej będą na pewno Państwo Wolańscy,
w dynamicznych jak zawsze rolach; pani Wolań-

Reżyseria: Kordian Piwowarski
Obsada: Grażyna Błęcka-Kolska, Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardejn,
Aleksandra Hamkało, Katarzyna Łaniewska i inni

ska (Ewa Kasprzyk) to celebrytka, jakże pożądana w obecnych czasach sekstrenerka, zaś docent
– obecnie profesor - Wolański (Zdzisław Wardejn) traktuje nadal świat po swojemu. Zobaczymy dorosłego już, blisko 40-stoletniego Piotrusia
(Maciej Zakościelny) oraz poznamy jego siostrę
Agnieszkę (Aleksandra Hamkało). Będzie jeszcze syn Kasi Marcin i Pani Solska i Staszek Kolasa i wielu innych nowych i starych bohaterów,
w tym Zenek Martyniuk grający samego siebie.
A treść, zapytacie Państwo? Oczywiście nie spoilerujemy, czyli treści nie opowiadamy, ale mogę

REKLAMA

KRS 0000 242 731
Fundacja PRO-BONO (z łac. DLA DOBRA) została powołana
w 2005 roku z nadrzędnym celem niesienia radości dzieciom i młodzieży,
co realizujemy poprzez inicjowanie i organizację imprez o charakterze
kulturalno – artystycznym, jak również przez zapewnienie
bezpośredniego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym.

Fundacja PRO-BONO od 2014 roku
jest Organizacją Pożytku Publicznego

Przekaż 1% podatku na radość dzieci
Bank BGŻ o/Siedlce

73 2030 0045 1110 0000 0264 5630
Środki na działalność statutową
można przekazywać także na wskazany rachunek
bankowy z dopiskiem „darowizna statutowa”
Dzięki Państwa wsparciu możemy wspólnie realizować
przyjęte cele – NIEŚĆ DZIECIOM RADOŚĆ
Zachęcamy do zapoznania się z działalnością Fundacji
www.fundacjaprobono.org

Swoje działania koncentrujemy na terenach Wschodniego Mazowsza
i Podlasia, gdzie od wielu lat Fundacja znana jest między innymi
ze Spotkań Artystyczno - Charytatywnych pn. „Grelowisko”,
Festiwali Dziecięcych „Dni Radości”, wydarzeń artystycznych
„Dzieci Dzieciom” i wielu innych.
W ostatnich latach jesteśmy sponsorem nagród pieniężnych
przekazywanych na cele charytatywne w Ogólnopolskim Festiwalu
Teatrów „Sztuka plus Komercja”, który odbywa się na deskach
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce w Centrum Kultury i Sztuki
im. Andrzeja Meżeryckiego.
Nieprzerwanie angażujemy się w wiele akcji na rzecz dzieci
i młodzieży:
-fundujemy dla nich nagrody w konkursach, zachęcając je tym samym
do rozwoju ich umiejętności;
-uczestniczymy w charytatywnych aukcjach dzieł sztuki, a zebrane
środki przekazujemy na leczenie i rehabilitację;
-wspieramy materialnie dzieci z najuboższych rodzin.
Wszystko to robimy, ponieważ wierzymy, że …

Szczęście to jedyna rzecz,

która się mnoży, jeśli się ją dzieli
Albert Schweitzer

LUTY 2019

Biuletyn Informacji Kulturalnej

Reżyseria: Sam AkinaMichał Chaciński
Obsada: Agnieszka Więdłocha, Maciej Stuhr, Weronika
Książkiewicz, Danuta Stenka, Tomasz Karolak, Borys Szyc i inni

podzielić się z Wami kilkoma refleksjami: pierwsza jest oto taka: mam wrażenie, że film powstawał w pośpiechu; druga to taka, że twórcy postawili na zabawne dialogi kosztem kilku istotnych
scen, trzecia - trudno oprzeć się wrażeniu, że
twórcy nie zauważyli, iż zmieniły się czasy i to, co
kiedyś było zabawne, teraz zabawne być może nie
jest. Ale mimo to film bawi i znakomicie wypełnia popołudnie po trudnym dniu pracy. Oczywiście macie Państwo prawo do własnego zdania,
a i tak film zobaczyć trzeba, po to tylko, żeby
przekonać się samemu, jak mają się nasi ulubieni
bohaterowie sprzed lat; jak wyglądają, czym się
zajmują, co ich cieszy, a co martwi; warto ten film
zobaczyć choćby ze względów sentymentalnych.

