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Kabaret HRABI „Wady i waszki” | s. 5

Pikantni | s. 6

Koncert Krystyny Giżowskiej | s. 7

W NUMERZE

 s. 11 -13

 s. 16-17

[rozmowa z Krystyną Giżowską]

[rozmowa z Barbarą Kurdej-Szatan]

Jestem wdzięczna
losowi za...

Najważniejsza jest dla mnie
możliwość rozwoju...

 s. 19

Patroni
siedleckich ulic

REKLAMA
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2 maja

PODARUNKI DLA MATKI

Dzień Flagi RP

Co ci matko mogę podarować:
siebie to rzecz oczywista
ale przecież to nie wszystko
te cudowne kwiaty na łące,
różne fazy księżyca
i gwiazdy spadające
słońce, co światło ciepło
i radość daje
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Barwy – biała i czerwona, po raz pierwszy zostały uznane za barwy narodowe
na sejmie roku 1831, podczas Powstania Listopadowego. Po I wojnie światowej
i odzyskaniu niepodległości przez Polskę, zostały potwierdzone jako barwy
narodowe i obowiązują do dzisiaj.
Biel i czerwień widniejące na fladze Polski symbolizują czystość,
nieskazitelność i dobro narodu polskiego (barwa biała) oraz potęgę,
waleczność, dostojność i majestat (barwa czerwona).
Od 20 lutego 2004 roku obchodzimy w Polsce Dzień Flagi Narodowej,
jest on wyznaczony na 2 maja.

ptaki, których śpiew chyba
nigdy nie ustaje

Znajdziesz nas:

wszystkie krople deszczu

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

na liściach i trawie
barwy jesieni, która powoli
wszystko zmieni
szyby mrozem cudnie malowane
i góry groźne, ale tak kochane.
To wszystko co mi radość daje
niech z tobą mamo będzie –
pozostaje.

4-7 Repertuar CKiS maj 2019 r.
8-9 Co za miesiąc?
10 Moja praca, moja pasja
wypowiedzi gości Sceny 24
11-13 Wywiad miesiąca - rozmowa
z Krystyną Giżowską

ks. Mirosław Benedykt Strożka
„Puls serca. Wiersze o matce”.

16-17 Rozmowy teatralne z Barbarą Kurdej-Szatan

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2
Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Arche – park handlowy
UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9
Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20

18 Mini przewodnik turystyczny

Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14

19 Patroni siedleckich ulic

Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5

20-21 Bazar kulturalny
23 Piszą o nas
/ relacje

Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4

Stanisław Wyspiański - Macierzyństwo, 1904 r.
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Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Hotel Arche, ul. Brzeska 134
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8 MAJA (środa)
FESTIWAL - ETAP POWIATOWY

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

LEKCJE FILMOWE

„UWAGA INTERNET!”
„DZIŚ POZNAMY
ŚWIAT REKLAMY!”
„SKĄD SĄ DŹWIĘKI
TEJ PIOSENKI?
O MUZYCE W FILMACH
DLA DZIECI”
godz. 8:30, 11:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Lekcje filmowe
organizowane przez
Centrum Edukacji
Filmowej z Wołomina

SPEKTAKL

Z I NN

w Teatrze

IE

www.ckis.siedlce.pl

A

SPEKTAKL
godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

OD

L

12 MAJA (niedziela)

R

SZEWC KOPYTKO
I KACZOR KWAK
A

9-10 MAJA

13 MAJA (poniedziałek)

N

Pomysł organizacji festiwalu zrodził się w 1992 roku
w wojewódzkiej jeszcze wtedy stacji sanitarnej
w Siedlcach i wtedy też odbył się po raz pierwszy.
Cel festiwalu: zmiana zachowań prozdrowotnych
poprzez przekazywanie wiedzy w formie atrakcyjnej
dla dzieci i młodzieży - piosenki, melodyjnej,
wspieranej tańcem, czasem małymi formami
teatralnymi. Regulamin: wykonania oceniane
w trzech kategoriach wiekowych - przedszkoli, szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, po reformie
oświaty - w gimnazjach. Przedmiotem oceny jest
piosenka o treściach propagujących zdrowy tryb życia
w szerokim tego słowa znaczeniu, tekst autorski, po
raz pierwszy wykonywany na festiwalu, muzyka może
być zapożyczona.

DZIE

13 MAJA (poniedziałek)
SPEKTAKL
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
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
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. W drodze spotyka Kaczora
Kwaka, osobnika o podobnych cechach – lekkoducha i psotnika, szukającego
w życiu tylko wesołych i przyjemnych wrażeń. Kopytko i Kwak potrafią zajść za skórę
każdemu, kogo spotkają na drodze. Swoje niczym nie skrępowane zamiłowanie
do psot i żartów potrafią jednak w końcu wykorzystać we właściwy sposób, ratując
chorego Króla Powidło i zyskując sobie uznanie w oczach dworu i Królewny.
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13 MAJA (poniedziałek)
FINISAŻ WYSTAWY

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.

14-15 MAJA
FESTIWAL FINAŁ

SREBRNA MASKA
FESTIWAL TEATRÓW
DZIECIĘCYCH
I MŁODZIEŻOWYCH
godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Celem imprezy jest: prezentacja dorobku
artystycznego amatorskich zespołów teatralnych,
inspirowanie do twórczych poszukiwań
nowych form pracy artystycznej, kształtowanie
i rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą
teatralną, stworzenie możliwości wymiany
doświadczeń instruktorów, pedagogów
i animatorów życia teatralnego.

16 MAJA (czwartek)

KABARET HRABI
W PROGRAMIE
„WADY I WASZKI”
godz. 17:00, 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Występują:
Joanna Kołaczkowska, Tomasz Majer, Dariusz Kamys, Łukasz Pietsch
Nikt nie jest idealny. Każdy ma jakieś wady. Mniej lub bardziej
upierdliwe. 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. Tak zwyczajnie, w sposób prosty, upierdliwy.
Dlatego MY nie mamy wad, MY mamy WASZKI.
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20 MAJA (poniedziałek)
WYSTAWA MALARSTWA

SENNE WIZJE
MARKA JĘDRYCHA
godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna
Marek Jędrych ukończył pedagogikę kulturalnooświatową na lubelskim UMCS oraz podyplomowe
studium menedżerów kultury SGPIS w Warszawie.
Na co dzień pracuje w Galerii Podlaskiej.

21 MAJA (wtorek)
PRZEGLĄD

WIOSENNE
INSPIRACJE
godz. 10:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

17 MAJA (piątek)

PIKANTNI
godz. 18:00 i 20:15
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada:
Doris – Barbara Kurdej-Szatan
Bea – Anna Mucha
Christoph – Maurycy Popiel
Alex – Michał Ziembicki
Dwie znudzone sobą pary małżeńskie, Alex i Doris oraz Bea i Christoph,
szukają wrażeń, by podnieść temperaturę swoich związków. Pary
poznały się w portalu randkowym i postanowiły urządzić wspólną
intymną schadzkę. Sytuacja komplikuje się już na samym początku
wieczoru... Bohaterowie, choć podekscytowani pikantnym pomysłem
urozmaicenia pożycia małżeńskiego, nie spodziewają się jednak,
co z tego wyniknie. Czy żądny nowych eksperymentów Alex,
jego sceptyczna żona Doris, nowoczesna i rozwiązła Bea oraz jej
monogamiczny mąż Christoph wiedzą, na co się decydują? Spotkanie
będzie dopiero początkiem emocjonujących zmian w życiu całej czwórki.
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.

Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej
organizowany przez Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Stoku Lackim, którego celem jest
integracja środowisk twórczych dzieci i młodzieży,
rozwijanie wyobraźni twórczej, prezentacja dorobku
artystycznego, wyzwalanie inicjatyw artystycznych
w środowisku dzieci i młodzieży.

25 MAJA (sobota)

PROMOCJA KSIĄŻKI
POŚWIĘCONEJ
KRYSTYNIE CHOJECKIEJ
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Muzeum Regionalne w Siedlcach zaprasza na
promocję książki Renaty Chojeckiej pt.
„Moja Mama Krysia. Życie słowem naznaczone”
i koncert Zespołu Pieśni i Tańca
Politechniki Warszawskiej
Program uroczystości:
■ W rzeszowskiej izbie – ZPiT PW
■ Promocja książki
■ Suita Kujawska – ZPiT PW
■ Wybrane wiersze Krystyny Chojeckiej
– czyta Mikołaj Sobieszczański, prawnuk poetki
■ Piosenki krakowskie i krakowiak – ZPiT PW
■ Impresja górali żywieckich – ZPiT PW
■ Tańce sądeckie – ZPiT PW
■ Zakończenie
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26 MAJA (niedziela)
DZIEŃ MATKI W TEATRZE

KRYSTYNA GIŻOWSKA
„PRZEŻYŁAM
Z TOBĄ TYLE LAT”
godz. 19.00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Podczas koncertu przypadającego w Dniu Matki
piosenkarka zaśpiewa swoje największe przeboje,
które znamy i lubimy, takie jak: „Złote obrączki”,
tytułowy „Przeżyłam z tobą tyle lat” czy „W drodze
do Fontainebleau”. Artystce towarzyszyć będzie
Adam Pawlikowski - kierownictwo muzyczne,
piano oraz Grzegorz Globus - gitara, wokal.

31 MAJA (piątek)
SPEKTAKL

ŚWIAT DOROTKI
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
Opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
Wykonanie: Teatr Es

28-29 MAJA
MONODRAM

TA CISZA TO JA
godz. 9.00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Występuje: Jacek Kawalec
Reżyseria: Dariusz Szada-Borzyszkowski
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.

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.

30 MAJA (czwartek)
SPEKTAKLE EDUKACYJNE
godz. 8:30, 10:30, 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle w wykonaniu artystów Polskiego
Stowarzyszenia Estradowego POLEST,
Teatr Profilaktyczny ALERT z Wrocławia.

BAJKA O EKOLOGII
Spektakl naszego teatru jest przepiękną opowieścią
z kręgu wielkiej klasyki dziecięcej o przyjaźni i szukaniu
wiary w siebie. Przygody przyjaciół to niezwykła,
rozśpiewana podróż w zaczarowanej krainie
wyobraźni...

WSTĘP
WOLNY

28, 29 maja
godz.

