BRUNETKI, BLONDYNKI...

DZIEŃ KOBIET W TEATRZE
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W NUMERZE

Moją siłą
jest życie

[rozmowa z Marią Pakulnis]

 s. 12-13

Dzień
Mężczyzny
[życzenia od Pań]

 s. 14-15

Wielka sława to żart
[rozmowa z Waldemarem Malickim]
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PIERWIOSNEK

Z niebieskich najrańszą piosnek
Ledwie zadzwonił skowronek,
Najrańszy kwiatek pierwiosnek
Błysnął ze złotych obsłonek.
Ja
Za wcześnie, kwiatku, za wcześnie,
Jeszcze północ mrozem dmucha,
Z gór białe nie zeszły pleśnie,
Dąbrowa jeszcze nie sucha.
Przymruż złociste światełka,
Ukryj się pod matki rąbek,
Nim cię zgubi śronu ząbek
Lub chłodnej rosy perełka.
Kwiatek
Dni nasze jak dni motylka,
Życiem wschód, śmiercią południe;
Lepsza w kwietniu jedna chwilka
Niż w jesieni całe grudnie.
Czy dla bogów szukasz datku,
Czy dla druha lub kochanki,
Upleć wianek z mego kwiatku,
Wianek to będzie nad wianki.
Ja
W podlej trawce, w dzikim lasku
Urosłeś, o kwiatku luby!
Mało wzrostu, mało blasku,
Cóż ci daje tyle chluby?
Ni to kolory jutrzenki,
Ni zawoje tulipana,
Ni lilijowe sukienki,
Ni róży pierś malowana.
Uplatam ciebie do wianka;
Lecz skądże ufności tyle!
Przyjaciele i kochanka
Czy cię powitają mile?
Kwiatek
Powitają przyjaciele
Mnie, wiosny młodej aniołka;
Przyjaźń ma blasku niewiele
I cień lubi jak me ziołka.
Czym kochanki godzien rączek,
Powiedz, niebieska Marylko!
Za pierwszy młodości pączek
Zyskam pierwszą... ach! łzę tylko.
Adam Mickiewicz
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Znajdziesz nas:
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31

4-6 Repertuar CKiS marzec 2019 r.

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2

7-8 Co za miesiąc?

Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40

9-11 Rozmowy teatralne z Marią Pakulnis
12-13 Życzenia z okazji
Dnia Mężczyzny
14-15 Gość Sceny 24 - rozmowa
z Waldemarem Malickim
16-17 Międzynarodowy
Dzień Teatru
18 Mini przewodnik turystyczny
19 Sztuka ogrodnicza
20-21 Bazar kulturalny
23 Patroni
siedleckich ulic

Wiosna 1909 | Jacek Malczewski | olej na tekturze

marzec 2019
Nr 2(57)

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
Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
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
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
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8 MARCA (piątek)

DZIEŃ KOBIET W TEATRZE

BRUNETKI,
BLONDYNKI…
GALA
OPERETKOWOMUSICALOWA
Z OKAZJI DNIA
KOBIET
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Występują:
Witold Matulka - tenor
Krzysztof Ciupiński - Świątek- tenor
Andrzej Wiśniewski - tenor /
Łukasz Kawczyński – tenor
Dorota Laskowiecka – sopran
Iwona Tober - sopran koloraturowy
Monika Polaczek-Przestrzelska akompaniament
Maciej Przestrzelski – skrzypce
Ireneusz Dydliński - narracja (aktor)
W koncercie 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.
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3 MARCA (niedziela)
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8 MARCA (piątek)
DZIEŃ KOBIET W TEATRZE

BRUNETKI, BLONDYNKI…

PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK
I PLAMY

GALA OPERETKOWO-MUSICALOWA
Z OKAZJI DNIA KOBIET

godz. 16:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

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.

Występują:
Witold Matulka - tenor
Krzysztof Ciupiński - Świątek- tenor
Andrzej Wiśniewski - tenor
Łukasz Kawczyński – tenor
Dorota Laskowiecka – sopran
Iwona Tober - sopran koloraturowy
Monika Polaczek-Przestrzelska - akompaniament
Maciej Przestrzelski – skrzypce
Ireneusz Dydliński - narracja (aktor)

4 MARCA (poniedziałek)
SPEKTAKL

PLASTUSIOWY
PAMIĘTNIK I PLAMY
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

7 MARCA (czwartek)
WERNISAŻ

PUSZCZA BIAŁOWIESKA.
POŁĄCZENIE
godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS
Wystawa malarstwa
Barbary Bańki
Malarka, ilustratorka i projektantka, autorka
zdjęć i tekstów przyrodniczych. Od urodzenia
związana z Białowieżą, gdzie stale mieszka oraz
tworzy. Absolwentka Wydziału Leśnego SGGW
w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych
na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi.

10 MARCA (niedziela)
SPEKTAKL

TYDZIEŃ, NIE DŁUŻEJ…
godz. 16:00, 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Paul – Andrzej Nejman
Sophie – Anna Cieślak/ Natalia Rybicka
Marc – Paweł Małaszyński
Organizator spektaklu
ON już z NIĄ nie może.
Ale to w ogóle. Fizycznie. Jednak nie jest
w stanie jej tego powiedzieć.
Przecież jako mężczyzna nie posiada tego
specyficznego składnika, nazywanego
odwagą cywilną...
Ale chwileczkę, żeby było jasne: nie chodzi
o seks, bo z tym to jeszcze by pewnie mógł,
chodzi o jej OBECNOŚĆ, słodką, niezmienną,
wszechogarniającą i... nieodwracalną?!!!
Jedynym sposobem na wyjście z impasu
jest by to ona podjęła decyzję, żeby jej
również to wspólne życie zaczęło doskwierać.
A ponoć nic tak skutecznie nie niszczy
związku, jak odpowiednio nieodpowiedni...
PRZYJACIEL.
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17 MARCA (niedziela)
SPEKTAKL

PŁACZKI
godz. 17:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
tańczą: Agata Moląg, Monika Świeca, Marta Wołowiec
koncepcja i choreografia: Agata Moląg
w w w.facebook.com/ckis.siedlce

14 MARCA (czwartek)
SPEKTAKL

PRAPREMIERA
POLSKA!
NERKA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Stefan Vögel
Przekład: Piotr Szalsza
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Dorota Kaczorek,
Maciej Czapski, Robert Protasewicz

15-17 MARCA
PROJEKT

CODARTS

WARSZTATY TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
PROWADZONE PRZEZ WYKŁADOWCÓW
CODARTS
miejsce: Akademia Sztuk „Piękna 7”
15 – 16 marca
godz. 8:30 – 9:45 – rejestracja
godz. 10:00 – 17:30 – warsztaty
AUDYCJA DO UNIWERSYTETU CODARTS:
17 marca – godz. 10:00 - 18:00
SPEKTAKLE TOWARZYSZĄCE
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
16 marca godz. 18:30 – RAW LIGHT
Koncepcja, choreografia, wykonanie:
Anna Nowicka
Raw Light jest wymierną, fizyczną podróżą stającego
się ciała; ulotną próbą nadania formy nieustannie
zmieniającemu się doświadczeniu.
16 marca godz. 19:30 – TALENT ON THE MOVE
– spektakl w wykonaniu studentów Uniwersytetu
Artystycznego CODARTS, Rotterdam, Holandia.
8 fascynujących etiud tanecznych ukazujących
wszechstronny talent tancerzy, którzy zaprezentują
ekscytujący kolaż układów tanecznych światowej
sławy choreografów.
17 marca godz. 17:00 – PŁACZKI
koncepcja i choreografia: Agata Moląg
Szczegóły na stronie: www.ckis.siedlce.pl

19, 20, 21 MARCA

14 MARCA (czwartek)

SPEKTAKL

ANTYGONA
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
Opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: aktorzy Teatru Es
Tragedia antyczna, w której bohaterowie utworu
stają przed skomplikowanymi wyborami,
a żadna podjęta decyzja nie przyniesie im
powodzenia. Utwór stawia pytanie. Co jest
nadrzędne? Czy jest to Prawo Boskie, życie
zgodne z zasadami religii czy też Prawo Ludzkie,
postępowanie zgodnie z prawem ustanowionym
przez człowieka, Kreona, dyktatora, generała,
przywódcę grupy społecznej. Czy w takiej sytuacji
może dojść do kompromisu? Spektakl nie daje
gotowej odpowiedzi, ale skłania do refleksji
nad naszym życiem, zachowaniem, konfliktem
pokoleń, nieposłuszeństwem, dyktaturą władcy
i poddaństwem ludu, nad bezkompromisowym
podejściem do rzeczywistości. Niejednokrotnie
życie stawia nas w sytuacji trudnego wyboru,
który bez przeanalizowania podjętych decyzji
może okazać się tragiczny w skutkach.

PRAPREMIERA
POLSKA!