Druga komedia, o której opowiem, to „Planeta Singli 3” w reżyserii Sam Akimy i Michała Chacińskiego. Mamy ostatnio wysyp Planet
Singli, bo oto ledwie kilkanaście tygodni temu,
tuż przed Bożym Narodzeniem, zadebiutowała
na ekranach część druga, a już na Walentynki, mamy fundowaną część trzecią. Czego się
spodziewać? To wszyscy chyba wiedzą, ale czy
może nas coś tu zaskoczyć? Przekonajcie się
sami, ten film to całkiem przyzwoita rozrywka
dla ludzi, którzy nie spodziewają się fajerwerków artystycznych, przyszli do kina li tylko po
rozrywkę w najczystszej formie. Oczywiście zobaczymy ulubionych, znanych bohaterów, czyli
Anię (Agnieszka Więdłocha) i Tomka (Maciej
Stuhr), wiernie sekundować im będą Ola (Weronika Książkiewicz) i Bogdan (Tomasz Karolak). Zobaczymy również znanych z poprzednich części Danutę Stenkę i Piotra Głowackiego
oraz nowych, w tym towarzystwie Borysa Szyca
i Bogusława Lindę. Stare, znane pomysły oraz
bezpretensjonalne gagi zdominują ten film, ale
zapewniam, że będziecie się doskonale bawić.
Jest to znakomita pozycja np. na piątkowy wieczór, na dobre zamknięcie tygodnia.
Kino to rozrywka, miejsce dla wszystkich,
magia, która kreując swoją rzeczywistość, ma
za zadanie umilić nam czas. Czy za sprawą opisywanych filmów tak się stanie? Przekonajcie
się idąc do kina!
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DO POCZYTANIAKatarzyna J. Kowalska

Polski El Greco

Ekstaza
św.
Franciszka. Niezwykła historia odkrycia
i ocalenia obrazu"
Kiedy w 1964
roku dwie młode badaczki historii sztuki, Izabella Galicka i Hanna Sygietyńska, spostrzegły na plebanii w Kosowie Lackim zniszczony
pociemniały obraz, sądziły, że ich odkrycie
będzie sensacją w świecie sztuki. Tymczasem
Ekstaza św. Franciszka pędzla El Greca zniknęła na dziesięciolecia – o starannie ukrytym
obrazie przypominali jedynie co pewien czas
dziennikarze. Dzieło artysty z Toledo dopiero po czterdziestu latach zostało wystawione
dla publiczności. Co się jednak z nim działo
przez dekady i jak próbowano rozwiązać spór
o jego autentyczność? Katarzyna J. Kowalska
z reporterską wnikliwością bada tę nieprawdopodobną historię, odkrywając jedną z największych tajemnic polskiej historii sztuki.

Wydawnictwo Iskry, 2018

autorska galeria

MARIA SAWICKA-BICZYK
Notuję to, co mnie zachwyca, porusza, sprawia, że staję w zamyśleniu. Staram się utrwalić
rzeczywistość, swoje przeżycia, emocje. Często
miejsca, które spotykam, wydają się pozornie
mało interesujące pod względem malarskim,
ale wystarczy błysk światła i w naturze powstaje
obraz, któremu nadaję formę. Obraz to emocje oraz moja wędrówka w czasie i przestrzeni.
Często to wspomnienie z miejsc, które wywarły
na mnie duże wrażenie, a które chciałabym zatrzymać, nie tylko we wspomnieniach.
Po namalowaniu obrazy żyją własnym ży-