9:00, 11:00

DZIECI W SIECI
Spektakl opowiada o pokoleniu dzisiejszych młodych
ludzi, którzy od najmłodszych lat wychowują
się w środowisku medialnym. Jest to pierwsza
internetowa generacja, która swoją realną przestrzeń
znajduje w wirtualnym świecie.

31 MAJA (piątek)

WOJCIECH
CEJROWSKI
„MANIANA”
godz. 19.00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Czego Polacy mogą się uczyć od mieszkańców
Ameryki Łacińskiej?
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.
OPIS PRZEDSTAWIENIA STAND-UP
Występy Wojciecha Cejrowskiego trwają tyle co
dobry seans kinowy – prawie 2 godziny.
Na pustej scenie jedynie mikrofon i WC. Za plecami
ekran i zdjęcia z projektora – jako dekoracje
i rekwizyty. Samotny człowiek z mikrofonem, który
zapewnia Państwu ubaw i łzy. Na jego występ
można spokojnie zabrać dzieci i babcię, bo WC nie
przeklina i nie świntuszy.***To nie jest ani „Boso
przez świat”, ani „WC Kwadrans“, ani spotkanie
z ciekawym człowiekiem. To jest stand-up!
Prawdziwy amerykański format. I w Polsce WC jest
w tym od lat najlepszy. Jako jedyny gra równolegle
pięć różnych przedstawień („Prawo dżungli”, „Ale
Meksyk!”, „Wolna Amerykanka”, „Maniana” i „Smak
tropików”) i każde na dwie godziny.
Zaczynał 30 lat temu w Kalifornii i przywiózł
ten format do Polski, która znała wtedy tylko
skecze kabaretowe. ***Przed każdym występem
artysta stoi przed salą widowiskową, przy stoisku
z książkami i wita gości. Okazja do zdjęcia, do
rozmowy.
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CZERWIEC 2019

SHOW
SZALONYCH
NAUKOWCÓW

2 CZERWCA (niedziela)
SPEKTAKL
godz. 16:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

NAUKOWE SHOW

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.

4 - 5 CZERWCA
SPEKTAKL
godz. 9:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

BAJKOWE SIEDLCE.
NASZA MAŁA OJCZYZNA
Spektakl to lekcja lokalnego patriotyzmu. Przewodnikami po Siedlcach są dwaj
główni bohaterowie - Kot Bruno oraz Atanazy przybysz z daleka, obieżyświat, który postanawia zostać w Siedlcach na dłużej. Bo są….. piękne. Autorem specjalnie
napisanego na potrzeby spektaklu scenariusza jest Stefan Szulc. Autor znanego
już dzieciom i rodzicom tekstu „O piracie Buciorze, który zgubił skarb a zyskał
przyjaciela”. Fabuła jest pełna niespodzianek, interakcji z widzami, wzbogacona
piosenkami autora i muzyką Waldemara Koperkiewicza.

4 CZERWCA (wtorek)
SPEKTAKL
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

PAPARABABARAPA BUM

Autor: Julia Biardzka, Wiktoria Wonschik
Reżyseria: Wiktoria Wonschik
Dyrygent: Piotr Mitelski
Opracowanie muzyczne: Dawid Szwejkowski,
Piotr Mitelski, Wiktoria Wonschik
Co się stanie, gdy podczas przygotowań do ślubu zaczną dziać się
rzeczy, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć? Najnowszy
musical Teatru V dostarczy dużą dawkę humoru, a muzyka grana
przez orkiestrę jeszcze więcej wrażeń!

MAJ 2019
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7 CZERWCA (piątek)
KONCERT
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

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

9 CZERWCA (niedziela)
SPEKTAKL
godz. 16:00, 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

KOLACJA POŻEGNALNA

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

Hanna Wilk-Manowiec | Ordynator Oddziału Kardiologii SPZOZ Siedlce
Jeśli ktoś dzisiaj zadaje mi pytanie „Dlaczego zostałam lekarzem?”- odpowiadam zawsze to samo od 25 lat - „Bo nie wyobrażam
sobie innego zawodu”. Mimo wielu niedogodności, wciąż jestem zafascynowana swoją pracą. Czasem jestem po prostu, po
ludzku zmęczona, ale po odpoczynku wraca mi energia i chęć do nowych wyzwań. Wiele radości daje mi kontakt z pacjentami,
zdobywanie ich serc i przede wszystkim zaufania. Ta praca po prostu się nie nudzi.
Marzenie aby zostać lekarzem towarzyszyło mi od dzieciństwa. Pomimo, że niektórzy odradzali mi studia medyczne, nie zmieniłam nawet na chwilę zdania. Taka stałość w poglądach. Można wręcz powiedzieć, że medycyna towarzyszyła mi od urodzenia
i tak już zostało. Od samego początku w decyzji, aby zostać lekarzem, wspierał mnie mój tata, który zaszczepił we mnie miłość do
tego zawodu i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Dał mi przykład, że lekarzem się nie bywa, ale się jest - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nawet
podczas świąt. W domu nikogo nie dziwią telefony, nawet w nocy, i poczucie, że trzeba pomagać. Lekarz to nie jest zwykły zawód, to powołanie. Brzmi trochę
patetycznie, ale w rzeczywistości zawsze mówię młodszym kolegom, że aby być dobrym lekarzem, trzeba po prostu lubić ludzi i być otwartym na ich problemy. Tego nie można się wyuczyć na pamięć. Zawsze trzeba słuchać ludzi, starać się ich rozumieć. Mimo tego, że całe życie trzeba podporządkowywać pracy,
uważam, że bycie lekarzem to najbardziej pasjonująca przygoda życia. Wiele rzeczy mogłabym w życiu zmienić ale na pewno znowu wybrałabym medycynę.

Hela Walczyńska | Stylista fryzur Hela Hair
Od kiedy pamiętam interesował mnie realny wpływ na otoczenie, w którym żyję. Szybko zorientowałam się, że mogę takowy
mieć, zajmując się pozornie prostą profesją - fryzjerstwem. Dzięki temu fachowi, od wielu lat przeprowadzam metamorfozy
związane z włosami, co w efekcie bezpośrednio wpływa na poprawę samopoczucia klienta, podkreśla jego zalety, a także ma
pozytywny wpływ na jego samoakceptację. Bez inwazyjnych zabiegów mogę odmienić czyjś wygląd; pokazać zupełnie inną
odsłonę człowieka. Niekonwencjonalne pomysły ale i pewność wykonywanej pracy, często przekonują klientów do niezwykłych
przemian i to są najszczęśliwsze momenty w moim zawodzie. Doświadczenie pokazało mi, że otwartość, umiejętność słuchania
innych, a także wiedza z różnych gałęzi psychologii, ułatwia komunikację z drugim człowiekiem, zapewnia miłą, przyjazną
atmosferę, a także buduje zaufanie między mną, a klientem, co jest dla mnie niezwykle ważne.

Jolanta Kaczmarczyk | nauczyciel w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
Właśnie skończyłam 60 lat, uzyskałam prawa emerytalne i przyszła refleksja nad życiem i nieuchronnym przemijaniem.
Co mnie najbardziej zaskoczyło? To fakt, że z tych 60 lat życia niemal 38 spędziłam w pracy! W pierwszej chwili był szok – jak ja
to wytrzymałam, a potem odpowiedź, która zaskoczyła mnie samą: JA KOCHAM TĘ ROBOTĘ!
Pracuję z tzw. „trudną młodzieżą”, choć pojęcie „trudny” częściej moim zdaniem odnosi się do świata dorosłych, ale to zupełnie
inny temat. Najważniejsze, że pracuję z drugim człowiekiem i wśród innych ludzi. Bywa ciężko, ale w tym cała istota. Każdy
człowiek jest inny, każda rozmowa wygląda inaczej, każdy dzień przybiera odmienny kształt. Tu nie ma mądrych i wszechwiedzących, a każda sytuacja jest dla mnie kolejną lekcją życia, jeśli oczywiście otworzę się na te doświadczenia. Powinnam więc
podziękować za każdy dzień pracy, który uczy mnie przede wszystkim pokory wobec świata. Tak, tak, nic nie pokręciłam. Największa korzyść z tych wielu lat
pracy z drugim człowiekiem to właśnie umiejętność pokornego patrzenia na otaczającą rzeczywistość i dostrzegania w niej innych ludzi. Bezcenne, prawda?
Jeśli dołożymy do tego satysfakcję i radość z każdego dnia spędzonego w pracy, wniosek wydaje się banalny: moja praca jest moją pasją, nauką, życiowym
doświadczeniem, radością i wielką zagadką! Czy można tego nie doceniać? Lubię swoją pracę, czerpię z niej wiele mądrości, wierzę w to co robię i pewnie
dlatego te wszystkie lata minęły tak błyskawicznie. Miałabym zostawić to wszystko, aby wieść nudne życie emerytki? Na pewno nie! Jutro znowu z wielką
ciekawością będę oczekiwać, co przyniesie mi kolejny dzień mojej pracy, czego i Wam życzę!

Aldona Kozłowska | HR Biznes Partner w Orange
Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu. (Konfucjusz)
Zastanawiałam się ostatnio co by było gdybym wygrała 16 mln w LOTTO. Uruchomiłam swoją wyobraźnię i zobaczyłam siebie
w świecie „mi to lotto” ;). Sama nie mogłam w to uwierzyć, ale w sposób zdecydowany zaprotestowałam na propozycję, że nie
musiałabym jutro iść do pracy. To był ten moment, kiedy zdałam sobie sprawę z tego jak wiele radości daje mi praca. Obchodzę
w tym roku jubileusz 25 lat pracy zawodowej. Zawsze pracowałam bardzo blisko z ludźmi. Uwielbiam kontakt z ludźmi. Jak
powietrza potrzebuję rozmowy, poczucia, że mogę moim współpracownikom przedstawić jakieś interesujące rozwiązanie, czuję
jak każdego dnia pobudza to moją kreatywność, zmusza mnie to do poszukiwania coraz to nowych rozwiązań. To praca jest dla
mnie motorem, aby cały czas się „apdejtować”, być na bieżąco, na czasie. Mam szczęście pracować u dobrego pracodawcy, a na dodatek z fajnymi ludźmi.
W Orange mogę być wolontariuszką, dzielić swoje pasje z innymi, którzy mają podobne. To powoduje, że praca zajmuje miejsce – tuż po mojej rodzinie.
Może i dobrze, że nie wygrałam 16 mln i nie muszę się zastanawiać, czy na pewno wszystko ze mną w porządku, bo chcę codziennie rano zrywać się do pracy.