NERKA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Stefan Vögel
Przekład: Piotr Szalsza
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz, Robert
Protasewicz
Obsada: Ula Gotowicka, Dorota Kaczorek, Maciej
Czapski, Robert Protasewicz
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki im. A.
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
Schorowana żona szuka pomocy u męża,
a gdy ten nie może podjąć decyzji - zwraca
się z tą samą prośbą do przyjaciela. Stefan
Vögel prowokuje widza stawiając wiele
pytań, a także to kluczowe: czy oddałbyś
bliskiej osobie swoją nerkę? Jest to zatem
sztuka o moralności, o tym, co ważne,
o relacjach międzyludzkich w chwili próby,
ale w konwencji komedii. Całkiem serio walkę
o nerkę i walkę o uczucia toczyć będą dwa
małżeństwa: cztery postaci, w które wcielą się
aktorzy Teatru Es, znani Państwu ze spektakli
„Kantata na cztery skrzydła” i „Cudowna
Terapia”: Urszula Gotowicka (Katarzyna),
Dorota Kaczorek (Diana), Maciej Czapski
(Arnold) i Robert Protasewicz (Hans).
Partner projektu: Austriackie Forum Kultury
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21 MARCA (czwartek)

26 MARCA (wtorek)

SPEKTAKL

VIII PRZEGLĄD TEATRÓW PRZEDSZKOLNYCH

NERKA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor: Stefan Vögel
Przekład: Piotr Szalsza
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Dorota Kaczorek,
Maciej Czapski, Robert Protasewicz
Produkcja: Centrum Kultury i Sztuki im. A.
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
Partner projektu: Austriackie Forum Kultury

22 MARCA (piątek)
SPEKTAKL

WIOSENNY WIANEK
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Napisał: Wojciech Banaś
Muzyka: Aleksander Musiałowski
Producent: Agnieszka Banaś

25 MARCA (poniedziałek)

KOCHANIE,
WRÓCIŁEM
godz. 17:00, 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

Marcowe Słońce z trudem pokonuje nieboskłon.
Chciałoby wspiąć się wyżej i dłużej spacerować po
niebie, ale na to nie pozwoli paskudna, zimowa
Noc, która wskakuje mu na kark i wypędza
za horyzont. Mazurek, leśny ptaszek, choć
przyzwyczajony do zimna i mrozu, też już chciałby
wygrzać się na słonku i umyć skrzydełka w ciepłej
kałuży. Zając, który chciałby zostać ptaszkiem,
tęskni za świeżą, soczystą trawką, a biednej
dziewczynce o imieniu Wisienka, tylko Słońce
może wskazać drogę do domu. Niestety, Noc
razem z Biedą opanowały świat. Zbliża się dzień
decydujący. Dzień walki Dnia z Nocą. O tym kto
zwycięży zadecyduje Wiosna. Tylko gdzie ona
jest? Dlaczego nie nadchodzi? Czy zawsze będzie
panowała zimowa Noc? Czy w tym roku nie będzie
Świąt Wielkanocnych? O tym, o przygotowaniach
do Świąt opowiada bajka pt. „Wiosenny wianek”.

Obsada: Bartosz Obuchowicz, Grzegorz
Pawlak, Jan Jankowski, Marcin Troński,
Wojciech Wysocki, Marta Wierzbicka,
Maria Pakulnis, Katarzyna Ankudowicz
Severine jest właścicielką dobrze
prosperującego paryskiego wydawnictwa
i nieco słabiej prosperującego życia
osobistego. Ma co prawda atrakcyjnego
adoratora, ma wyluzowanego dorosłego
syna i nawet ponownie w jej życie wkracza
były mąż - skruszony i pełen dobrej woli
do pojednania... za prawie każdą cenę.
Cóż, kiedy syn nie zna swojego ojca, ojciec
nie wie, że ma syna, adorator nie wie nic
o byłym mężu, były mąż nie akceptuje
adoratora, który adoruje nie tylko
żonę byłego męża, o czym, oczywiście
Severine nie wie... Trochę skomplikowane?
Wobec tego dodam jeszcze tylko, że
w wydawnictwie pojawia się druga była
żona byłego męża właścicielki, o czym
Severine również nic nie wie, a Jean-Pierre,
czyli były mąż obu pań zaraz się dowie...

www.ckis.siedlce.pl

DZIECIĘCA WIOSNA
TEATRALNA
godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Organizator: Miejskie Przedszkole Nr 27
z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach
Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie
i rozwijanie zainteresowań teatralnych, umożliwienie
dzieciom zaprezentowania swojego talentu
oraz popularyzacja teatru wśród najmłodszych.
Zdolności aktorskie zaprezentują dzieci z siedleckich
przedszkoli miejskich i prywatnych.

27 MARCA (środa)
SPEKTAKL

O PIRACIE BUCIORZE
KTÓRY ZGUBIŁ SKARB
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Europejskie Centrum Bajki
im. Koziołka Matołka w Pacanowie
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.

25 MARCA (poniedziałek)
SPEKTAKL

KOCHANIE, WRÓCIŁEM
godz. 17:00, 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
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.

28 MARCA (czwartek)
SPEKTAKLE EDUKACYJNE

DETEKTYW I PRZYJACIELE
FELIKS I PRZYJACIELE
godz. 8:40, 10:15, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Spektakle w wykonaniu aktorów z Teatru
Współczesnego z Krakowa

MARZEC 2019
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CO ZA MIESIĄC

KWIECIEŃ 2019

6 KWIETNIA (sobota)

7 KWIETNIA (niedziela)

SPEKTAKL
godz. 17:00

SPEKTAKL
godz. 16:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

GALA WIEDEŃSKA

Zabrzmią największe przeboje króla walca - Johanna Straussa. Nie zabraknie także
popisowych arii z najsłynniejszych operetek „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”,
„Wesoła Wdówka”, „Księżniczka Czardasza” oraz „Kraina Uśmiechu”. Wszystko w wykonaniu obdarzonych wspaniałymi głosami, fantastycznych solistów operowych.
Towarzyszyć im będą wybitni, polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący
na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie.

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

RODZINNA NIEDZIELA W TEATRZE

ILUZJONISTA RAFAŁ MULKA - 20 LAT MAGII

Podczas show wprowadzimy widzów w baśniowy świat magii poprzez połączenie
spektakularnych „Dużych Iluzji”, efektów magicznych, muzyki, światła oraz efektów
specjalnych. Błyskawiczne metamorfozy, teleportacje, rozdzielanie tułowia, latające
stoły i róże, pojawiające się i znikające przedmioty, mnóstwo interakcji i dobrej
zabawy oraz walory artystyczne sprawią, że zarówno dziecięca, jak i dorosła część
widowni z zachwytem będzie uczestniczyć w spektaklu.

8 kwietnia
19:00

godz.

Scena Teatralna
Miasta Siedlce

Rezerwacje i bilety Punkt Inform

acji Kulturalnej CKiS
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KUP BILET
www.ckis.siedlce.pl

8 KWIETNIA (poniedziałek)
SPEKTAKL
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

TA CISZA TO JA
JACEK KAWALEC

Autor: Jan Jakub Należyty
Reżyseria: Dariusz Szada-Borzyszkowski
Efekty specjalne: Maciej Pol
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.

10, 11 KWIETNIA
SPEKTAKL
godz. 9:00, 11:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

MAŁY KSIĄŻĘ
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Teksty piosenek: Ula Gotowicka
Obsada: aktorzy Teatru Es
„Mały Książę” – mieszkaniec dalekiej planety trafia na Ziemię i odkrywa tam
wszystko to co wydaje nam się znajome i oczywiste. Patrząc jednak na nas
z boku i z dystansem, z dziecięcym zdziwieniem przypomina nam czym jest
miłość, przyjaźń, wierność, dobro i zło.
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13 KWIETNIA (sobota)
spektakl
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

THE ROOM
Koncepcja i choreografia: Eliza Kindziuk i Sebastian Piotrowicz
Wykonanie: Ilona Gumowska, Łukasz Czapski/Marcin Denkiewicz,
Izabela Orzełowska, Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz

REKLAMA

www.ckis.siedlce.pl

25 KWIETNIA (czwartek)
SPEKTAKL
godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

KANTATA NA CZTERY SKRZYDŁA
Scenariusz: Robert Brutter
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Ula Gotowicka, Maciej Czapski, Robert Protasewicz
Opowieść, w której łzy mieszają się z ogromną dawką śmiechu,
daje gwarancję świetnej zabawy.

REKLAMA
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z

Marią Pakulnis, aktorką teatralną i filmową

fot. archiwum prywatne

Moją siłą
jest życie

 W marcu, na deskach siedleckiej Sceny Teatralnej, zobaczymy Panią we francuskiej komedii „Kochanie, wróciłem”.
To nie pierwsza wizyta Pani w naszym
mieście. Jakie są Pani wrażenia ze spotkania z siedleckim teatrem i widzami?

Dorastałam w bardzo
trudnych, powojennych
czasach, w których
wszystkim było ciężko.
W moim miasteczku każdy
był tak samo biedny, miał
podobny status społeczny
i podobny życiowy bagaż.
Doskonale pamiętam moje pierwsze wejście do siedleckiego teatru – wszystko
mnie tu zachwyciło. To jest miejsce wyjątkowe i to nie tylko ze względu na bardzo profesjonalne zaplecze techniczne, ale
przede wszystkim z powodu niezwykle ciepłej i przyjaznej atmosfery, którą dyrekcja
i pracownicy Centrum Kultury i Sztuki obdarzają aktorów. I nie jestem odosobniona

w tej opinii. Wiele moich koleżanek i kolegów, którzy mieli szanse pojawić się na tej
scenie, to potwierdza. Czuję się w Siedlcach
tak, jakbym wróciła do domu. Widzowie
czekają na nas, aktorów, spektakl jest dla
nich świętem. Mają znakomity ogląd tego,
co się dzieje na mapie teatralnej w Polsce.
Bardzo lubię grać dla takiego widza, który
nie jest niczym zepsuty i na siłę edukowany, co jest dobre, a co złe. Każdy kieruje się
swoim gustem i znajduje w repertuarze siedleckiego teatru coś dla siebie. Tę publiczność cechuje ogromna wrażliwość, przede
wszystkim na słowo. Lubię być blisko takiego widza i czuć jego emocje.
 Skromna dziewczyna z Mazur – tak
Pani mówi o sobie. Jak zapamiętała Pani
rodzinny dom? Jaką lekcję wyniosła
z dzieciństwa?
Dorastałam w bardzo trudnych, powojennych czasach, w których wszystkim było
ciężko. W moim miasteczku każdy był tak
samo biedny, miał podobny status społeczny i podobny życiowy bagaż. Trudno nawet
porównywać tamte realia ze współczesnymi, bo to jest ogromna przepaść. Rodzice
bardzo ciężko pracowali i nie mieli czasu
ani głowy, by zajmować się dziećmi. Zabawka dla dziecka czy nowe ubranko były luksusem, poza moim zasięgiem... Wiem też,