ciem, poddają się ocenie widza. Są moje, ale to
byt samodzielny. Rodzi się jednak pytanie, czy
na pewno? Sama oglądając wystawy widzę autorów, ich nastroje, emocje, które towarzyszyły
powstaniu obrazu. Czasem widzę człowieka
pełnego energii, radości. Czasem pełnego spokoju, refleksji.
Rodzi się pytanie, które prace dać na wystawę? Ziemia? Woda? Może roślinne metamorfozy? One łączą ziemię i wodę. Bez nich nie mogłyby istnieć. Czas wpłynął na przemiany, jakim
ulegały. Musiałam to notować. Nie malowałam

z myślą o wystawie. Czas malował, a ja byłam
i jestem jego skromnym kronikarzem z pędzlem w ręku. Mówią, że kwiatów się nie maluje.
Ale co zrobić z taką rośliną, która zmusza człowieka do obserwacji i kontemplacji? Jednego
jestem pewna. Szukam znaku do przekazania
mijającego czasu, zmian, które zachodzą i dzielę
się nim z innymi.

Maria Sawicka - Biczyk

PEJZAŻ WĘDROWCA
WYSTAWA LUTY 2019
GALERIA TEATRALNA CKiS
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PISZĄ O NAS / RELACJE
UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁADZYNIU W NIEZWYKŁEJ KRAINIE

8

stycznia klasy I-IV ze Szkoły Podstawowej
im. K. K. Baczyńskiego w Ładzyniu miały
przyjemność obejrzeć przedstawienie baletowe pt.
"Dziadek do orzechów" w wykonaniu Teatru Tańca Caro na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce.
Poetycka opowieść na podstawie utworu E. T.
A. Hoffmanna pt. "Dziadek do orzechów" o zaczarowanej miłości, baśniowa walka dobra ze złem,
w której zawsze tryumfuje dobro, zrobiła wrażenie
zarówno na najmłodszych, jak i starszych odbiorcach tego niezwykłego widowiska. Pozwoliła widowni jeszcze na chwilę odzyskać chociaż okruchy
magicznej atmosfery bożonarodzeniowej. Niesamowite połączenie muzyki Czajkowskiego oraz
choreografii Iwony Marii Orzełowskiej zapewniło
prawdziwą artystyczną ucztę dla duszy. Brawa należą się zespołowi tanecznemu Caro Dance - niezwykle utalentowanej młodzieży, która pozwoliła
rozsmakować się publiczności w przepięknym,
klasycznym Walcu Kwiatów, a także zakosztować
ponadczasowego uroku Tańca żołnierzyków.
Efektowne, barwne stroje, żywiołowy ruch
sceniczny aktorów i wymowna, uniwersalna opowieść zadecydowały o sukcesie przedstawienia.
Okazuje się, że prawdziwe piękno można wyrazić
bez użycia słów. Ale o połowie sukcesu aktorów
decyduje również cudowna publiczność. Takich
wyjątkowych odbiorców kultury i sztuki znajdziecie oczywiście w Ładzyniu.
Wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Ładzyniu jest wielu entuzjastów teatru i kina. W tym roku
szkolnym uczestniczyliśmy już w Festiwalu im. J.
Korczaka i oglądaliśmy sztukę pt. „Chłopcy z Placu Broni” w Teatrze Powszechnym w Warszawie.
Odwiedziliśmy również warszawskie studio nagrań
Słodki Live. Podczas wycieczki uczniowie mogli
wcielić się w aktorów, przeprowadzić wywiad, czy
przez chwilę zostać prezenterami telewizyjnymi.
Ponadto szkoła uczestniczy w Projekcie Nowe
Horyzonty Edukacji Filmowej, w ramach którego
młodzież ogląda wysokiej klasy kino, poruszające
ważkie, bliskie młodym odbiorcom, tematy.
Dlatego cieszymy się, że mogliśmy wziąć
udział w przedstawieniu baletowym i po raz
kolejny poszerzyć trajektorię naszego artystycznego widzenia.