Łukasz Byśkiniewicz | dziennikarz, kierowca rajdowy
Zaraz po ukończeniu studiów na SGGW rozpocząłem pracę w telewizji TVN w największej redakcji Fakty TVN. Z racji zamiłowania do motoryzacji, zmieniłem redakcję i przeniosłem się do
TVN TURBO. Przyznaję, jestem wielkim szczęściarzem, ponieważ wykonuję pracę związaną
z moją wielką pasją. W ramach swoich obowiązków testuję najnowsze modele samochodów i motocykli, przeprowadzam wywiady z największymi gwiazdami sportów motorowych, relacjonuję
najważniejsze wydarzenia z całego świata. Dzięki mojej pracy, byłem czterokrotnie na Rajdzie Dakar w Ameryce Południowej, przekazując informacje na anteny wielu telewizji.

Sondę
przeprowadziła
Agnieszka Stępniak
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ROZMOWA Z

Krystyną Giżowską, wokalistką

Jestem
wdzięczna
losowi za to,
że mogę robić
to co kocham…
 Pani Krystyno, na deskach siedleckiej
sceny teatralnej wystąpi Pani w dniu szczególnym, bo kojarzonym w naszej kulturze ze
Świętem Matki. Jakie są Pani emocje i osobiste refleksje związane z tym dniem?
Ja myślę, że święto takie jak to jest nieodłączną
częścią nas wszystkich, zrodziliśmy się z łona
matki i jakkolwiek by tego nie rozpatrywać, to
fakt naszego istnienia jest ściśle związany z postacią matki. Matka znosi największe trudy wychowania dziecka. Już od początku, od wieku
niemowlęcego po okres dojrzewania, gdy staje
się dla dorosłego dziecka nierzadko pierwszym
telefonem zaufania. Wydaje mi się, że każda
okazja by o tym przypomnieć i podkreślić rolę
matki w życiu społecznym jest potrzebna, poza
tym już sam miesiąc maj i znacznie bardziej
optymistyczna aura pogodowa sprzyja temu,
abyśmy rozpieszczali nasze kochane mamy, nawet już nie tylko kawą i ciastkiem, ale też wspólnym wyjściem na koncert do teatru, cieszę się,
że akurat w Siedlcach będzie ku temu okazja.
Ja mam syna i przyznam, że on często próbuje
zasięgnąć mojej opinii, gdy pojawiają się jakieś
problemy i myślę, że to jest piękne. Chyba wszyscy na to trochę czekamy, żeby dzieci przycho-

dziły do nas nawet jak są już dorosłe i samodzielne, a nie skreślały nas totalnie; Matką jest
się przecież przez całe życie i nie ma urlopów
(śmiech). Moja mama już niestety nie żyje, ale
zawsze wspominam ją z wielkim podziwem
i ogromnym uznaniem. Wychowała nas pięcioro i była osobą, która bardzo o nas dbała. Nie
dopuszczała, żeby czegokolwiek nam zabrakło,
nie pozwalała odczuć, że coś jest źle, bardzo
ciepło wspominam moją mamę. Wie Pan, ja
się wychowałam w zupełnie innych czasach,
niż te obecne. Dla wielu niewyobrażalnym jest
dziś np. brak chleba i to, że trzeba po niego stać
w kolejce. Mama naprawdę mocno się starała
abyśmy tego nie odczuli. My z rodzeństwem też
do samego końca staraliśmy się nie pozwolić jej
odczuć, że jest w jakimś stopniu niedoceniana,
czy że nie przyjeżdżamy do niej wystarczająco
często. Staraliśmy się dbać o mamę do samego
końca i wydawało to się nam naturalne. W ogóle mam wrażenie, że kiedyś słowo rodzic miało
trochę inne znaczenie niż dziś. Dla mnie mama
jest osobą prawie świętą i nietykalną.
 Czyli należy zmierzyć się z tezą, że młodzi ludzie poświęcają dziś znacznie mniej

fot. Archiwum prywatne

atencji własnym rodzicom, niż to miało
miejsce kiedyś. Jak Pani myśli, z czego taki
stan rzeczy wynika?
Rzeczywiście, może najlepszy stan rzeczy to nie
jest, ale ja rozumiem młodych ludzi, którzy zwyczajnie bardzo często są zapracowani i nie mają
czasu. Dzisiaj życie biegnie do przodu strasznie
szybko, oni muszą nadążyć za tym wszystkim
i zdaję sobie sprawę z tego, że to wcale łatwe nie
jest. Wydaje mi się, że moje pokolenie miało
tego czasu jakby więcej. Mój syn również dużo
pracuje i kończąc zajętości zawodowe w godzinach wieczornych często nie ma możliwości
odwiedzać rodziców tak często jakbyśmy wszyscy tego chcieli i to jest normalne, za to często
rozmawiamy przez telefon i ja, jako matka muszę się z tym stanem rzeczy pogodzić( śmiech).
Nie zapominajmy o tym, że kiedyś były rodziny
wielopokoleniowe, co znacząco wpływało na
relacje w tych rodzinach. Często było tak, że
w jednym domu mieszkały dwa, a nawet trzy
pokolenia. Dziś młodzi ludzie jak najszybciej
starają się usamodzielnić i bywa tak, że wyprowadzają się do odległych miast, krajów, przez to
ten kontakt bywa utrudniony. Nie oceniam tego
źle, myślę że to bardzo dobra szkoła, takie nie-
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zależne życie rozpoczęte jak najszybciej. Kiedyś
liczyło się na tzw. instytucję babcia, która pomagała wychować dzieci, dziś jest w tym znacznie
więcej samodzielności i bardzo dobrze, ja to
pochwalam.
 Zrobiło się nostalgicznie. Będąc
w tym nostalgicznym nastroju muszę zapytać o profesjonalny, sceniczny debiut. Wiem,
że przełomem był występ na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Soczi w 1976 r.,
ale czy rzeczywiście był to dla Pani początek
zawodowej kariery?
Rzeczywiście cofając się w czasie do tak odległych lat ciężko uniknąć nostalgii (śmiech).
Profesjonalnie na scenie zaczęłam pracować
już w 1971 r. i początki te są ściśle związane
z zespołem wojskowym Flotylla. Zespół ten
funkcjonował przy Marynarce Wojennej, ale
zasady tam były dokładnie takie jak w teatrach.
Mieliśmy pensje, byliśmy cywilami, a więc zatrudniani tam byli ludzie spoza wojska. Moim
dyrektorem była wówczas Danuta Baduszkowa,

musiałam mieć
weryfikacje artystyczne,
które złożyłam
w Ministerstwie Kultury
i Sztuki, jako ciekawostkę
dodam, że szefem był tam
wtedy Pan Aleksander
Bardini, a w komisji
zasiadał jeszcze m. in.
Włodzimierz Nahorny
wtedy dyr. Teatru Muzycznego w Gdyni, a Jacek
Korczakowski był naszym szefem literackim.
Na pensje składała się norma 15 koncertów
i dopiero każdy koncert ponad tę normę był dodatkowo płatny, czyli zasady dokładnie takie jak
w większości teatrów. Ponadto musiałam mieć
weryfikacje artystyczne, które złożyłam w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Jako ciekawostkę
dodam, że szefem był tam wtedy Pan Aleksander Bardini, a w komisji zasiadał jeszcze m.in
Włodzimierz Nahorny. Musiałam zdać te weryfikacje artystyczne, żeby wykonywać zawód.
Dostałam umowę, no i tak od tego czasu chyba
należy liczyć, że to się wszystko zaczęło dziać
na poważnie i zawodowo. Natomiast wyjazd do
Soczi w 1976 r. to na pewno przełom. Był to mój
pierwszy festiwal, chyba nie muszę dodawać,
że pojechałam tam jako jeszcze nieopierzona
dziewczynka, ale faktem jest, że właśnie wtedy
rozpoczęła się moja solowa kariera.
 Ponad 40 lat na scenie, niezapomniane
kompozycje, które przez lata niezmiennie
podbijają serca fanów. Wystarczy przywołać
tutaj chociażby takie tytuły jak : „Przeżyłam

z tobą tyle lat”, czy „ W drodze do Fonteinebleau” - jak Pani myśli czy polska scena muzyczna znacząco się zmieniła na przestrzeni
tych lat?
Zmieniła się totalnie. Po pierwsze do wykonywania zawodu dziś już nikomu nie potrzeba
weryfikacji artystycznych zatwierdzanych przez
określoną komisje. Poza tym kiedyś były tzw.
estrady, czyli instytucje, które w każdym województwie organizowały koncerty, dziś już ich
nie ma. W naszych czasach za granicę artystę
mogła wysłać wyłącznie agencja Pagart, której
również już nie ma. Praca artysty wygląda zupełnie inaczej. Teraz menadżer, czyli osoba prywatna może zapewnić różne kontrakty, kiedyś
odbywało to się wyłącznie za pośrednictwem
podmiotu państwowego. Już oczywiście nie
wspominając o różnicach w organizacji koncertów, promocji wydarzeń itp., tych różnic z perspektywy czasu jest naprawdę bardzo dużo.
Mam wrażenie, że dziś inną formę przybrały
również programy promujące młodych ludzi.
Oczywiście coś na kształt obecnej formuły typu
talent show było. Jednym z przykładów był chociażby program telewizyjny Studio Młodych,
w którym zresztą, jeszcze za amatorskich czasów miałam przyjemność wraz z zespołem wystąpić. Młodzi wykonawcy docenieni i zweryfikowani na festiwalach, bądź zauważeni przez
jakiś autorytet muzyczny byli zapraszani do
studia. Podstawowa różnica polegała na tym, że
myśmy tam wtedy, jak to się teraz mówi „coverów” nie śpiewali, był wielki nacisk na własną
twórczość, żeby pokazać charakter i pomysł na
siebie, dziś takich programów brakuje.
 A jak Pani myśli, czy młodemu pokoleniu artystów jest dziś łatwiej zaistnieć by
prezentować swoją twórczość jak najszerszej
publiczności?
Wie Pan, ja pamiętam swoje pierwsze nagrania i demo wysłane do radia Koszalin. To były
nagrania mniej znanych kompozytorów, nie
tych topowych. Może nie było najlżej się przebić, ale jakieś szanse jednak były. Udało mi się,
zostałam zaproszona na finał Giełdy Piosenki,
która odbywała się w kawiarni Nowy Świat
w Warszawie, występowali w tamtej edycji
m.in. Marek Grechuta, Maryla Rodowicz. Selekcja była trochę inna niż w tej chwili. Sprawiało mi radość, że robię to co lubię i aż tak
wiele nie oczekiwałam. Zanim po raz pierwszy
stanęłam, na powiedzmy sobie półprofesjonalnej scenie, przez minimum 10 lat jeździłam na
różnego rodzaju przeglądy, festiwale, zgrupowania, chyba byłam wszędzie gdzie tylko się
dało (śmiech). Zdarzało się, że zajmowałam
pierwsze miejsca, ale co z tego, wracałam do
domu i wcale to nie czyniło ze mnie wielkiej
gwiazdy. Wydaje mi się, że zwykle jest tak,
że jeśli kocha się coś bardzo to chce się to robić i jakoś podświadomie dąży do tego, żeby
ewentualnie gdzieś zaistnieć i tam być. Poza
tym to jest branża, w której nawet jeśli już coś
się umie, to trzeba się też czymś wyróżniać,
no i jednak przy tym wszystkim trzeba mieć