co to głód. Ale zawsze miałam swój świat
i swoje marzenia, które w tej przytłaczającej codzienności pozwalały mi cieszyć się
życiem. Cieszyłam się cudowną przyrodą,
która mnie otaczała. Do dziś zapach ogniska nocą, delikatność różowych kwiatów
jabłoni w naszym sadzie, dotyk chłodnej
wody w jeziorze wywołują dreszcz wzruszenia. Kiedy myślę o tamtych czasach, to
dochodzę do wniosku, że ludzie byli wtedy
fajniejsi dla siebie, nie było takich podziałów jak dzisiaj i takiej wrogości, która burzy
przyjaźnie, zrywa rodzinne więzy… Przede
wszystkim rozmawialiśmy ze sobą i potrafiliśmy siebie słuchać. Pod tym względem
wolę tamte czasy. Dzisiaj nikt ze sobą nie
rozmawia. Każdy siedzi w swoim telefonie
albo tablecie. Jakże często zapominamy, że
obok nas jest człowiek.
 Przed czym chciała Pani uchronić
w dorosłym życiu własne dziecko?
Nigdy nie chciałam chronić mojego syna
przed życiem i trzymać go pod kloszem,
udając, że życie to piękna bajka. Pokazywałam mu różne jego odsłony: i te jasne, i te
mroczne. On bardzo wcześnie zrozumiał,
że życie to nie tylko zabawa i stan ciągłego podniecenia, i że nie wszystko musi się
udać. Dziś to media kreują nasz wizerunek
i styl życia - wszyscy musimy być doskonali,
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 Wróćmy do początków aktorstwa. Kończyła
Pani liceum pielęgniarskie
w Giżycku. Skąd zatem decyzja o zdawaniu do szkoły
teatralnej?
To nie była moja decyzja.
Nigdy w życiu nie pomyślałabym, że zostanę aktorką
- nawet taka myśl nie zakiełkowała w mojej głowie. Byłam zwyczajną dziewczyną
z „prowincji”, która musiała
zdobyć praktyczny zawód,
by uniezależnić się finansowo od rodziców. Wybrałam
więc szkołę pielęgniarską.
Wszystko zawdzięczam mojej polonistce, Krystynie
Drab, dzięki której wsiadłam
do właściwego pociągu. Zawsze powtarzam: uważajcie,
kogo macie obok siebie, nie
przegapcie tego, bo to może
zaważyć na całym waszym
życiu. W naszej szkole działał
teatr poezji, w którym się aktywnie udzielałam i pewnego
dnia nauczycielka polskiego
zapytała mnie, czy nie powinnam zdawać do szkoły teatralnej. Jestem jej
wdzięczna za to, że nigdy nie wzbudzała we
mnie chorej ambicji, że mogę zostać wielką
aktorką. Mówiła: nie zaszkodzi spróbować.
Jeśli się nie dostaniesz, trudno, widocznie
nie jest tobie to pisane. Ale skorzystaj z tej
szansy. Jechałam do Warszawy na egzaminy wstępne do Akademii Teatralnej z myślą, że moim jedynym atutem jest to, że jestem jaka jestem. I dlatego się dostałam, bo
nikogo nie udawałam. To były inne czasy,
jako 18-nastolatka byłam bardzo skromna,
niezmanierowana i naturalna, i takie było
moje pokolenie. Każda ze studentek była
inna, pięknie się między sobą różniłyśmy.
To jest dar młodości.
 A jak Pani decyzję o studiowaniu
sztuki aktorskiej przyjęli rodzice?
Nikt nie wpadał w euforię, mama tylko zapytała, a z czego ja się będę utrzymywać po
tych studiach. Dla mnie osobiście to był jeden wielki szok: najpierw zdany pomyślnie

egzamin, potem przeprowadzka do stolicy
i kontakt z najwybitniejszymi aktorami. To
była wielka, niepojęta radość, ale i obawa,
co będzie dalej.

 To „dalej” poprowadziło Panią na
szczyty aktorstwa. Ma Pani w swoim
dorobku wybitne kreacje filmowe, dość
wymienić współpracę z takimi reżyserami, jak Tadeusz Konwicki, Krzysztof
Kieślowski, Janusz Zaorski,
Mariusz Treliński, Barbara
Sass i wielu innych, ale jak
stwierdził Tomasz Raczek,
Maria Pakulnis oddała
życie teatrowi…
Był czas, kiedy bardzo dużo
grałam w filmie, a potem
nastąpiła długa przerwa,
właściwie to nie wiem,
dlaczego. Widocznie tak
miało być. Na tyle kocham
swoją robotę, że nigdy się
nie poddaję i niczego nie
żałuję. Grałam w filmie
z ogromnym zaangażowaniem i miłością. Po życiu,
jakiego doświadczyłam, był
to rodzaj terapii, sprawdzenia się. Czy to w filmie, czy
w teatrze zawsze gram na
sto procent.
 W „Dolinie Issy”,
Pani filmowym debiucie,
powraca Pani do swoich
litewskich korzeni…
Tak, moja rodzina pochodzi
z Wileńszczyzny, ja jestem
pierwszym pokoleniem urodzonym w Polsce. Na planie
filmu Tadeusza Konwickiego wyraźnie czułam, że ta
atmosfera i klimat są częścią
mojego dziedzictwa. Moją
wyobraźnię
ukształtowały w dzieciństwie litewskie
wierzenia, legendy o upiorach
i pradawne pieśni. To wszystko odnalazłam
w „Dolinie Issy”. Praca nad moją rolą i spotkanie z Tadeuszem Konwickim, który jest
również moim ulubionym pisarzem, były
wspaniałym doświadczeniem.
fot. materiały prasowe

totalnie oryginalni, tacy hej do przodu. My
nauczyliśmy z mężem naszego syna innych
wartości, przede wszystkim szacunku do drugiego człowieka. Jan przejął po ojcu wzorzec
dżentelmena, co dzisiaj bywa anachroniczne,
ale takiej fajnej młodzieży jest,
wbrew pozorom, bardzo dużo
i ja się staram taką młodzieżą
otaczać. To, jak wychowamy
nasze dzieci, zależy wyłącznie
od nas, rodziców. Nie ma innej
drogi.

Jestem człowiekiem, który
się przygląda. Czasami sobie
wejdę, otworzę te drzwi, za
którymi słychać fajerwerki,
a czasami ich nie otwieram.
Taka jest moja natura. Nigdy
nie byłam człowiekiem, który
się wszędzie pcha i musi
zaznaczyć swoją obecność.

 Takich autorytetów przez duże
A przewinęło się w Pani życiu wiele…
Było dla mnie wielką nagrodą obcować
z wybitnymi reżyserami i aktorami, i nie
do końca zdawałam sobie z tego sprawę,
że jestem obok takich ludzi. Jan Świderski,
Andrzej Łapicki, Tadeusz Łomnicki, Henryk Borowski, jeden z moich pierwszych
mentorów w zawodzie, Halina Mikołajska, Czesław Wołłejko, Erwin Axer, Wiesio
Michnikowski, Krzysztof Kolberger, Stasia
Celińska, Jeremi Przybora… i wielu, wielu
innych. Najważniejszą rzeczą w moim zawodzie, zresztą jak w każdym innym, jest
być przy mistrzach. Dziś wielu młodym się
wydaje, że wszystko się od nich zaczyna. Ja
wszystko zawdzięczam tym ludziom, dzię-

MARZEC 2019

Biuletyn Informacji Kulturalnej

ki którym dane mi było zagrać na scenie
czy pojawić się w filmie. To było cudowne
i codziennie dziękuję Opatrzności, że takich ludzi spotkałam. Każdy zupełnie coś
innego wniósł do mojego życia. Wystarczyło z nimi obcować i ich obserwować.
Pamiętam, jak rektor naszej uczelni prze-