A TAK O PRZEDSTAWIENIU NAPISALI
UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY:

Dnia 8 stycznia pojechaliśmy na wycieczkę
szkolną do Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach
na spektakl pt. „Dziadek do orzechów”. Spektakl
przypomniał nam atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, czas prezentów i radości. I było dużo
niespodzianek. Historia przedstawiona na scenie
bardzo mi się podobała. I aktorzy, i scenografia,
i piękne tańce. Myślę, że "Dziadek do orzechów"
poruszy każdego, bo opowiada o tym, co jest
dobre, a co złe. Po skończonym spektaklu wróciliśmy do szkoły i już się nie możemy doczekać
następnego.

Maksymilian Gałązka, klasa IV

„Dziadek do orzechów” to dzieło Piotra
Czajkowskiego, który zainspirowany francuską
adaptacją tego utworu stworzył go w roku 1816
w Berlinie.
Głównymi bohaterami są: Klara – siedmioletnia dziewczynka, Fred – brat Klary, Radca – ojciec
Klary i Freda, Radczyni – matka Klary i Freda, sędzia Droselmajer – ojciec chrzestny Klary i Freda
oraz Dziadek do orzechów – jeden z gwiazdkowych prezentów.
Akcja utworu dzieje się w domu Radcy, gdzie
trwają przygotowania do Wigilii. Klara i jej brat
Fred czekają na świąteczne prezenty. Jak co roku
liczą na prezenty od sędziego Droselmajera – zegarmistrza i wynalazcy oraz ich ojca chrzestnego.
W tym roku jest to wspaniały zamek z figurkami. Klara dostała jeszcze lalkę i śliczną sukienkę.

Jednak pod choinką zauważyli jeszcze jeden
prezent, był to Dziadek do orzechów. Prezent
ten niezbyt spodobał się zarówno dzieciom, jak
i dorosłym. Jedynie Klara była nim zauroczona.
Niestety podczas zabawy Fred popsuł Dziadka,
ale ojcu chrzestnemu udało się go zreperować. Po
zakończeniu przyjęcia Klara, przytulając Dziadka, usnęła w łóżku. Podczas snu Klara widziała
mamę, tłum myszy oraz siebie jako dorosłą osobę, wyrośniętą choinkę oraz ożywione zabawki.
Dziadek do orzechów był dowódcą zabawkowych
żołnierzy, którzy walczyli z myszami. Z pomocą
Klary udało im się pokonać myszy. Później dziadek do orzechów zamienił się w księcia, a Klara
w księżniczkę. Razem udali się w podróż piękną
karocą, gdzie książę oświadczył się Klarze oraz
wyjaśnił, że to on był Dziadkiem. Klara przyjęła
jego oświadczyny, a następnie wrócili do pałacu,
w którym wykonali piękny taniec.
Przedstawienie bardzo mi się podobało.
Historia Dziadka do orzechów ukazana została w sposób bajeczny przez taniec baletowy. Na
pewno długo zostanie w mojej pamięci. Może
kiedyś zostanę baletnicą?

Julia Owsianko, klasa IV

W przedstawieniu brało udział wielu aktorów, którzy pięknie tańczyli. Cały spektakl był
bardzo fajny. Szkoda tylko, że na scenie nikt nic
nie mówił. Ale przecież na tym polega balet.
Wszystko, co chciałoby się powiedzieć, zostało
wyrażone poprzez taniec.