tę przynajmniej odrobinę szczęścia. Młodym
ludziom życzę pokory, bo pokora bardzo się
w tej branży przydaje. Możliwości jakie stwarzają nowe media są niezwykle wygodne i potrafią przynieść wymierne efekty podczas promowania własnej twórczości. My kiedyś z tych
dobrodziejstw skorzystać nie mogliśmy.
 Jest Pani bardzo żywiołową osobą,
w której życie aż tętni, czy możemy już dziś
uspokoić wszystkich fanów i powiedzieć, że
wkrótce powstanie nowy materiał i zostanie
wydana płyta Krystyny Giżowskiej, która zaskoczy wszystkich?
(Śmiech) Nie wybiegam w przyszłość aż tak
bardzo, chociaż też staram się nie spoczywać
na laurach. Od czasu do czasu pojawiają się
w mojej głowie różne plany i oczywiście nagrywamy piosenki. Jestem jednak osobą dość
mocno stąpającą po ziemi i wiem doskonale,
że z szeroką promocją takiego materiału byłby
problem, bo wyprodukować piosenki, nagrać
je, a nawet zaaranżować i wydać to nie jest największy kłopot, najtrudniejsza pozostaje dziś
promocja, która bez środków masowego prze-
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się wyczuwać nastroje publiczności i przeplatać piosenki wszystkim znane z tymi nowymi,
które prezentuje po raz pierwszy. Poza tym
chyba rzeczywiście jest kilka utworów z którymi jestem utożsamiana, już od pierwszego
dźwięku, pierwszej frazy tekstu odbiorca ma
skojarzenie, że to Krystyna Giżowska, myślę że
to jest piękne. Dziś tak naprawdę hit pozostaje
hitem przez maksymalnie rok, czy dwa, a moje
piosenki przeżyły znacznie więcej i jest mi niezmiernie miło, że ludzie pomimo upływu lat
nadal chcą ich słuchać i co więcej zauważam
nawet, że są to także ludzie młodzi.
 Przyjść na koncert i posłuchać muzyki
na żywo to wcale nie gorsza alternatywa od
zakupu świeżutkiej płyty, kto poczuje się
zaciekawiony tą obietnicą znajdzie drogę
i usłyszy. A czy tych koncertów jest w Pani
terminarzu dużo?
Jeszcze na szczęście żyje moje pokolenie
(śmiech), do tego jak wspomniałam zauważam, że młodzi ludzie, nie wiem może pod
wpływam jakichś przeżyć coraz chętniej chcą
słuchać moich piosenek, także przyznam, że
tych koncertów jest naprawdę dużo. I nie są to
wyłącznie wydarzenia okolicznościowe, jak to
które z przyjemnością zaśpiewam dla wspaniałej publiczności w Siedlcach. Okres od maja do
października to każdego roku dla mnie wyjątkowo intensywny czas. Koncertów zarówno na
imprezach plenerowych, jak i w kameralnych
salach teatralnych jest w tym okresie sporo. No
i dopóki warunki wokalne i wizualne pozwolą
mi na kontakt z publicznością to będę to robić,
bo po prostu to kocham.

kazu jak radio, czy telewizja nie może się udać.
Ale nie przeszkadza mi to oczywiście w prezentowaniu tych piosenek na scenie, podczas
koncertów. Chociaż naturalnie zdaję sobie
sprawę z tego, że moje pokolenie przychodząc
na mój koncert chce posłuchać dobrze sobie
znanych utworów, przy których wzrastało.

Dziś staram się
wyczuwać nastroje
publiczności i przeplatać
piosenki wszystkim
znane z tymi nowymi,
które prezentuje
po raz pierwszy
Przyznam, że ja na początku się na to jeżyłam, buntowałam, bo przecież mam piosenki
inne, które też chciałabym pokazać, ale zrozumiałam, że jeśli publiczność się tego domaga
to nie można z nich rezygnować. Dziś staram

 Koncertów w Pani scenicznej karierze
była przecież niezliczona ilość, tak w Polsce,
jak i za granicami kraju, ale czy pamięta Pani
jakąś szczególną sytuacje, coś co bardzo Panią zaskoczyło, bądź zwyczajnie ubawiło?
Takich sytuacji było kilka. Zaskoczona byłam na jednym z moich pierwszych koncertów w Niemczech. Widownia zgromadzona
była podczas tego wydarzenia przy okrągłych
stolikach i popijała kawę, wydawało mi się to
wtedy oburzające i wręcz karygodne. Ale właśnie wtedy nauczyłam się i poznałam osobliwy
klimat takiego koncertu, co wymagało oczywiście większej pracy i zaangażowania, żeby
takiego rozluźnionego odbiorcę swoim repertuarem zainteresować. Jak się później okazało
w Kanadzie, Japonii czy USA taki zwyczaj był
już bardzo powszechny i nikogo nie szokował,
dlatego warto było przyjąć tą cenną lekcję.
Kolejną anegdotą wartą opowiedzenia, może
być żart chórku, kiedy podczas koncertu z publicznością zmienili i wyśpiewali mi refren zamiast „ Nie było ciebie tyle lat” to „Nie biłem
ciebie tyle lat…”, proszę sobie wyobrazić wtedy
moje zdziwienie i spontaniczną reakcje publiczności (śmiech). Wie Pan, tych koncertów
było bardzo dużo, ale też i stawki były bardzo
niskie, człowiek był młody, cieszył się tym co
robił, nierzadko grało się i po 3-4 koncerty
dziennie i wtedy hotel stawał się domem, ale
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bardzo dużo radości w tym wszystkim było.
W tamtych czasach też zawiązywały się największe przyjaźnie, jak choćby ze Zbigniewem
Wodeckim, czy Zdzisławą Sośnicką. Jeździliśmy wszyscy jednym autobusem, kto miał samochód to dojeżdżał, spaliśmy w tych samych
hotelach, nie było między nami rywalizacji.
Owocowało to wspaniałymi pomysłami, nowymi kompozycjami, aranżacjami, duetami,
to był naprawdę piękny czas.
 A czy perspektywa czasu uwypukla może
jakieś konkretne zdarzenie, które mogło od-

Jeździliśmy wszyscy
jednym autobusem,
kto miał samochód
to dojeżdżał, spaliśmy
w tych samych hotelach,
nie było między nami
rywalizacji
mienić Pani życie, czy jest coś czego Pani żałuje?
Hmm, czy żałuję to chyba nie. Ale rzeczywiście pewne konkretne zdarzenie miało miejsce.
W okresie przed wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego przebywałam akurat w Niemczech, w Berlinie Zachodnim. Zaproponowano mi wówczas stałą współpracę. Miałam już
jakieś osiągnięcia na rynku niemieckim, tam
byłam już nawet znacznie bardziej popularna
niż u nas Polsce. Odmówiłam, tłumacząc się za
wszelką cenę tym, że ja chcę do domu i koniec.
Fakt, że stan wojenny później mnie w Polsce
uziemił, ale z czasem wszystko się unormowało i ciężko by mi było mieć dziś pretensje do
losu, tak samo jak ciężko jest odpowiadać na
pytania co by było gdyby.
 A co by było gdyby Krystyna Giżowska
wygrała na loterii, co by się zmieniło?
Wtedy na pewno nagrała by porządną płytę,
angażując w ten projekt wspaniałych muzyków, aranżerów, sądzę że mogłaby ten materiał
też sama wyprodukować i wylansować z tego
co najmniej dwa utwory w radio i telewizji,
a potem już dzieliłaby się tym tworem z publicznością na koncertach, które odbywałyby
się koniecznie w towarzystwie orkiestry symfonicznej i byłoby to dopełnieniem szczęścia
w jej życiu (śmiech).
 W takim razie trzymam kciuki za pomyślność podczas losowań i dziękuję Pani
bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję Panu bardzo i zapraszam
wszystkich czytelników do spotkania i wspólnego przeżywania Dnia Matki już 26 maja na
deskach siedleckiej sceny teatralnej.

Dziękuję bardzo za rozmowę
Łukasz Marciniak
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KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
SPOTKANIE Z PROFESOREM
BOGDANEM GÓRALCZYKIEM
9 maja godz. 17:00
Muzeum Regionalne w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza na spotkanie z prof. Bogdanem Góralczykiem politologiem, sinologiem, dyplomatą
i publicystą, absolwentem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica
w Siedlcach. Spotkaniu będzie towarzyszyła
promocja najnowszej publikacji prof. Góralczyka „Wielki Renesans. Chińska transformacja
i jej konsekwencje”. Książkę będzie można kupić
podczas kiermaszu towarzyszącego imprezie.
Spotkanie inauguruje XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Siedleckiej Książnicy.
Wstęp wolny.