Budząc się rano albo cieszę
się, że idę do pracy, albo
martwię, że jej nie mam. A jak
się za bardzo martwię, to
siadam w kuchni i patrzę na
moje drzewa za oknem i lżej
mi się robi na duszy.
chadzał się po korytarzu i przygotowywał
do roli. Takie sceny miałam na co dzień i to
wszystko było dla mnie nauką.
 Jest Pani kojarzona głównie z silnymi, charyzmatycznymi kobietami
– niezapomniana Nadzieżda Tumska
z „Ekstradycji” – a co jest źródłem siły
w Pani życiu?
Może to, że ja kocham życie.
 „Ja sobie skromnie siedzę w drugim
rzędzie” – to Pani słowa. Obcy jest też
w odniesieniu do Pani termin „celebrytka”. Nie spotkamy też Pani w telewizyjnych różnej maści „szołach”. Jak się Pani
udaje zachować równowagę w tych zwariowanych czasach, w których wspinanie
się na szczyt popularności jest celem
samym w sobie….
Jestem człowiekiem, który się przygląda.
Czasami sobie wejdę, otworzę te drzwi, za
którymi słychać fajerwerki, a czasami ich
nie otwieram. Taka jest moja natura. Nigdy
nie byłam człowiekiem, który się wszędzie
pcha i musi zaznaczyć swoją obecność. Nie
wyróżniam się. Nie przebieram się za kogoś, kim nie jestem. Na co dzień chodzę
nieumalowana. Mam swój ulubiony sklepik, bazarek czy knajpeczkę, gdzie czuję się
najnormalniej w świecie. Jak pani widzi, nie
jestem ciekawym przypadkiem (śmiech).
 Bardzo pięknie zawsze mówi Pani
o swoim mężu, zmarłym przed jedenastoma laty reżyserze teatralnym Krzysztofie Zaleskim. Jaka to była miłość?
To była długa miłość - przeżyliśmy wspólnie z Krzysztofem 30 lat. Oboje dojrzewaliśmy w tej miłości. Była ona bardzo szalona,
ale i romantyczna. Pokorna i wybuchowa. Uczyliśmy się siebie nawzajem w tym

związku i dlatego przetrwaliśmy. Krzysztof
był wybitnym reżyserem i wybitnym człowiekiem. Wszechstronnie wykształconym,
dżentelmenem w każdym calu. Pracowaliśmy ze sobą bardzo dużo, był moim mistrzem pod każdym względem.
 „Żyje się, jakby czas był nieograniczony, jakby nam obiecano wieczność.
Nie wolno popełniać tego błędu. Nie
wolno odkładać życia na później” - napisała Agata Tuszyńska w książce „Ćwiczenia z utraty”, poświęconej odchodzącemu mężczyźnie jej życia. Z czym
najtrudniej było się Pani pogodzić po
śmierci męża?
Na pewno najtrudniejsze było to, że ten
świat już nie jest taki sam. Nie ma naszych
rozmów, naszych wspólnych powrotów
z teatru do domu, nie słychać zgrzytu kluczy w zamku… Brakuje tego wszystkiego,
co Krzyś dawał naszemu dziecku. Został po
nim pusty fotel, na którym siedział przed
oknem, kiedy był już bardzo chory. Każdy
człowiek na swój sposób przeżywa stratę.
Dla naszego syna, wówczas 18-latka, był
to przyspieszony kurs dorosłości. Musiał
dźwigać świadomość, że ojciec odchodzi.
Uważam, że wszystko jest po coś. Dla mnie
był to kolejny etap rozwoju. Bardzo ważną
rzeczą jest, by przeżyć żałobę i nie uciekać
od ludzi w tym momencie, nie zapadać się
w sobie. Z czasem ból
minie i pojawi się jasność, a wraz z nią najpiękniejsze wspomnienia wspólnego życia…
 Kiedy dzisiaj się
Pani budzi rano, to
o czym myśli?
Myślę o tym, że muszę
się pozbierać i załatwić
wszystkie sprawy, że
nie mogę zapomnieć
podać insuliny mojemu kotu, bo jego życie
zależy wyłącznie ode
mnie. Budząc się rano
albo cieszę się, że idę
do pracy, albo martwię, że jej nie mam.
A jak się za bardzo
martwię, to siadam
w kuchni i patrzę na
moje drzewa za oknem
i lżej mi się robi na duszy. Kiedy nadciągają
ciemne chmury staram
się uśmiechać do siebie
i do drugiego człowieka.
 Mam przed sobą
książkę kucharską,
napisaną przez Panią
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w duecie z Januszem Mizerą pt. „Sceny
kuchenne”. Ona pachnie kuchnią śląską,
mazurską, włoską, ale przede wszystkim
litewską. Podobno potrafi Pani wyczarować kulinarne arcydzieło z niczego….
Bardzo lubię gotować, pewnie mam to w genach, bo na Litwie wszyscy świetnie gotują.
Kiedy żył mój mąż, z wielką przyjemnością
gotowałam dla przyjaciół, nasz dom był
na nich zawsze otwarty. Uwielbiałam karmić gości. Mój syn również świetnie gotuje. Lubię, kiedy wpada do mnie rano, a ja
mu przygotowuję urocze śniadanko. Moja
kuchnia jest moim centrum wszechświata,
a stół najważniejszym meblem w domu.
I zawsze tak było. Przy stole w kuchni się
rozmawia, śmieje się, rozpacza, kłóci… Stół
zawsze scala rodzinę.
 Pani Mario, co Pani robi, kiedy nie
pracuje?
Jeśli trafi mi się wolny dzień, spędzam go
w domu, celebrując niespieszną codzienność. Kocham mój zwyczajny dom, moje
zwierzęta (dwa cudowne koty norweskie),
mój piękny ogród. Czuję się w tym domu
spokojna i bezpieczna. Jest moim azylem,
do którego z radością wracam z każdej podróży. Tej zawodowej także.

Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk
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Kobieto!
puchu marny!
ty wietrzna istoto!
Poeta tak
powiedział o nas,
kobietach

Magdalena Daniel
lekarz, radna Rady Miasta Siedlce

A więc Panowie życzę, żebyście byli
ostoją pod każdym względem dla
swoich zwiewnych istot, a wtedy
nie znajdzie zastosowania dalsza
część cytatu tegoż poety.

Zadowolenia z życia u boku zawsze
pozytywnie do niego nastawionej
kobiety. Rozbrajającego uśmiechu
dziecka każdego nowego poranka.
Dobrej energii płynącej od spotykanych ludzi, która sprawia, że trudne
sprawy stają się łatwiejsze.
Życzę tego wszystkiego Panom,
a zwłaszcza mojemu mężowi.
Niech świat zwolni, a kawa wypita
o poranku niech ma zawsze smak
cudownego i cieplutkiego lata.

nie
Mężczyzna tak samo jak kobieta prag ,
słów
ych
czuł
acji,
ador
zainteresowania,
nie
dotyku, po prostu uczucia. Uczucia
no
rów
yscy
Wsz
.
płeć
na
iału
znają podz
swój
kochamy, równo czujemy. Każdy na mężmój
na…
czyz
męż
y
dziw
Praw
sposób.
yk na
czyzna gra na wyobraźni niczym muz mój
skrzypcach. Prawdziwy mężczyzna … .
mężczyzna budzi zmysłowość dotykiem
Słowem. Nade wszystko spojrzeniem. tylko
Porusza struny moich pragnień, choć na …
patrzy. Aż patrzy. Prawdziwy mężczyz a
mój mężczyzna to zmysłowość zmieszan
z delikatnością i stanowczością.
n …
W dniu święta prawdziwych mężczyz
kali
spot
żeby
ę
życz
ego…
mojego, twoj
Oni prawdziwe kobiety - vel Barbara
Romanowicz Torzewska (razem 34 lata ną).
czyz
prawdziwa kobieta z prawdziwym męż

Z okazji Dnia M
ężczyzny życzę
wszystkim Panom
, aby rozwijali ce
chę,
która w pierwszej
kolejności świadc
zy
o ich męskości…
Będziesz mężczyz
ną, gdy będziesz
twórczy
– chce się powied
zieć w takim dniu
.
Ten świat nieust
annie odsłania
swoje niedoskona
łości,
dlatego życzę, by
korzystając z geniuszu kr
eatywności, Panowie po
trafili
stworzyć szczęśliw
ą
rzeczywistość
kobietom…

Sylwia
Garucka
-Tarkowska
artysta fotografik

Barbara
Romanowicz
-Torzewska
wokalistka
i aktorka

Agnieszka Pasz
tor
Specjalista d/s mar
ketingu

Podobno życzymy innym tego, co sami chcie
libyśmy
dostać. Zapytałam kolegów z pracy, czego im
życzy
okazji Dnia Faceta. Na 4 panów, z którymi pracu ć z
jeden słyszał o dniu faceta... Czego zatem życzy ję, tylko
Facetowi mojego życia, czyli Bajbusowi życzę ć facetom?
,
płakał, kiedy wychodzę do pracy, bo wtedy albożeby nie
bez głowy lub bez telefonu i wychodzę z siebie wychodzę
,
najszybciej wrócić... Panu X: żeby kompromis żeby jak
y, na jakie
idziesz niemal każdego dnia, były tego warte
. Żebyś nie
usłyszał od żony w Dniu Chłopaka, że jesteś
mężczyzną,
więc to nie Twoje święto, a w Dniu Faceta, że
trzymasz
się tak dobrze, że Twoje święto to Dzień Chłop
aka... Żebyś
nigdy nie żałował decyzji, którą podjąłeś i żebyś
kilka lat nie stwierdził: a jednak... Panu Y: pięknza tych
i samych szczęśliwych dni. Żebyś nie tylko żył a, miłości
ale też uśmiechał się do ludzi... Żebyś nauczył z całych sił,
mnie zbierać
grzyby, pamiętając przy ewentualnych niepo
wodzeniach,
iż uprzedziłam Cię, iż rozpoznaję wyłącznie:
muchomory,
kurki i pieczarki. Żebyś po prostu był...
Wszystkim panom życzę natomiast, żeby komu
nikuj
nami, kobietami, nie zapominali o poczuciu humo ąc się z
przecież każdy z Was ma. Dziękuję, że wytrzymujru, które
nami na co dzień i od święta, mimo iż czasami ecie z
wcale to nie
jest takie łatwe...

Chłopaki, bądźcie dla nas
dobrzy na wiosnę
Chłopaki, tulcie nas
do siebie najmocniej
Chłopaki, lubcie wy nas wiosną,
oj, lubcie
Chłopaki, stokrotkami
dziewczyny zdóbcie
Niech braki wasze
nas tak liczne nie bolą
Bądźcie nam
pieprzem,
bądźcie nam
solą.

Ula Gotowicka
aktorka,
autorka tekstów
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Życzę Panom
przede wszystkim tego,
by w życiu
kierowali się rozsądkiem
i by dokonywali
słusznych wyborów.
By otaczali się pięknymi
i mądrymi kobietami,
doceniając w nas
nie tylko urodę,
ale i serce.