Julia Piotrowska, klasa IV

fot. Krzysztof Rosa

Dziadka do orzechów
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PISZĄ O NAS / RELACJE

Kości i pioruny dygresje na temat Juliusza Słowackiego
D

nia 14 XI 2018 r. wraz z młodzieżą z I LO im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Garwolinie obejrzeliśmy spektakl teatralny w siedleckim CKiS pt.:
„Kości i pioruny. Dygresje na temat Juliusza Słowackiego”. Autorką scenariusza
i jednocześnie reżyserką przedstawienia była Małgorzata Głuchowska. Obsadę
stanowili: Bartek Magdziarz, Maciej Czapski i Dorota Kaczorek.
Chciałabym podzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami związanymi
z przedstawieniem.
Sztuka oparta była na biografii Juliusza Słowackiego. Był on jednym z trzech
wieszczów epoki romantyzmu w Polsce (obok Adama Mickiewicza i Zygmunta
Krasińsiego). Nam współczesnym jawi się jako wielki Polak, postać z pomnika,
patron wielu ulic i placów. Tak doskonały, że nierzeczywisty. Postać z papieru
a nie zwykły człowiek. Przedstawienie odnosi się do ważnych scen z życia J. Słowackiego, takich jak: śmierć ojca, śmierć ojczyma, podróż na Wschód, relacje
z matką, konflikty z krytykami, spotkanie z Mickiewiczem i innych.
Słowacki swoim wizerunkiem pasuje do portretu bohatera swojej epoki. Był
sfrustrowany, wrażliwy, samotny, niezrozumiany przez otoczenie, wrażliwy na piękno natury, poszukujący samego siebie. Za życia pozostawał w cieniu Adama Mickiewicza. Ich wzajemne kontakty były skomplikowane. Słowacki podziwiał dzieła
Mickiewicza. Starał się mu dorównać. Mickiewicz miał natomiast nieprzychylną
opinię o twórczości młodego kolegi po piórze. Mimo wielkich wysiłków i starań
Słowacki pozostał twórcą osamotnionym. Jego utwory nie zyskiwały przychylności
krytyków. Rozgoryczony poeta w swych dziełach („Balladyna”, „Lilla Weneda”) zamieszcza aluzje pod adresem środowiska emigranckiego, a także Polaków w kraju.
Krytycy odpłacili mu pięknym za nadobne. W poemacie dygresyjnym „Beniowski”
Słowacki ustosunkował się do tych wypowiedzi, świadczących o niezrozumieniu
jego nowatorskiej poezji. Wątek ten zajmuje dużo miejsca w spektaklu. W przedstawieniu odniesiono się też do relacji poety z jego matką. Salomea Słowacka–Bem
została przedstawiona jako najważniejsza kobieta w życiu swego syna.
Sztuka „Kości i pioruny” przedstawia Słowackiego jako pełnego sprzeczności i wątpliwości pełnowymiarowego człowieka. Poruszono tu także problem
obecności narkotyków w jego życiu. Spektakl rozpoczyna się od powrotu Słowac-

kiego z podróży na Wschód, gdzie udał się, by odnaleźć samego siebie. Spotyka
tam człowieka, który nazywa się „Żmija” (jak postać z poematu Słowackiego).
Będzie on towarzyszył poecie przy kolejnych wydarzeniach z jego życia. Można
go traktować jako ducha opiekuńczego, jego wewnętrzny głos czy może alter ego.
Przedstawienie ma oszczędną scenografię, Słowacki ubrany jest współcześnie, jak młody człowiek z 2018 roku. Sugerować to może, że jego problemy są
takie, jak i współczesnych nam ludzi. Pomaga to przybliżyć Słowackiego młodym odbiorcom sztuki, gdyż wiele spraw jest ponadczasowych. Kto z nas nie
przeżywa konfliktów wewnętrznych, nie próbuje określić samego siebie, sprostać
wymaganiom i oczekiwaniom stawianym przez najbliższych?
Chciałabym podkreślić, iż na uwagę zasługuje bardzo dobra gra Bartka
Magdziarza i Macieja Czapskiego. W sugestywny sposób zagrali swoje postaci
i przybliżyli młodemu odbiorcy skomplikowaną i niejednoznaczną postać Juliusza Słowackiego.
Aby w pełni zrozumieć przestawienie warto wcześniej zapoznać się z głównymi wydarzeniami z życia poety. Brak tej znajomości skutkował słowami: to
za trudne, to dla kogoś starszego lub bardziej dojrzałego. A przecież w sztuce
zostały przedstawione problemy dotyczące też młodego człowieka związane
z dojrzewaniem, relacjami z rodzicami, potrzebą akceptacji, poszukiwaniem
samego siebie, niezgodą na świat.
To tylko kilka myśli i refleksji dotyczących obejrzanego spektaklu. Ale jak
napisał Czesław Miłosz: „od nas także zależy, co w dziełach widzimy”.