ABELARD GIZA
STAND – UP „PINIATA”
12 maja godz. 17:30 i 20:00
Pracownia Rannych Pantofli
3 maja 38, 08-110 Siedlce

Urodzony w 1980 r. w Gdańsku. Stand-uper, scenarzysta, autor tekstów komediowych. Lider Kabaretu Limo (1999-2014) z którym zdobył liczne nagrody i popularność. Twórca programów
stand-upowych „Proteus Vulgaris”, „Ludzie, trzymajcie kapelusze”, „Numer 3” oraz serialu „Kryzys”. Aktualnie jeździ z programem „Piniata”,
support (Piotr Splin - stand-up)
prowadzenie: Bartłomiej Korbel

NOC MUZEÓW 2019

18 maja
Muzeum Regionalne w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce

Biżuteria pod Jackiem
Program
19:00-23:30 Udostępnienie wystaw
19:00-22:30 Stoisko Poczty Polskiej z wydawnictwami filatelistycznymi oraz gadżetami reklamowymi.
19:00-21:00 Warsztaty biżuteryjne „Mały jubiler".
Zajęcia będą okazją do wykonania biżuterii
według własnego projektu z przygotowanych
gotowych elementów. Będzie można wykonać
bransoletkę, naszyjnik, kolczyki, a po zajęciach zabrać je ze sobą (I piętro - sala audiowizualna).
21:30-23:30
Warsztaty
biżuteryjne
„Mozaika szklana".
Uczestnicy zapoznają się z dziejami i praktyką
tworzenia mozaiki montowanej z elementów
szklanych, kamiennych i ceramicznych. Podczas ćwiczeń praktycznych uczą się projektować
mozaikę w formie szkiców z uwzględnieniem
kolorystyki i użytych materiałów. Na zakończenie warsztatu stworzą z kolorowych, różnokształtnych elementów gotową mozaikę w postaci obrazu, którą będą mogli wziąć ze sobą
(I piętro - sala audiowizualna).
20:00-23:30 Konkurs wiedzy o muzeum i prezentowanych wystawach.
Prawidłowe odpowiedzi będą nagradzane upominkami przygotowanymi specjalnie na tegoroczną imprezę (parter - hol z kredensem).
23:35-23:50 Projekcja filmu „Muzeum Utracone"
W tym roku z okazji 10. rocznicy rozpoczęcia
projektu będzie można dowiedzieć się o historii
najcenniejszych dzieł polskich, już odzyskanych
dzięki działalności projektu „Muzeum Utracone" (I piętro - sala audiowizualna).

pełniona deklaracja uczestnictwa. Zostanie przyznana nagroda publiczności, a każdy z uczestników dostanie pamiątkową statuetkę i dyplom.
Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane do
16 maja w GOK. Karty zgłoszeniowe i regulamin
znajdziecie na stronie www.gok.gminasiedlce.pl

WIELKI ŚWIAT MAŁEGO CZŁOWIEKA. DZIECIŃSTWO W KULTURACH POZAEUROPEJSKICH
Wystawa kwiecień – wrzesień 2019
Muzeum Regionalne w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce

Wystawa ma na celu ukazanie dzieciństwa
w krajach odległych zarówno geograficznie, jak
i kulturowo. Nakreśla obraz sposobu postrzegania dzieci, ich traktowania, a przede wszystkim
ich zabaw, nauki i życia codziennego. Zaprezentowano na niej m.in. stroje dziecięce, zabawki
i inne przedmioty związane z dziećmi, służące
nauce oraz meble, a także sprzęty codziennego
użytku. Zademonstrowano również sposoby
noszenia niemowląt, a także fotografie dzieci
z całego świata. Niezwykle efektownie wygląda ołtarzyk ustawiany na Święto Lalek w Japonii. Ciekawostką są figurki gliniane z Sudanu,
inuicka gra zręcznościowa z kości wieloryba
oraz poduszka do deformacji czaszki z Peru.
Zabytki pochodzą głównie z muzeów etnograficznych i oddziałów etnograficznych muzeów

PRZEGLĄD AKORDEONISTÓW
AMATORÓW
26 maja godz. 16:00
Świetlica w Stoku Lackim

Jakie są zasady: brak kryteriów wiekowych, repertuar dowolny, nie ma konieczności posiadania jakiegokolwiek wykształcenia muzycznego. Każdy
wykonawca prezentuje grę na własnym instrumencie oraz minimum dwa zróżnicowane stylistycznie utwory lub wiązanki utworów, o łącznym
nieprzekraczalnym czasie do dwunastu minut.
Podstawą zakwalifikowania do konkursu jest wy-

narodowych z całej Polski oraz od osób prywatnych. Planowane są różnorodne imprezy towarzyszące, np. warsztaty i spotkania z podróżnikami w maju i czerwcu. Szczegółowe informacje
zostaną zamieszczone na stronie muzeum:
http://www.muzeumsiedlce.art.pl.
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ROZMOWY
ROZMOWYTEATRALNE
TEATRALNE
ROZMOWA Z

Barbarą Kurdej-Szatan, aktorką teatralną, filmową oraz prezenterką telewizyjną

Najważniejsza
jest dla mnie
możliwość
rozwoju

 Chyba nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jesteś dziś bardzo popularną i szeroko docenianą aktorką
teatralną, filmową oraz telewizyjną.
Czy przypominasz sobie jakiś szczególny moment, kiedy ta przygoda
się dla Ciebie rozpoczęła?
Ciężko określić ten przełomowy moment. Na pewno jedną z ważniejszych decyzji była ta o podjęciu nauki w PWST w Krakowie. Decyzja ta
wcale nie była taka łatwa i oczywista.
Już od wczesnego okresu dziecięcego miałam szeroki wachlarz zainteresowań i aktywności, uczęszczałam
na zajęcia teatralne, a także wokalne. Muzyka zawsze była blisko mnie.
Przed podjęciem nauki w Szkole Teatralnej miałam również roczną przygodę ze Szkołą Musicalową w Gdyni.
Myślę, że moglibyśmy tutaj stworzyć
obszerną listę mikrozdarzeń, które

fot. Archiwum prywatne

Z BARBARĄ KURDEJ- SZATAN
UDAJE MI SIĘ POROZMAWIAĆ
W GODZINACH WIECZORNYCH,
PODCZAS PRZERWY SPEKTAKLU
TEATRALNEGO, W KTÓRYM
AKTORKA AKURAT WYSTĘPUJE.
OKOLICZNOŚCI ZUPEŁNIE NIE
ZAKŁÓCIŁY JEDNAK OTWARTEJ
WYMIANY ZDAŃ, A WRĘCZ
UTWIERDZIŁY PRZEKONANIE
O TYM, ŻE WŁAŚCIWA
ORGANIZACJA CZASU MOŻE
ZDZIAŁAĆ CUDA I JEST DZIŚ
NA WAGĘ ZŁOTA!
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 A co mogłabyś dziś poradzić młodym
adeptom sztuki teatralnej w Siedlcach?
Czy zawód aktora jest dla każdego? Kto
był dla Ciebie największą inspiracją,
bądź do dziś pozostał zawodowym autorytetem?
Przede wszystkim trzeba kochać to, co się
robi i czuć, że czerpie się z tego satysfakcję.
Nie zawsze ten zawód jest łatwy, ale nie o to
chodzi, aby było łatwo. Trzeba cały czas się
rozwijać, uczyć i zagłębiać. Ponadto po-

Uwielbiam wchodzić
w nowe projekty, uwielbiam
sprawdzać przy tym samą
siebie. W związku z tym
ciężko doprecyzować to
jedno marzenie, bo bywają
one bardzo zmienne. Grając
musical marzy mi się rola
dramatyczna, po roli
dramatycznej często znów
tęsknie za filmem.
szukiwać w sobie nowych emocji, tematów,
które chcemy przekazać widzom. Moją
niesamowitą inspiracją byli profesorowie
z krakowskiej szkoły teatralnej, np. Anna
Polony, zawsze żywiołowa, oddana swojej pasji bez reszty, a także aktorzy Teatru
Nowego w Poznaniu, w którym spędziłam
pierwsze trzy lata pracy, bezpośrednio po
studiach. Pierwsze kroki na prawdziwej
scenie teatralnej i podpatrywanie „starych
wyjadaczy” - wiele mi to dało i wspaniale
wspominam te chwile.
 Już 17 maja na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce zostanie zaprezentowany spektakl pt. „Pikantni”, wcielasz
się w nim w role Doris. Jak przebiegały
prace nad tym przedstawieniem? Czym
zaskoczycie już wkrótce siedlecką publiczność?
Przygotowania do premiery trwały 1,5
roku i w dużej mierze związane były
z brakiem odpowiedniego miejsca, aby
spektakl wystawić. Zespół, z którym

przyszło mi współpracować to cudowni
ludzie, podczas tej produkcji bardzo się
polubiliśmy i zarówno prace przygotowawcze, jak i wystawianie tego spektaklu dla ludzi w całym kraju, niezmiennie
przynosi nam wszystkim dużo satysfakcji.
Sztuka „ Pikantni”, którą z wielką radością zaprezentujemy na Scenie Teatralnej
Miasta Siedlce, broni się przede wszystkim świetnym tekstem, dialogami, które
potrafią porwać publiczność, rozbawić
do łez. Przedstawienie w znacznej mierze
dotyka problemów w związkach. Przybliża ponadto pewien temat tabu, jakim jest
swingowanie. Uwypukla podłoże decyzji,
a także ich następstwa w późniejszych relacjach, pokazuje również, że z pewnych
rzeczy bardzo ciężko uczynić żart. Krótko
mówiąc będzie się działo, ale nie będzie to
też klasyczna farsa i myślę, że morał w tej
opowieści jest najcenniejszy, także gorąco
zapraszam siedlecką publiczność do spotkania z nami 17 maja, bo my już się tego
spotkania nie możemy doczekać.
 Spektakl „Pikantni” w Siedlcach już
wkrótce. Powiedz, gdzie jeszcze można
Was zobaczyć?
Jeździmy z „Pikantnymi” po całej Polsce,
więc może w innym mieście komuś podpasuje :) zapraszam również do Warszawy,
do Teatru 6 Piętro, na sztuki Woodyego
Allena - „Zagraj to jeszcze raz, Sam” oraz
„Miłość w Saybrook” a także do Krakowa
do Teatru Variete na musical „Chicago” .
 Muszę jeszcze na koniec zapytać. Jakie jest największe zawodowe marzenie
Barbary Kurdej-Szatan? Czy jest jakaś
wyśniona rola, czy może szczególna kreacja, w którą chciałabyś się wcielić?
Tak naprawdę najważniejsza jest dla mnie
możliwość rozwoju i szansa podejmowania nowych wyzwań, bo wydaje mi się, że
w znacznej mierze, o to właśnie w zawodzie aktora przecież chodzi. Uwielbiam
wchodzić w nowe projekty, uwielbiam
sprawdzać przy tym samą siebie. W związku z tym ciężko doprecyzować to jedno
marzenie, bo bywają one bardzo zmienne.
Grając musical marzy mi się rola dramatyczna, po roli dramatycznej często znów
tęsknie za filmem. Każde zawodowe wyzwanie rodzi we mnie nowe emocje i staram się tych emocji czerpać jak najwięcej.
Mogę powiedzieć, że w ostatnim czasie
coraz częściej zdarza mi się myśleć o roli
w filmie kostiumowym.
 Dziękuję za rozmowę i życzę aby udało się zrealizować ten plan już tej wiosny.
Również bardzo dziękuję i pozdrawiam
wszystkich czytelników SCENY 24.