Ewa Kasprzyk
aktorka

Dla świata
jesteś jednym z w
ielu...
dla mnie
- jesteś całym św
iatem.
Dziękuję,
że jesteś.
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Halin
Gołubowskaa
nauczycielka
języka angielskie

go

Aneta
Abramowicz
-Oleszczuk
dziennikarka

“Oboje są przekonani, że połączyło
ich uczucie nagłe,
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność jest piękniejsza.
(...)
Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta
w połowie".
(Wisława Szymborska)
Panom w Dniu
Mężczyzny
- kochające Panie!

Moje życzenia dla Panów to postulat
o powrót do tradycyjnych wartości. By
byli męscy i nie udawali kogoś, kim nie
.
są. Nie ulegali modom, bo te są nietrwałe
rum
cent
nich
dla
była
Życzę im, by kobieta
ewszechświata, by się nią opiekowali i wspi
Jako
.
życia
jej
ie
etap
ym
każd
na
ją
rali
wizażystka i stylistka na co dzień zajmuję
,
się kreowaniem wizerunku i zauważam
h
takic
z
ysta
korz
w
Panó
ej
że coraz więc
e
usług. Mężczyzna powinien dbać o siebi
im
polsk
co
i być wzorem dobrego stylu
mężczyznom, niestety, nie zawsze wychodzi. Życzę im zatem, by zawsze kierowali
się dobrym smakiem, podkreślając swoją
osobowość, urodę i przymioty ducha.

Bożena

Beata Radomyska

Pan Marzec w ka
pe
kołujących gęsi gł luszu
os
śpiewa przedwio em
senne tango
i jasnym gestem
układa pejzaż z
Kosieradzka w kontrapukcie kobietą
miłosnej energii
im
inż. architekt Niech Wam Dro ocy.
dzy Panowie
nie zabraknie M
ęstw
zielonym żywiole a w tym
Dzielności w wyb
or
I serca dla cudow ach
nych kobiet.
Winszuję i składa
m życzenia
wiosennego prze
budzenia!

specjalistka
ds. wizerunku

Ania Broda
wokalistka, auto

rka

tekstów, aranżerk

a
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GOŚĆ SCENY 24
ROZMOWA Z

Waldemarem Malickim,
wybitnym pianistą, pedagogiem,
twórcą „Filharmonii Dowcipu”

Wielka sława
to żart

 Pochodzi Pan z Lublina, czyli ze
Wschodu. Jak ten Wschód ukształtował
Pana wrażliwość muzyczną?
Długo by o tym opowiadać. Nie będę oryginalnym, jeśli stwierdzę, że Wschód to inny wymiar,
inna przestrzeń, to genius loci. Życie jest tu nieoczywiste, wymaga mierzenia się z trudnościami,
ale jeśli się je pokona, to droga do sukcesu staje
otworem. Ten, kto urodził się na Wschodzie,
ma większe niż inni szanse nawiązania kontaktu
z resztą świata.
 Pamięta Pan swoje pierwsze zauroczeniem
muzyką? Czy to był konkretny kompozytor czy
utwór…
Gram na pianinie od piątego roku życia, więc
trudno mi powiedzieć o konkretnym momencie,
który zdecydował o mojej przyszłości. Dorastałem w domu przepełnionym muzyką. Mój dziadek i tata byli muzykami. Kiedy miałem sześć lat,
to od dziadka właśnie dostałem pierwsze w życiu
honorarium i to w brzęczącej monecie (śmiech).
Tata przyczynił się do upowszechnienia muzyki
akordeonowej w Polsce. Do dziś istnieje festiwal
imienia Ryszarda Malickiego w Puławach.
 Czyli nikt Pana do grania nie przymuszał?
Absolutnie nie. Od razu widać było po mnie, że
jestem nienormalny.
 Jak Panu upłynęły lubelskie szczenięce lata?
Urodziłem się w biednej dzielnicy Lublina. To był
zupełnie inny świat niż dzisiaj. Inna historia, inne
wspomnienia. Przywoływane przez rodziców
obrazy wojny. Strach o to, że Niemcy mogli ich
złapać na ulicy i wywieźć do obozu koncentracyj-

fot. materiały prasowe

 Czy Pan wie, że siedlczanie nie mogą się doczekać spotkania z Panem?
O, to mogą się zawieść, bo nie jestem tak
atrakcyjny jak inni muzycy (śmiech). Będę
u Państwa po raz pierwszy z programem
„Filharmonii Dowcipu” i mam nadzieję, że
nie ostatni. Ale Siedlce nie są mi obce. Wiele lat temu prowadziłem zajęcia w tutejszej
szkole muzycznej i bardzo miło wspominam ten czas.

nego. A potem ciężkie czasy powojenne. Dorastałem w zniewolonej ojczyźnie, gdzie wszystkiego
brakowało. Do dziś ocet kojarzy mi się z komuną,
bo tylko on był dostępny w sklepach. Ale z drugiej strony miałem swój piękny świat Beethovena
i Mozarta, niezmienny do dzisiaj. I tego się trzymam. Czasem wracam do rodzinnego Lublina,
ale jest to zwykle bardzo melancholijna podróż.

Chciałem zainteresować
naszym repertuarem odbiorców,
którzy do tej pory omijali sale
koncertowe szerokim łukiem.
Ale wprawni melomani też są
bardzo mile widziani.
 Dlaczego zdecydował się Pan na studia
w Gdańsku – tak daleko od domu?
Akurat tam był pedagog, który mnie wybrał,
a ja jego. Był to profesor Jerzy Sulikowski, wybitny pianista. W 1967 r. został laureatem I nagrody
w Konkursie Pianistycznym w Genewie. Jestem

przekonany, że nieważna jest uczelnia i to, gdzie
studiujemy, tylko relacja mistrz-uczeń. Tylko taka
relacja daje najbardziej efektywny i spektakularny
rezultat. Mój mistrz kochał uczyć i przekazał mi
dużo różnej wiedzy, która uchroniła mnie przed
popadnięciem w nędzę artystyczną.
 Opowiadał Pan na łamach jednego z magazynów o swoim dziadku – prawdziwym „bon
vivancie”, który przed wojną wracał do domu
dwiema dorożkami: w jednej jechał on, a w drugiej jego kapelusz. Czy Panu też się to zdarza?
… ha, ha. To prawda, zarówno mój dziadek, jak
i tata byli bardzo wesołymi ludźmi i wiele osób
pyta mnie, czy moje poczucie humoru to spadek
po przodkach. Na pewno coś w tym jest… Miałem
w życiu bardzo wiele zabawnych sytuacji, ale to, że
wygłupiam się na scenie, to zupełnie inna historia.
 Niepoważnie o muzyce poważnej – to dosyć ryzykowny zabieg, a jednak Panu się udało.
Proszę opowiedzieć o genezie powstania Filharmonii Dowcipu – najmniejszej orkiestrze symfonicznej świata.
Chyba faktycznie to najmniejsza taka orkiestra na
świecie, bo liczy zaledwie 19 muzyków. I jedyna
taka, która łączy żart z różnymi gatunkami muzyki. A wszystko zaczęło się od znajomości z Jac-
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kiem Kęcikiem, reżyserem, autorem dialogów
i skeczy, z którym poznałem się przez Vadima
Brodskiego. Jednak jest to temat na inną rozmowę. W każdym razie kilkanaście lat temu, podczas
Gali Wiktorów, Jacek namówił decydentów, by
powierzyli mi jej poprowadzenie - obok Macieja
Orłosia i Magdy Mołek. I okazało się, że widownia się świetnie bawiła podczas mojej obecności
na scenie. Posypały się propozycje koncertów
i programów telewizyjnych…
 Zrewolucjonizował Pan podejście do muzyki klasycznej…
Nie wiem, czy aż tak, ale na niewielkim odcinku
polskiego świata muzyki na pewno. To, że podchodzę z humorem do repertuaru klasycznego
nie jest niczym odkrywczym. Od renesansu ten
element w muzyce zawsze wybrzmiewał, muzyka poddaje się zabawie, podobnie jak literatura.
Jednak chciałbym podkreślić, że wspólnie z kolegami, niestety, zbyt późno się dobraliśmy. Okazuje się, że mamy wspólne podejście do muzyki,
którą dekomponujemy i tworzymy na nowo.
Tym odróżniamy się od czegoś, czego nienawidzę – wykonywania łatwych melodii przez pięknie ubranych panów.
 Jaka publiczność przychodzi na Pana widowiska muzyczne, jak je Pan określa?
To, że gramy lekko i przyjemnie nie oznacza, że
profanujemy klasykę. Wręcz przeciwnie. Potrafimy zagrać poemat symfoniczny Straussa i natychmiast zmienić klimat, by przestawić się na coś
popularnego. Chciałem zainteresować naszym
repertuarem odbiorców, którzy do tej pory omijali
sale koncertowe szerokim łukiem. Ale wprawni
melomani też są bardzo mile widziani. Wartością
Filharmonii Dowcipu jest to, że każdy ze słuchaczy znajdzie w jej repertuarze coś dla siebie. Co
go wzruszy, rozbawi, wprawi w dobry nastrój.
A wszystko za sprawą zmiany harmonii utworu,
nieoczekiwanych rozwiązań z odniesieniami do
współczesnej obyczajowości i innych eksperymentów, które mnie szalenie interesują.
 Na co dzień też Pan tryska humorem tak
jak na scenie?
Musiałaby pani zapytać o to mojego dzielnicowego, ale żona mnie chwali (śmiech).
 Czytając Pana biografię i dokonania oraz
harmonogram Pana koncertów mam wrażenie, że nawet śni Pan muzykę…
Myślę, że wielu muzyków żyje w takim tempie.
Nie uważam, by to była moja praca, a sposób na
życie, który mi dostarcza ogromnej przyjemności. Takie podejście zmienia perspektywę. Jestem szczęściarzem. Codziennie dziękuję Panu
Bogu, że mogę tak żyć.
 Brzmi pięknie, ale podobno utrzymujecie
się sami. To chyba niełatwa droga…
To prawda, utrzymujemy się wyłącznie z biletów na nasze widowiska muzyczne oraz z eventów dla firm. Na szczęście wciąż jesteśmy niezależni pod tym względem.