Elżbieta Kotlarska, I LO Im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

Romantyczne wizje,
czyli kilka refleksji po spektaklu

a Scenie Teatralnej Miasta Siedlce uczniowie trzech klas Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach obejrzeli spektakl na podstawie tekstu Małgorzaty Głuchowskiej "Kości i pioruny. Dygresje na temat
Juliusza Słowackiego" w reżyserii autorki.
Wyjście na spektakl poprzedziło spotkanie w szkole z jednym z aktorów biorących udział w spektaklu – Maciejem Czapskim. Artysta w ciekawy sposób wprowadził młodzież w romantyczny świat sztuki, przybliżył
uczniom tajniki sporu między dwoma wielkimi twórcami tamtych czasów
– Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim. Zwrócił także uwagę na
zagubienie autora „Kordiana” w emigracyjnej rzeczywistości i jego nieustanne próby zaistnienia w świecie, który podziwiał tylko jednego Mistrza
– Adama, chociaż u jego boku wyrósł drugi.
Spotkanie z aktorem pomogło uczniom lepiej zrozumieć sztukę oraz
w bardziej dojrzały sposób ją odebrać. Przede wszystkim młodzi ludzie
dowiedzieli się, jaką funkcję w przedstawieniu pełni dość oryginalna scenografia.
Spektakl spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży, o czym
świadczą cisza podczas przedstawienia na widowni oraz częste odwołania
do tematu poruszanego na scenie w czasie lekcji języka polskiego.
„Kości i pioruny” w nowatorski sposób ukazały postaci znane uczniom
z lekcji. Dzięki sztuce młodzież mogła zobaczyć prawdziwych ludzi w bezosobowych dotychczas postaciach autorów często nudnych dla niej lektur
szkolnych; nudnych, bo obowiązkowych, a więc z założenia nieciekawych.
Na scenie został pokazany Słowacki nie wyidealizowany i kryształowy, ale
żywy człowiek i jego wątpliwości, pragnienia, żądze i marzenia.

fot. Janusz Mazurek

N

Dobra gra aktorska, ciekawa, choć intrygująca scenografia, miały nie
tylko wymiar artystyczny, ale przed wszystkim wychowawczy i dydaktyczny. Po obejrzeniu takiego spektaklu o wiele łatwiej rozmawia się na
lekcjach o literaturze romantycznej i rzeczywistości społeczno-politycznej
tamtych czasów.
Okazuje się, że o dziewiętnastowiecznych problemach można mówić
językiem zrozumiałym i przystępnym dla współczesnego widza, a dylema-

spektakle dla szkół
28 lutego, 1 marca, 3 kwietnia

24 |

REKLAMA

NIE ZWLEKAJ
ZGŁOŚ SWOJĄ
DRUŻYNĘ!
PRZYJDŹ KIBICOWAĆ!

Park Wodny Siedlce · 22 lutego · 18:00
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JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR

61 950 zù
66 900 zù
86 900 zù

. Liczba samochodów w promocji ograniczona.

JASTRZÊBSKI S.A.
ul.Targowa 20, 08-110 Siedlce
tel.25 644 86 86
www.opel-siedlce.pl
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MPK
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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;

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

www.scena24.siedlce.pl
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