Dziękuję za rozmowę
Łukasz Marciniak

fot. Simona Supino

miały ogromny wpływ na to gdzie teraz jestem i co udało mi się do tej pory osiągnąć,
ważnym momentem na pewno były pierwsze castingi. To dzięki nim udało mi się poznać artystyczną branżę od środka, to było
duże doświadczenie i zderzenie z nieznaną
mi wcześniej rzeczywistością, ale nastąpiło
to stosunkowo późno, bo dopiero na drugim roku Szkoły Teatralnej (śmiech).
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

ŚWINOUJŚCIE

– MIASTO NA WYSPACH

NIE MA TO, JAK POZNAWANIE PIĘKNA POLSKI Z MISTRZAMI PRZEWODNIKÓW PTTK
I FASCYNATAMI FORTYFIKACJI. DODAJMY DO ICH WIEDZY I BOGATYCH OPOWIEŚCI
WOJSKOWĄ DYSCYPLINĘ OPROWADZANIA POŁĄCZONĄ Z HUMOREM, SPOJRZENIE
NA ZWIEDZANĄ OKOLICĘ Z GÓRY I OBSERWOWANIE Z PROMU ZBLIŻAJĄCEGO
SIĘ BRZEGU. CHYBA BYM ZGRZESZYŁ, GDYBYM STWIERDZIŁ, ŻE JESZCZE JAKIEŚ
DODATKOWE DOZNANIA BY MI SIĘ ZAMARZYŁY. CHYBA, ŻE DO PEŁNI SZCZĘŚCIA
POTRZEBOWAŁBYM SPOŻYCIA REWELACYJNEJ KARKÓWKI WŚRÓD ARMAT I…
KÓZ. WYMIENIAĆ DALEJ? NIE MA SPRAWY… TAKIE I INNE WRAŻENIA MOGĄ BYĆ
PAŃSTWA UDZIAŁEM W MIEŚCIE POŁOŻONYM NA 44 WYSPACH I WYSEPKACH.

Nie ma lepszych w tym nadmorskim regionie przewodników od Adama Jakubowskiego, znającego przeszłość Pomorza, jego
teraźniejszość i perspektywy na przyszłość.
Na co dzień jest prezesem Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach”, mającym na
koncie m.in. nagrodę główną XXXIV Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego
dla przewodników turystycznych na zamku
w Golubiu-Dobrzyniu w 2005 r. Trudno znaleźć także lepszego znawcę i pasjonata fortyfikacji niż Paweł Pawłowski, obecnie dyrektor
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
Przejechałem z nimi w prawobrzeżnej części
miasta obok Terminala LNG (Gazoportu) na
wyspie Wolin, przy ul. Ku Morzu 1 do najwyższej polskiej latarni morskiej z 1857 r., o wysokości 68 m. Wejście na jej najwyższy taras jest
dużym wyzwaniem dla człowieka z nizin (geograficznych!). Dla zachowania klasy polecam
odpoczynek pod pozorem fotografowania panoramy miasta lub portu z pośrednich poziomów. Latarnia jest także najwyższym tego typu
obiektem nad Bałtykiem i najwyższym cegla-

nym na świecie oraz jedynym w Polsce emitującym światło białe (na morze) i czerwone (na
ląd). Na parterze mieści ekspozycję muzealną
o latarnictwie i ratownictwie morskim.
Dalej idąc tą samą ulicą w hałasie pracujących dźwigów portowych, dojdziemy do fortu
Wschodniego twierdzy Świnoujście, zwanym
również fortem Gerharda. Położony w dzielnicy Warszów, jest jednym z najlepiej zachowanych w Europie pruskich nadbrzeżnych fortów artyleryjskich. Zbudowany w latach 1856
– 1863, przeznaczony był do obrony portu
przed nieprzyjacielską flotą. Obecnie mieści się
w nim Muzeum Obrony Wybrzeża, stworzone
w 2001 r. przez jego dyrektora Piotra Piwowarczyka. W odrestaurowanej redicie (murowana
budowla będąca ośrodkiem obrony fortu), pełniącej rolę obiektu koszarowego, prezentowana
jest bogata kolekcja militariów.
Turystów wita w forcie kapral w zielonym pruskim mundurze i białych spodniach.
Z wielką swadą i humorem natychmiast stawia
do pionu i szeregu żartujących z jego „kalesonów”. Niezwykły sposób prezentacji historii

obiektu militarnego i spacer między kaponierami i innymi budowlami fortu, stwarza wyjątkową atmosferę przyjaźni z kapralem i historią.
Podkreślają ją kozy śmigające po trawiastych
stokach wałów, określane żywymi kosiarkami.
Z podobnym charakterem zwiedzania spotykamy się w filii Muzeum Obrony Wybrzeża –
Podziemnym Mieście na Wyspie Wolin, usytuowanym w dzielnicy Przytór. Ta placówka jest
oddalona tylko 4 km od fortu Gerharda. Tutaj
wita żołnierz w mundurze ludowego Wojska
Polskiego. Zwiedzających mianuje swymi podwładnymi i „szkoli” podczas spaceru w kilometrowej długości podziemiach. Tunel łączy
schrony bojowo-koszarowe broniące w czasie
wojny bazę Kriegsmarine. Po wojnie poniemiecki kompleks służył jako Zapasowe Stanowisko Dowodzenia Dowódcy Frontu Polskiego
(Nadmorskiego). W latach „zimnej wojny”
polscy generałowie byli przygotowani do dowodzenia wojskami na terenie Skandynawii.
Toteż w salonce siedzi gen. Wojciech Jaruzelski,
jak żywy…

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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PATRONI SIEDLECKICH ULIC

Jan

Kiliński
„Posłuchajcie tej nauki,
Jak to walczyć w świętej sprawie,
Nieodrodne przodków wnuki,
Jak Kiliński we Warszawie,
Prawdę mówiąc między nami,
Wszędzie pierwszy był z cechami”

Fragment anonimowego wiersza
z 1848 roku przytoczonego w książce
Dionizego Sidorskiego,
„Nie znam takiego monarchy: Jan Kiliński”
fot. Dionizy Sidorski, „Nie znam takiego monarchy: Jan Kiliński, 1982, wyd. „Śląsk”

Jedna z głównych siedleckich ulic, przebiegających przez centrum miasta, nosi nazwę Jana
Kilińskiego. Z pewnością wszyscy siedlczanie
doskonale znają tę ulicę. Jest to jedna z najstarszych ulic naszego miasta. Jej początki sięgają lat
sześćdziesiątych XIX wieku i są ściśle związane
z doprowadzeniem do miasta kolei i dużym
pożarem, który strawił około stu domów. Wydarzenia te miały miejsce w latach 1865-1867
i spowodowały konieczność wytyczenia nowego
planu miasta uwzględniającego połączenie centrum Siedlec z nowo wybudowanym dworcem
kolejowym. Jak podaje Urszula Głowacka-Maksymiuk w swojej książce „Ulice Siedlec. Historia-patroni-zabytki”, ulicę formalnie otwarto
w 1868 roku, a jej ówczesna urzędowa, rosyjska
nazwa to „Alejnaja”. W 1915 roku, po wycofaniu
się władz rosyjskich, ulicy nadano polską nazwę
„Alejowa”. Obecnego patrona ulica zyskała po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Księgi
meldunkowe wskazują, że nazwa ulicy Kilińskiego figurowała już od 1918 roku. Autorka
„Ulic Siedlec…” zaznacza jednak, że ulicy oficjalnie przyznano patrona prawdopodobnie
w 1924 roku, wtedy to również innym siedleckim ulicom nadawano nazwy narodowych bohaterów. Pamięć o Janie Kilińskim, który obok
Tadeusza Kościuszki jest jedną z najbardziej
kojarzonych postaci związanych z powstaniem
1794 roku, w okresie dwudziestolecia międzywojennego przepełnionego uwielbieniem do
symboliki powstań narodowych, z pewnością
była żywa.
Jan Kiliński urodził się w 1760 roku w Trzemesznie niedaleko Gniezna. Dokładna data urodzin bohatera insurekcji kościuszkowskiej nie
jest znana. Pochodził z rodziny mieszczańskiej,
chociaż sam utrzymywał, że rodzice, Augustyn - majster murarski i Marcjanna, wywodzą
się ze stanu szlacheckiego. Młody Jan edukację
i przyuczenie do zawodu szewskiego odbierał
w rodzinnej miejscowości. W wieku dwudziestu lat Kiliński przeprowadził się do Warszawy,