 Jak jest cena tej niezależności?
Głównie taka, że omija nas szeroki strumień dotacji, jesteśmy zupełnie pozbawieni wsparcia państwa, ale z drugiej strony nie musimy się nikomu
odwdzięczać. Najważniejsza jest publiczność. To
dla niej istniejemy.
 Czy ta warszawska publiczność różni się
od tej, powiedzmy prowincjonalnej, w dobrym
znaczeniu tego słowa?
Ludzie są wszędzie do siebie podobni, ale różnice
na pewno są. Przekonujemy się o tym bardzo często, tym bardziej, że ostatnio występujemy dużo
w mniejszych miastach w całej Polsce. Natychmiast znajdujemy wspólny język, ta publiczność
w lot łapie nasze żarty i te wszystkie niedopowiedzenia, które się składają na program Filharmonii Dowcipu. Warszawska widownia ma większy
i lepszy dostęp do kultury i nie zawsze to docenia.

Nagrody nie mają dla mnie
większego znaczenia. To, że
dostanę kolejnego Fryderyka
nie uczyni mnie lepszym
muzykiem ani człowiekiem.
 Otacza się Pan pięknymi i utalentowanymi
kobietami na scenie. Skąd tyle uroku w jednym
miejscu?
Polki są bardzo piękne i należy spośród nich wybrać te, które pięknie grają. I mnie się to udało.
Jestem zdeklarowanym feministą, nie widzę
powodu, by czuć się lepszym od kobiet, zresztą
najwybitniejszą pianistką świata jest kobieta. Wystarczy kobietom umożliwić rozwój, by pokazały
światu całą urodę swojego jestestwa..
 Gdyby nie muzyka…
Leżałbym zapewne w jakiejś alejce w plastikowej
mogile… (śmiech) Reszta świata mnie również
interesuje, tylko nie daję tego po sobie poznać.
Może byłbym deweloperem.
 Z którym z wielkich kompozytorów chciałby Pan się dziś spotkać?
Chyba z żadnym, bo nie dorastam im do pięt.
Pewnie byłoby to ciekawe spotkanie i może niebawem ono nastąpi, bo lata lecą i już tam na mnie
czekają w przestworzach (śmiech).
 Czy starcza Panu czasu na hobby?
Mówiąc szczerze, scena jest moją główną pasją
i na nic więcej nie mam czasu. O, przepraszam,
jeszcze książki – dużo ich czytam w oryginale
w różnych językach, co bardzo ubogaca moją
wiedzę o świecie i ludziach.
 Nie kusiło Pana, by zostać za granicą, gdzie
Pan dużo koncertuje i wykłada?
Kusi mnie, by rzucić to wszystko w diabły, wynająć łódź turystom na jakiejś rajskiej wyspie i żyć
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sobie beztrosko… Ale potem mi to przechodzi,
kiedy okazuje się, że udało się kolejny koncert
zorganizować.
 Były takie, które Pan szczególnie wspomina?
Tak, są takie koncerty, które zostają w nas na długo, m.in. nasz koncert na kongresie klimatologów
w Poznaniu, koncert z okazji 95-lecia Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki… A propos. Bardzo
lubimy grać dla sportowców, którzy doceniają
nasz wkład pracy, podobnie jak my doceniamy
ich wysiłki. Wyjątkowy był też niedawny koncert w Warszawie, podczas którego nienachalnie
uczciliśmy pamięć prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza.
 Nie tęskni Pan za tradycyjnymi koncertami
muzyki klasycznej – ma Pan na koncie ponad
40 płyt, 3 Fryderyki i niezliczoną ilość innych
wyróżnień…
Nie, absolutnie. Teraz wreszcie czuję się na swoim
miejscu. I, co ciekawe, nie towarzyszy mi na scenie
trema, którą miewałem w przeszłości. Natomiast
nagrody nie mają dla mnie większego znaczenia.
To, że dostanę kolejnego Fryderyka nie uczyni
mnie lepszym muzykiem ani człowiekiem.
 Często ogląda się Pan za siebie?
Staram się jak najrzadziej, nie robię dużo fotografii, nie spisuję wspomnień. Jak mówią Amerykanie, jesteś tak dobry, jak Twój ostatni koncert,
więc skupiam się na teraźniejszości.
 Czy w Pana przypadku wielka sława to też
żart?
Sława to kara, która wygląda jak nagroda
(śmiech).
 A co jest dla Pana największą nagrodą w życiu?
Nie ingeruję w boskie plany, nie chcę się wywyższać. Jak już wspomniałem wcześniej, dziękuję
Opatrzności za to, co mam i kim jestem.
 Co, według Pana, stanowi największe niebezpieczeństwo w Pana profesji?
To zależy od jednostki. Wydaje mi się, że brak pokory. Uważam, że my jako jednostki nie jesteśmy
ważni, ważna jest materia, klimat, inni ludzie…
Kiedy skupiamy się tylko na sobie, tracimy cel
z oczu, a to jest pierwszy stopień do upadku. Jak
wiemy, pycha kroczy przed upadkiem.
 Osoba, która odmieniła Pana życie…
Żona. Ona wie, o czym mówię.
Co Pan ceni w innych ludziach?
To wszystko, co inni ludzie cenią w bliźnich,
a więc lojalność, szczerość, otwartość. To, że można na nich polegać.
 A na muzyce można polegać?
Bezwarunkowo.
Dziękuję bardzo za rozmowę
Monika Mikołajczuk
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CODARTS
ŚWIĘTO TEATRU

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
Orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru 2018 (Meksyk)

POTRAFIMY SOBIE
WYOBRAŻAĆ
PLEMIĘ RZUCA KAMYKAMI W PTAKI, ŻEBY JE STRĄCIĆ NA ZIEMIĘ,
AŻ TU NAGLE WPADA, RYCZĄC, OLBRZYMI MAMUT
– I W TYM SAMYM MOMENCIE NIEWIELKA LUDZKA POSTAĆ
RYCZY JAK MAMUT. WSZYSCY UCIEKAJĄ.

Ten mamuci ryk postaci ludzkiej chciałabym wyobrazić ją sobie
jako kobietę. To początek tego, co czyni nas gatunkiem, którym
jesteśmy. Gatunkiem, który potrafi udawać to, czym nie jesteśmy.
Gatunkiem, który potrafi przedstawić Innego.
Przeskoczmy teraz o dziesięć, albo o sto, albo o tysiąc lat w przyszłość.
Plemię nauczyło się, jak imitować inne byty: w głębi jaskini, przy migoczącym świetle ogniska czterech mężczyzn to jeden mamut, trzy
kobiety to rzeka, mężczyźni i kobiety to ptaki, szympanse, drzewa,
chmury; plemię odgrywa poranne polowanie, dzięki zdolnościom
teatralnym uchwycili przeszłość. A co jeszcze bardziej zaskakujące –
plemię wymyśla możliwe scenariusze przyszłości, odgrywając potencjalne sposoby pokonania mamuta, wroga plemienia.
Ryki, szepty, szmery – onomatopeje tego pierwszego teatru – przekształcą się w język słów. Język mówiony zmieni się w język pisany. Potem, na innych odgałęzieniach ścieżki, teatr przekształci się w rytuał,
następnie w kino. Ale zalążkiem każdej z tych form jest zawsze teatr.
Najprostsza forma przedstawiania. Jedyna żyjąca forma przedstawiania.

antropocenu – erze, w której człowiek jest czynnikiem, który najbardziej zmienił naszą planetę i nadal będzie ją zmieniał – misja
teatru jest według mnie przeciwieństwem tej, która powodowała,
że plemię zbierało się w jaskini, kiedy powstawał tam teatr. Dzisiaj
musimy ocalić naszą łączność ze światem natury.
Bardziej niż literatura, bardziej niż kino, teatr, który wymaga obecności ludzi przed ludźmi jest zdolny do uratowania nas przed staniem się algorytmami, czystą abstrakcją.
Odrzućmy z teatru wszystko, co zbędne. Rozbierzmy go do naga.
Im prostszy teatr, tym większą ma zdolność do przypomnienia
nam jedynej niezaprzeczalnej rzeczy: jesteśmy, gdy jesteśmy w czasie; jesteśmy tylko, gdy jesteśmy ciałem i kośćmi i biją w nas serca;
jesteśmy tu i teraz, i to wszystko.

Sabina Berman (Meksyk)
Pisarka, dramatopisarka, dziennikarka

Teatr: im prostszy, tym intymniej łączy nas z najcudowniejszą
umiejętnością ludzką – umiejętnością przedstawiania Innego.

Orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru 2018 (Polska)

Dzisiaj we wszystkich teatrach na świecie chcemy uczcić tę wspaniałą umiejętność odgrywania spektaklu. Umiejętność przedstawiania oraz uchwycenia przeszłości – oraz wymyślania przyszłości
plemienia, która może przynieść wolność i szczęście.