która wówczas bardzo prężnie się rozwijała.
Kilka lat później ożenił się z Marianną Rucińską, z którą zamieszkał w kupionej w 1789 roku
trzypiętrowej kamienicy na ulicy Szeroki Dunaj
na Starym Mieście. Specjalizując się w obuwiu
damskim, słynąc z elegancji, galanterii oraz
komplementowania i zabawiania klientek okolicznościowymi wierszykami, szybko zdobył
popularność i opinię znakomitego fachowca.
O jego sukcesie zawodowym świadczy fakt, że
w swoim warsztacie zatrudniał w pewnym momencie aż dziesięciu czeladników, dla których
na zapleczu swojej kamienicy, po ostrym sporze
z sąsiadem, wybudował obszerną oficynę. Ciesząc się uznaniem wśród mieszczan w kwietniu
1792 roku został wybrany radnym Warszawy.
Magistrat powierzył mu funkcję arbitra w częstych wówczas konfliktach między majstrami
i czeladnikami. Kiliński aktywnie zaangażował
się w bezpośrednie działania przygotowujące
powstanie dając się poznać jako świetny organizator, a następnie główny przywódca ludowy
porywając za sobą do walki tłumy mieszczan.
Po wyparciu wojsk rosyjskich z Warszawy
jako jedyny rzemieślnik wszedł do przejmującej władzę Rady Zastępczej Tymczasowej. Brał
czynny udział w stanowczym rozliczaniu się ze
zdrajcami, a po powołaniu do Rady Najwyższej
Narodowej upominał się o zrównanie traktowania przedstawicieli szlachty i mieszczaństwa.
Na początku lipca 1794 roku dostał nominację
na pułkownika milicji księstwa mazowieckiego
i zadanie zorganizowania nowego regimentu
piechoty. Jego jednostka brała udział w obronie
Warszawy, a sam Kiliński dwukrotnie odnosił
rany. Po przegranej bitwie pod Maciejowicami oddelegowano go do Wielkopolski, celem
wsparcia tamtejszych oddziałów powstańczych.
Po upadku insurekcji, w grudniu 1794 roku,
wrócił do stolicy. Początkowo łagodnie potraktowany przez feldmarszałka Suworowa ostatecznie został aresztowany i tak jak inni liderzy
powstania, trafił do Twierdzy Pietropawłow-

skiej w Petersburgu. Po zwolnieniu w grudniu
1796 roku trafił do Wilna. Wkrótce ponownie
go aresztowano i wywieziono do Rosji. Do Warszawy wrócił w 1798 roku żyjąc skromnie z prowadzenia zakładu szewskiego. W okresie Księstwa Warszawskiego ponownie pełnił funkcję
radnego. Po śmierci żony w 1811 roku poślubił
Anastazję Jasińską. Później jeszcze dwukrotnie
był internowany, w 1809 roku przez Austriaków,
a w 1813 roku przez Rosjan. W okresie Królestwa Kongresowego udało mu się wywalczyć
emeryturę pułkownika.
Jan Kiliński przeszedł do historii jako najsłynniejszy polski szewc, powstaniec kościuszkowski i lider mieszczan, walczący o ich prawa. Odważny, stanowczy, a nawet porywczy
w swych działaniach niejednokrotnie popadał
w spory z różnymi osobami. Był znakomitym
rzemieślnikiem i wzorem mieszczanina-patrioty. Cieszył się uznaniem i zaufaniem nie tylko
przedstawicieli swojego stanu, ale także samego
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dla
współczesnych był uosobieniem polskiej tradycji rewolucyjnej. Miał liczne potomstwo, jeden
z jego synów – Franciszek, zdobył uznanie jako
żołnierz elitarnego pułku szwoleżerów gwardii
cesarskiej Napoleona. Zmarł 28 stycznia 1819
roku. Jego pogrzeb był wielką manifestacją patriotyczną. W kondukcie ze Starego Miasta na
Cmentarz Powązkowski maszerowało kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Pozostawił po sobie cenne
pamiętniki.

Robert Szikra

Źródła:
Dionizy Sidorski, „Nie znam takiego monarchy:
Jan Kiliński, 1982, wyd. „Śląsk”
Internetowy Polski Słownik Biograficzny,
autor biogramu Stanisław Herbst,
Urszula Głowacka-Maksymiuk, „Ulice Siedlec”,
Siedlce 1997,
www.siedlce.pl – zakładka: O Siedlcach
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Człowiek
o nieokiełznanej
wyobraźni
Po przeczytaniu swojego artykułu do poprzedniego wydania naszej gazety obiecałem
sobie, że będę pisał krócej o filmach, które
moim zdaniem warto zobaczyć nie tylko
w kinie. Bo to przecież piękna wiosna, dni
są coraz dłuższe i cieplejsze, a do tego coraz
mniej chętnie czytamy cokolwiek – króluje
informacja krótka, najchętniej będąca podpisem pod jakimś obrazkiem. Pomyślałem
więc sobie, że nie ma co, trzeba zwolnić, pisać
w sposób bardziej skondensowany i do tego
może zamieszczać więcej obrazków? Tego
ostatniego nie obiecuję od razu, ale za jakiś
czas kto wie? Chociaż z drugiej strony słowo pisane niezwykle pobudza wyobraźnię,
otwiera przed nami zupełnie nowe, nieznane
dotychczas światy, jest czymś inspirującym,

czymś, co pozwoli otworzyć się nam na nieznane i niedostępne dotychczas doznania.
Nie żeby moje pisanie takie było, ale przecież
znamy wielu znakomitych pisarzy, bez istnienia których nie wyobrażamy sobie nie tylko
literatury, ale i dzisiejszej sztuki. Bez wątpienia do takich wielkich pisarzy należy John
Ronald Reuel Tolkien brytyjski pisarz oraz
profesor filologii klasycznej i literatury staroangielskiej na University of Oxford. To on
spopularyzował literaturę fantasy pisząc takie
klasyczne już powieści o wymyślonym przez
siebie śródziemiu jak: „Hobbit, czyli tam
i z powrotem” trylogia „Władca pierścieni”
czy „Sillmarillion” oraz szereg pomniejszych
opowiadań. Zachwycamy się jego wyobraźnią, podziwiamy niezwykły świat, który wymyślił, kontemplujemy sposób w jaki pisał,
ale zapewne niezwykle rzadko zauważamy
go jako człowieka z krwi i kości. Nie zastanawiamy się przecież jaki był w obejściu codziennym, co go poza literaturą interesowało,
jaką miał rodzinę, jakie emocje nim targały.
Rzadko zresztą myślimy w ten właśnie sposób o kimkolwiek, czemu na dobrą sprawę
trudno się dziwić. A jeśli mamy rozmyślać
o jakimś artyście, a o pisarzu szczególnie,
to tylko przez pryzmat jego twórczości nawet powiem więcej, tylko o jego twórczości.
Przecież życie codzienne i kłopoty z nim

Reżyseria: Dome Karukoski
Obsada: David Gleeson, Stephen Beresford i inni

związane nie interesują nas zupełnie – i tu
muszę wyjaśnić, że odnosi się to tylko do pisarzy czy artystów z czasów dawniejszych, bo
przecież teraz, w XXI wieku, w dobie internetu i tabloidów życie prywatne tzw. celebrytów jest obserwowane ze szczególną uwagą.
Na szczęście w czasach Tolkiena nie było ta-

autorska galeria

SENNE WIZJE MARKA JĘDRYCHA
Intrygujące w barwie i formie, odrealnione
obrazy na deskach, płytach budowlanych i papierze akwarelowym zaskakują i zmuszają do koncentracji uwagi. Po dwóch latach wyciszenia, Marek Jędrych zdecydował się ponownie pokazać
widzom swoje prace.
- Przed dwoma laty pokazywałem wspólnie
z Mieczysławem Skalimowskim swoje obrazy
w Galerii Podlaskiej. Teraz uległem namowom
i zdecydowałem się na ekspozycję w Galerii Teatralnej CKiS. Wystawiam tu obrazy powstałe
w trzech ostatnich latach. Są one dla mnie istotne, bo stanowią formę intymnego pamiętnika –
zwierza się autor.
Marek Jędrych maluje od najmłodszych lat,
co wypływa ponoć z naturalnej potrzeby, a profesjonalnie zajmuje się tworzeniem ponad 30 lat.
W tym okresie wypracował specyficzny styl, wyróżniający go w gronie plastyków.
Malowane gwaszem obrazy przypominają
fantastyczne mozaiki. Odszyfrowanie ich treści
wymaga chęci i czasu.
Każda kompozycja wizualna, poza wyimaginowanymi postaciami i punktami i wzorami,
zawiera sentencję tekstową, stanowiącą jej integralną część. Zapisuje w nich autor przemyślenia
i sentencje filozoficzne, a związane z treścią lub
stanem, w jakim one powstawały. Oryginalne
cykle obrazów doczekały się ponad 20 wystaw,
pokazywanych w różnych częściach kraju, ale
także za granicą, na Białorusi w Danii i Szwecji.

Wszędzie wywoływały podobne wrażenia – zaskoczenia i fascynacji.
Malarstwo Jędrycha wymyka się z tradycyjnego wyobrażenia o sztuce. Zaludniają go dziwne
postacie z jednym okiem, w dynamicznych sytuacjach, przypominające jakby przybyszy z innej
planety. Towarzyszy im mnóstwo detali ułożonych w zaskakujących widza formach. Są one
starannie dopracowane świadczące o wielkiej
wyobraźni i pasji autora. Można odnieść wrażenie, iż są one zachętą do magicznej podróży
w głąb wyobraźni..
- Niektórym ludziom moje prace kojarzą się
z rysunkami Aborygenów lub Inków. Nie są to
jednak moje inspiracje.
Jak ognia unikam szablonu i powielania treści
wymyślonych przez innych. Każda moja praca
to efekt własnych przemyśleń. Za każdym razem
staram się wyrazić w kolorze coś duchowego, poetyckiego. Czasami dzikiego i niezrozumiałego.
Moje obrazy są zapisem dokonanych obserwacji.
Malowanie sprawia mi ogromną przyjemność.
Delektuję się nim. Może, dlatego przygotowanie
jednego obrazu trwa miesiąc i dłużej.
Dla mnie najistotniejszy jest akt tworzenia.
Potem obrazy żyją już własnym bytem i skojarzeniami, jakie wywołują u zwiedzających – dodaje
autor. Ostatnio stara się nieco zmienić dotychczasową formę wypowiedzi, wybierają papier
akwarelowy gruntowany herbatą.
Marek Jędrych ukończył pedagogikę kultu-

ralno-oświatową na lubelskim UMCS oraz podyplomowe studium menedżerów kultury SGPIS w Warszawie. Na co dzień pracuje w Galerii
Podlaskiej, gdzie spotyka się z różnymi dziełami
plastycznymi. Indywidualizm i chęć pozostawienia własnego śladu w sztuce są jego zdaniem immamentnymi częściami twórczości. Najchętniej
maluje w ciszy i spokoju. Idealnym miejscem do
tworzenia wydaje mu się Krzyczew nad Bugiem.
Tam też ładuje artystyczne akumulatory i gromadzi pomysły, które potem przelewa na deskę.
Pośpiech nie jest wskazany. Każda praca wymaga
szczególnej precyzji i barwnego „dopieszczenia”.
– W swojej twórczości dążę do tego, aby
być prawdziwym. Obraz ma wynikać z wewnętrznej potrzeby, a nie chęci przypodobania
się komukolwiek. Inspiruje mnie atmosfera
tajemniczości. To ona była zaczynem ubiegłorocznego cyklu Fera (dzikość). Lubię obserwować reakcje zwiedzających. Niektórzy zadają
mi na wernisażach mnóstwo pytań, choć i tak
mają własny sposób interpretacji. To znak,
że prace, jakie wystawiam mają wielostronny
przekaz. Nie umiem obejść się bez malowania
i zapewne niebawem powstaną kolejne prace. Niektórzy myślą, że są one zapisem moich
snów. Nie zamierzam burzyć ich wyobrażeń –
stwierdza autor.
WERNISAŻ 20 MAJA GODZ. 18:00
GALERIA TEATRALNA CKiS
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kiej presji wszechobecnych portali plotkarskich i ludzie sławni mieli jednak możliwość
obrony swojej prywatności tym bardziej to
istotne, że byli przecież ludźmi z krwi i kości.
Popełniali różne życiowe błędy, nie zawsze
dobrze im się wiodło, miewali słabsze dni
czy ulegali różnym nałogom. I to nie tak, że
kiedyś nie było plotkarskiej prasy; była, a jakże! Interesowano się losami i wpadkami ludzi wówczas znanych i podziwianych, ale na
znacznie mniejszą skalę. Wracajmy jednak
do Tolkiena, bo to był bardzo ciekawy człowiek. Znał w różnym stopniu ponad 30 języków, pracował przy powstaniu największego słownika języka angielskiego, a w czasie
I Wojny Światowej walczył w szeregach armii
brytyjskiej w Bitwie nad Sommą, najkrwawszym starciu tego konfliktu. Ukształtowały
więc go jego niezwykle tragiczne, ale jednak
bogate i ciekawe doświadczenia i to one zaważyły na jego pisarstwie. Zastanawiacie się
zapewne po co piszę o tym wszystkim? Otóż
na ekrany naszych kin wchodzi film fabularny
zatytułowany „Tolkien”, który wyreżyserował
Dome Karukoski. Ten biograficzny dramat
przybliża nam postać człowieka z niezwykłą, nieokiełznaną wyobraźnią, który swoją
twórczością wpłynął na wielu ludzi na całym
świecie. Nie należy jednak brać dosłownie
tego, co zobaczycie Państwo na ekranie; to

przede wszystkim film fabularny, znajdziemy
tam więc wiele zmyślonych, nieprawdziwych
wątków, kilka chwytów filmowych przygotowanych specjalnie dla widzów po to, aby
nas zachęcić, uczynić film bardziej interesującym i lżejszym w oglądaniu. Nie zmniejsza to jednak ważności tego filmu, bo sama
postać bohatera jest jak najbardziej godna
pamięci, bo któż z nas porwałby się na wymyślenie nowego języka, własnej mitologii,
kto odważyłby się wykreować nową historię
powstania ziemi za nic mając starożytne podania? Myślę, że niewielu z nas, a być może
nikt? A tak swoją drogą zastanówmy się skąd
J.R.R. Tolkien brał pomysły, jak to się zaczęło, czy miała znaczenie jego narodowość?
Być może uważał, że Anglicy to ludzie wyjątkowi, wielcy tak jak ich niegdysiejsze imperium? Pytań jest wiele i na pewno znaczna
część z nich pozostanie niewyjaśniona, i to
jest zadanie dla bardziej dociekliwych miłośników fantasy.
To bardzo poznawcza, zrealizowana nowocześnie opowieść filmowa, której warto poświęcić jeden wiosenny wieczór tym bardziej,
że w filmie tym obok wielu aktorów młodego
pokolenia zobaczymy takie tuzy aktorstwa
jak Colm Meaney czy Derek Jacobi. I jeszcze
jedno: miało być krócej, łatwiej i przystępniej,
a wyszło ….. Do zobaczenia w kinie!
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DO POCZYTANIABerenika Lenard,
Piotr Mikołajczak

Szepty kamieni
Islandia – wyspa aktywnych wulkanów i olbrzymich
lodowców, gorących źródeł
i tysięcy wodospadów. Miejsce, o którym marzy wielu turystów. Obszar równy jednej trzeciej powierzchni Polski zamieszkany
przez niespełna czterysta tysięcy osób.
Berenika i Piotr, autorzy bloga "IceStory", osiedlili się na Islandii, aby poznać prawdziwe życie
w kraju, który kusi i zachwyca surowym pięknem,
ale też wiele wymaga od swoich mieszkańców.
Poznają historię i skutki kryzysu finansowego –
w 2008 roku dotknął on nie tylko Islandczyków.
Penetrują wyspę w poszukiwaniu opuszczonych
miejsc. Odwiedzają odizolowany Djúpavík. Kiedyś była to jedna z największych na świecie przetwórni rybnych zatrudniająca setki pracowników,
dziś mieszka tam garstka ludzi. Udają się na archipelag Vestmannaeyjar. W 1973 roku wybuch wulkanu Eldfell niemal rozpołowił jedną z jego wysp
i zmusił mieszkańców do ewakuacji.
„Szepty kamieni" ukazują nieznane, nieopisywane w przewodnikach oblicze Islandii.
Niczego nie ujmując jej urokowi, dopowiadają
niedopowiedziane.

Wydawnictwo Otwarte
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PISZĄ O NAS / RELACJE

„TA CISZA TO JA” – MONODRAM PEŁEN EMOCJI

W

Spektakl opowiada o trzech nałogach.
O nałogu alkoholowym, nałogu aktorstwa i nałogu miłości. Dwa pierwsze
nałogi dotyczą niektórych, a ten trzeci
dotyka każdego. Sztuka Jana Jakuba Należytego to monolog głównego bohatera,
który opowiada historię swojego nałogu.
Nie jest to jednak opowieść smutna i posępna. Aktor, grając całym ciałem, drganiem nawet najdrobniejszego mięśnia,
wciela się w postać nałogowego alkoholika. Nasz główny bohater to niegdyś
uznany aktor, który dziś jest w połowie
kloszardem. Żebrać nie pozwalają mu
jedynie resztki własnej godności. Ima
się różnych zajęć, pilnuje samochodów,
gra na ulicy, nieproszony, oprowadza
wycieczki po stolicy i głośno wspomina
swą artystyczną przeszłość. To postać,
która jednocześnie bawi i wzrusza do łez
udowadniając, że każdy nałóg jest tylko
substytutem tego ważnego, o czym człowiek w życiu marzy. Spektakl pozwala
spojrzeć w głąb siebie. Może stać się dla

wielu osób jedynym sposobem na podjęcie decyzji o walce z nałogiem. Uświadamia, że z butelką można się rozstać, a to
rozstanie, choć nie łatwe, może być początkiem osobistej przemiany. Widowisko wciąga od pierwszej chwili, czasem
bawi, czasem przeraża, a nade wszystko
wzrusza. Z pewnością skłania każdego
widza do przemyśleń i refleksji nad własnym życiem.
Serdecznie polecam spektakl młodzieży
szkolnej, jako doskonałą, pouczającą lekcją profilaktyczną.

Mariusz Sikorski
Liceum
Ogólnokształcące
im. Polskiej
Macierzy Szkolnej
w Mińsku
Mazowieckim

fot. Ewa Wiktoria Redel

poniedziałkowy ciepły wieczór
wybrałem się na monodram pt. „Ta
cisza to ja" w kreacji artystycznej Jacka
Kawalca. Ten znakomity aktor niewielu
kojarzy się z teatrem. Teraz niespodziewanie daje się poznać z zupełnie innej
strony. Jacek Kawalec zagrał w sposób
bardzo przekonujący rolę artysty i alkoholika. Widz bez jakichkolwiek oporów
zostaje wciągnięty w tę dramatyczną
opowieść.
Zarówno muzyka jak i surowa scenografia, butelki z płynem wyskokowym,
dodają klimatu przedstawieniu. Aktor,
w autentyczny sposób obrazuje prawdę
o ludzkiej egzystencji, o ludzkich słabościach i tragediach. W mistrzowski sposób pokazuje jak trudno poradzić sobie
z własnymi błędami. Jako alkoholik,
zmęczony życiem i nałogiem, zaskakuje, wzrusza i bawi. Znany bardziej z ról
komediowych, udowadnia, że znakomicie radzi sobie z największym aktorskim wyzwaniem, jakim jest monodram.

Dla mnie najważniejsza jest kreacja aktorska i sceniczna.
A jeżeli jeszcze treść wbija w krzesło i wstrząsa emocjonalnie,
to wtedy wiem, że jestem w Teatrze, a nie tylko w teatrze.
Recenzent napisałby - „studium dramatu ludzkiej bezsilności”,
filozof - „egzystencjalne zmaganie pomiędzy życiem i śmiercią”,
psychiatra - „psychopatologia odreagowywania dawnych traum”.
A ja, jako specjalistka terapii uzależnień powiem tak:
równie tragiczne, śmieszne i straszne są przeżycia niemal
wszystkich alkoholików i ich najbliższych.
Tylko, że niektórym udaje się pomóc wytrzeźwieć. A właściwie każdemu,
kto szczerze tego zapragnie i zechce skorzystać z pomocy.
To zapewne dlatego w trakcie przedstawienia tyle razy miałam ochotę
wejść na scenę i powstrzymać piekło bohatera…
W każdym razie gorąco polecam.

Ewa Woydyłło-Osiatyńska

dr. psychologii, terapeuta uzależnień

WSTĘP
WOLNY

28, 29 maja
godz.

9:00, 11:00
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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;

www.scena24.siedlce.pl
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