Dzisiaj obchodzimy święto teatru. Nasze święto. Święto wspólnoty, do której należymy, i którą współtworzymy. Twórcy i widzowie
odgrywają w nim najważniejsze role. I to jest naszą siłą, wielką
społeczną siłą polskiego teatru. Dlatego mówię nam: oburzajmy
się! Oburzajmy się, jak pisał przed śmiercią Stefan Hessel, na niesprawiedliwość, bo gniew na nią musi być niewzruszony. Życzę
nam, byśmy mieli odwagę protestować przeciwko pogardzie i utracie pamięci, przeciwko fałszowi i obłudzie, przeciwko hipokryzji
i świętemu spokojowi, byśmy mieli odwagę naruszenia tabu, byśmy rozbijali stereotypy i obnażali intelektualne lenistwo, byśmy
umieli podważać własne przyzwyczajenia i byśmy nigdy nie stawiali pomników sami sobie. Niech teatr będzie dla nas przestrzenią
spotkania, zaufania, wolnego myślenia, i wolności słowa. Niech
teatr zawsze stoi po stronie tych, którym odebrano głos, których

Jakie mamuty dziś musi pokonać ludzkie plemię? Jakich ma współcześnie wrogów? Jakie kwestie powinien poruszać teatr, który nie
chce być tylko rozrywką?
Dla mnie najpotężniejszym wrogiem jest alienacja ludzkich serc.
Utrata umiejętności współodczuwania z Innymi, odczuwania
współczucia wobec innych ludzi i wobec natury.
Cóż za paradoks! Dzisiaj, na ostatnim brzegu humanizmu, w erze
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TEATRU

zdradzono, którym odmawia się współczucia, których wyklucza się ze wspólnoty. Niech teatr zawsze stoi po stronie
empatii. Nie pozostawajmy w letargu. Nie przestawajmy
myśleć krytycznie. Nie udawajmy, że nie widzimy, nie czujemy i nie słyszymy. Miejmy odwagę podejmowania ryzyka. Teatr nie rodzi się z komfortu, ale z dyskomfortu. Nie
bądźmy apatyczni ani pyszni. I nie przestawajmy pytać samych siebie: Co jest dzisiaj prawdziwie radykalne? Kiedy
radykalność staje się towarem? Kiedy bunt jest wystawiany
na sprzedaż? Nie handlujmy, nie negocjujmy, nie targujmy
się. Nie szukajmy kompromisów w sprawach fundamentalnych wartości. Niech nasz teatr będzie kolebką nowych
myśli i idei. Bądźmy wolni i odważni – tego nam życzę.

Maja Kleczewska
- reżyserka
Orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru 2018 (Azja Pacyficzna)
Dzisiaj obchodzimy święto teatru. Nasze święto. Święto wspólne. Ze wszystkich opowieści o ewolucji możemy wyciągnąć jeden
krótki wniosek: że wszystkie formy życia dążą do tego, by przetrwać wiecznie.
Jeśli ma na to szansę, życie dąży do przełamania barier czasu
i przestrzeni, by osiągnąć nieśmiertelność. W tym procesie dana
forma życia powszechnie okalecza się i niszczy. Musimy jednak
ograniczyć rozważania do przetrwania ludzkości oraz jej przejścia
od myśliwego-jaskiniowca z epoki kamienia łupanego do naszej
epoki kosmicznej. Czy jesteśmy teraz bardziej rozsądni? Wrażliwi?
Radośni? Czy odczuwamy większą miłość do natury, której sami
jesteśmy produktem?
Od początków naszego istnienia sztuki performatywne (taniec, muzyka, sztuki aktorskie/ dramatyczne) mogły posługiwać się także
zaawansowanym instrumentem języka, złożonym ze spółgłosek i sa-

mogłosek. Samogłoska wyraża uczucia i emocje, podczas gdy spółgłoska
odpowiada za komunikację formy i myśli/
wiedzy. Matematyka, geometria, zbrojenia,
a teraz także i komputer, należą do wytworów
tej wiedzy. Nie możemy więc dziś odejść od tej
ewolucji języka. Ziemia nie przetrwa, jeśli wspólna
radość żywych sztuk teatralnych i wiedzy (nie wyłączając technologii) nie zostanie uwolniona, ponownie wysublimowana z przyziemności, furii, zachłanności i zła.
Masowe środki przekazu wraz z naszą nauką i technologią sprawiły, że staliśmy się potężni jak demony. Forma teatralna nie przeżywa więc dziś kryzysu; jesteśmy raczej świadkami kryzysu treści,
komunikatu i troski.
Musimy przemawiać do człowieka zamieszkującego dzisiejszą Ziemię, by ocalić samą planetę, a wraz z nią „teatr”. Mówiąc na poziomie
pragmatycznym, sztuki aktorskie i performatywne powinny być udostępnione dzieciom w trakcie początkowego etapu nauki. Takie pokolenie będzie – tak sądzę – bardziej wrażliwe na słuszność życia i natury. Korzyści, jakie czerpiemy z języka mogą być dzięki temu mniej
szkodliwe dla matki Ziemi i innych planet. Co więcej, „teatr” zacznie
odgrywać większą rolę w kontekście podtrzymania samego życia; dlatego musi dawać siłę performerowi i widzowi w taki sposób, by nie
zagrażali sobie wzajemnie w tej kosmicznej epoce wspólnych więzi.
Kieruję ukłon w stronę teatru i apeluję do świata o wprowadzenie i umożliwienie tego na poziomie korzonków trawy, zarówno
w miastach, jak i poza nimi. „Ciało, język i współczucie dla edukacji pokoleń”.

Ram Gopal Bajaj, (Indie)
Reżyser teatralny, aktor teatralny i filmowy, badacz,
były dyrektor Narodowej Szkoły Dramatycznej w Delhi
Z języka angielskiego przełożył Tomasz Wierzbowski

Orędzie na rok 2019 opublikowane zostanie
27 marca na stronie www.ckis.siedlce.pl
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

NOWOGRÓDEK
– miasto Mickiewicza [cz. 2]

W parku zwracają uwagę także latarnie
o fantastycznych kształtach, m.in. trąbki, również dąb posadzony w 200. rocznicę urodzin
wieszcza oraz monument bohaterów II wojny
światowej. Z parku wychodzimy na ul. Swierdłowa i mijając hale targowe z 1812 r. (zwane
też sukiennicami), skierujmy się na północ
od nich, w ulicę 1 Maja. Budynek hal targowych ma bardzo malowniczą kolumnadę.
Ale obecnie dużo skromniejszą od tej, która
uchowała się na przedwojennych zdjęciach
i pocztówkach autorstwa nestora fotografii
i twórcy szkoły Polskiej Fotografii Ojczystej,
Jana Bułhaka. Podobnie jak Adam Mickiewicz,
pochodził on z Nowogródczyzny. Ulicą 1 Maja
dojdziemy do fary.
W północnej części miasta wyróżnia się
wzgórze z ruinami zamku, wzniesionego
w poł. XIII w. przez wielkiego księcia litewskiego Mendoga. Zamek wysadzili w powietrze
Szwedzi w 1706 r. Zachowały się ruiny wież:
Szczytowej i Kościelnej oraz imponującej wysokości wały ziemne. Z nich widać mury barokowego kościoła farnego pw. Przemienienia
Pańskiego, zwanego „Białą Farą” lub „Farą Witoldową”. Świątynia znana jest przede wszystkim z zawartego w niej w 1422 r. ślubu króla
Polski Władysława Jagiełły z Zofią księżniczką
Holszańską. W lutym 1799 r. został ochrzczony
w niej Adam Mickiewicz. Obok kościoła ustawiono pomnik zamordowanych 1 VIII 1943 r.
przez hitlerowców 11 sióstr nazaretanek.
Po zachodniej stronie zamku są dwa następne obiekty, które uzasadniają publikację
tego artykułu. Po lewej stronie przed wejściem
na dziedziniec zamku ustawiono w 1992 r. monument Adama Mickiewicza. Na północ od
pomnika usypano kopiec poświęcony pamięci
wieszcza. Jego budowa trwała w latach 19241931. Już w pierwszym roku sypania kopca
uczestniczyli także siedlczanie. W lipcu 1924 r.
wzięły udział delegacje z pułków wchodzących
w skład 9 Dywizji Piechoty, której dowództwo
i 22 Pułk Piechoty stacjonowały w Siedlcach.
Z opisanymi wyżej obiektami można zapoznać się według podanych tras. Polecam docie-

kliwym zboczyć
z nich i poszukać
świątyń prawosławnych
(np. soboru
św. Borysa
i Gleba
wzniesionego
w 1517 r. w stylu późnogotyckim z fundacji
księcia Konstantego Ostrogskiego), zabytków
dotyczących m.in. kultury żydowskiej (synagoga, kamienice w rynku), tatarskiej (mizar).
Poza nimi godne uwagi są oczywiście kamienice z XVIII i XIX wieku, Sąd Wojewódzki z lat
30. XX stulecia przy ul. Mińskiej czy kolonia
urzędnicza zbudowana około 1925 r. w stylu
dworkowym. Zaprojektował ją Wilhelm Henneberg w czasie zwanym „poszukiwaniem stylu narodowego”. Siedleckim odpowiednikiem
owego stylu architektonicznego jest Szkoła
Rolnicza im. Kazimierza Wielkiego i Dom Nauczyciela tej szkoły przy ul. Kazimierzowskiej.
Na temat wymienionych obiektów możecie
Państwo znaleźć informacje w internecie czy
przewodnikach. Polecam dłuższe spacery poza
centrum Nowogródka. Znajdziemy zaułki
o charakterze w Polsce niespotykanym. Urocze
są domki drewniane z gankami, kolorowo malowane. Kolorowo, ale nie krzykliwie. Ogródki
bywają ozdobione próbami plastycznymi ich
właścicieli. W czasie weekendowego pleneru
fotograficznego (przełom kwietnia i maja 2018
r.) Grupy Twórczej „Fotogram” spotkaliśmy
np. w ogrodzie na przeciwnej górce niż zamek
figury „dziada” i „baby” w młodszym wydaniu
oraz drewniane figury zwierzyny płowej z naturalnymi porożami. Przede wszystkim jednak
drewniana zabudowa godna jest uwagi. Jest
bardziej przyjazna człowiekowi, malownicza
i będąca wdzięcznym tematem pamiątkowych
fotografii. W czasie pobytu w Nowogródku
należy też być przygotowanym na niespodzianki typu zamknięte Muzeum Adama Mickiewicza, bo… trwa prazdnik (święto).

Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk
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SZTUKA OGRODNICZA

Miejskie warzywniki
MIEJSKIE OGRODNICTWO Z ROKU NA ROK ZDOBYWA SOBIE NOWYCH ZWOLENNIKÓW I CHOCIAŻ UPRAWA ROŚLIN
W MIASTACH ODBYWA SIĘ OD WIEKÓW, DOPIERO W OSTATNICH LATACH STAŁO SIĘ TO NIEZWYKLE MODNYM HOBBY.
NIEWĄTPLIWIE SKŁADAJĄ SIĘ NA TO M.IN. DWA CZYNNIKI. PO PIERWSZE KONTAKT Z ROŚLINAMI I GLEBĄ WSPANIALE
RELAKSUJE I MA KOJĄCY WPŁYW NA NASZ UKŁAD NERWOWY, A PO DRUGIE JEŚLI UPRAWIAMY WARZYWA, DAJE NAM
TO NIEZWYKŁĄ PRZYJEMNOŚĆ SPOŻYWANIA WŁASNORĘCZNIE WYHODOWANEGO JEDZENIA. GWARANTUJĘ, ŻE NIC NIE
SMAKUJE TAK JAK SAŁATA LUB POMIDOR, O KTÓRE DBAMY OD MOMENTU KIEDY BYŁY MAŁYMI NASIONKAMI.
Kiedy już zdecydujesz się na to, jakie warzywa chcesz uprawiać, masz
dwa sposoby na rozpoczęcie tej ogrodniczej przygody. Możesz kupić
gotowe rozsady (małe rośliny) w zaufanym centrum ogrodniczym,
albo wysiać nasiona i samemu zająć się całym procesem. Wysiewając samodzielnie, możemy mieć 100% pewność, że nasze warzywa
są zupełnie ekologiczne, zaoszczędzimy trochę pieniędzy i będziemy
mieli o wiele większe możliwości wyboru odmian tak, żeby idealnie
dopasować je do naszego kulinarnego gustu i możliwości.
Sezon wysiewu większości warzyw trwa od lutego do kwietnia i aby
rośliny były silne i szybko przyniosły oczekiwany plon, najlepiej jest
je wysiać w domu, a kiedy pogoda na to pozwoli, przesadzić do gruntu, albo do większych pojemników na balkonie. Niektóre gatunki, takie jak np. fasola, dynia czy kukurydza źle znoszą przesadzanie, więc
z ich wysiewem należy poczekać do późnej wiosny, ale skupmy się na
pierwszej grupie. Wysiewamy zawsze do ciepłej gleby i najlepiej użyć
do tego specjalnej ziemi do wysiewu - ziemia z ogródka może zawierać drobnoustroje i choroby, które w domowych warunkach utrudnią kiełkowanie. Ekologicznym rozwiązaniem są doniczki torfowe,
które na koniec wnikają we właściwą ziemię, ale bardzo praktyczne
są też wielorazowe paletki na rozsadę, z których łatwo je wyciągniemy przy sadzeniu. Ważne, żeby miejsce w którym zorganizujemy nasze domowe poletko było widne, ciepłe i wilgotne. Doskonale nadaje
się do tego większość parapetów. Dla utrzymania wilgoci, pojemniki
z wysianymi warzywami należy przykryć szybą albo wstawić je do
specjalnych mini szklarenek. W obydwu przypadkach należy pamiętać o częstym wietrzeniu, aby nasza uprawa nie spleśniała. Potem

należy już tylko czekać na to, aż nasze nasiona zamienią się w rozsadę i w odpowiednim momencie posadzić ją w docelowym miejscu.
Wiarygodne informacje dotyczące terminów siewu i przesadzania
zazwyczaj można znaleźć na opakowaniach nasion. Najlepiej szukać

właśnie tam, ponieważ każda odmiana ma trochę inną specyfikę.
Istotne, żeby po posadzeniu rozsad wczesną wiosną, dobrze je zahartować. Polega to na przykrywaniu ich w zimne dni i noce specjalnymi tkaninami tak, żeby nagłe skoki temperatury i przymrozki
nie wyrządziły roślinom krzywdy. Potem wystarczy już tylko dbać
o nasz miejski warzywnik i czekać na plony.
Smacznego.

Jakub Kowalewski
Centrum Ogrodnicze Ogrody Podlaskie

20 |

SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce

www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW
SKROBECKI
FILMOWIEC

Mimo
niedosytu…
No i stało się, najważniejsze nagrody filmowe rozdane! Oscar, najbardziej pożądana przez
filmowców na całym świecie statuetka, nie trafiła
w tym roku w polskie ręce. Znakomicie przyjęty
przez światową krytykę film Pawła Pawlikowskiego
„Zimna wojna” nie otrzymał nagrody w żadnej kategorii. To było do przewidzenia, bo we wszystkich
poprzedzających rozdanie Oscarów galach nagrodowych, a było ich wiele, w tym co najmniej siedem
najbardziej prestiżowych, film Pawlikowskiego nie
pojawiał się. Zdecydowanie częściej w kontekście
nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej mówiło się o filmie „Roma” Alfonso Caurona, choć powiem szczerze, ja osobiście nie jestem admiratorem
tego obrazu; nie rozumiem go chyba i być może podobnie jest z naszymi filmami w Meksyku czy USA
– tak to sobie tłumaczę! Zresztą w tej edycji Oskarów nie było zdecydowanego zwycięzcy, choć faworytów jak zwykle było kilku, ale ci, jak często bywa,

zawiedli; choćby „Faworyta” Jorgos’a Lantimos’a –
tylko jeden Oscar z 10-ciu nominacji. Tym razem
nagrody rozłożyły się na kilkanaście tytułów, nie
wyłaniając tym samym jednego wielkiego triumfatora. Mimo oscarowego niedosytu i tak zaskoczony jestem różnorodnością, jakością i ilością zapowiadanych premier filmów polskich. Wyobraźcie
sobie Państwo, że w tym miesiącu naliczyłem ich
aż dwanaście, w tym trzy w koprodukcji z innymi
kinematografiami! Jestem zdumiony i zachwycony.
Taka sytuacja zdarza się nieczęsto i raczej nie przypominam sobie w minionych kilku latach miesiąca,
w którym byłoby aż tyle rodzimych produkcji! Nie
mogę więc przejść wobec tak twardych faktów obojętnie i choćbym nie chciał, muszę napisać o filmach
polskich, bo jak wielokrotnie już podkreślałem, rodzima kinematografia ma się coraz lepiej.
Na pierwszy ogień idzie film pt. „Wspomnienie
lata” wyreżyserowany przez Adama Guzińskiego,
powracającego za kamerę po dziesięciu latach. Film
opowiada o pożegnaniu z dzieciństwem i to pożegnaniu wydawałoby się w apogeum dzieciństwa,
bo… w wakacje! Patrzymy zatem na świat oczami
12-letniego Piotrka, którego samotnie wychowuje
matka; ojca zarabiającego za granicą na utrzymanie rodziny chłopak zupełnie nie zna. Bohater na
naszych oczach po raz pierwszy doświadcza tego,
czym jest dorosłość; doznaje pierwszego zawodu
miłosnego, poznaje, czym jest śmierć, rozczarowują go rodzice. Ale wszystko, co ważne w tym

Reżyseria: Adam Guziński
Obsada: Urszula Grabowska, Robert Więckiewicz, Max
Jastrzębski, Elżbieta Romanowska, Joanna Niemirska i inni

filmie, wybrzmiewa nie wprost, dostrzeżemy to
gdzieś między wierszami, w drobnych gestach, nic
nie znaczących wydawałoby się rekwizytach, czy
choćby w lejtmotywie muzycznym tego filmu, czyli
przeboju niezapomnianej Anny Jantar „Tyle słońca
w całym mieście”. Namawiam do zobaczenia tego
filmu, byście przekonali się, że czasem nie wszystko
w życiu dorastającego młodego człowieka przebiega tak jak powinno i wtedy dorośli muszą wykazać
się niezwykłym wyczuciem, wielką delikatnością,
co nie dla wszystkich jest oczywiste. W filmie zobaczymy Urszulę Grabowską, Roberta Więckiewicza,

autorska galeria

BARBARA BAŃKA
Malarka, ilustratorka i projektantka,
autorka zdjęć i tekstów przyrodniczych.
Od urodzenia związana z Białowieżą,
gdzie stale mieszka oraz tworzy.
Absolwentka Wydziału Leśnego SGGW
w Warszawie oraz Studiów Podyplomo-

wych na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Początkowo jej zawodowe losy związane były z leśnictwem, jednak w 2013 roku
odeszła z zawodu oraz pracy na etacie
i oddała się całkowicie sztuce.

Tworzy obrazy skupione wokół głównego
tematu, jakim jest Puszcza Białowieska, o której sama mówi, że jest jej niewyczerpanym
źródłem szczęścia i artystycznej inspiracji.
Jej obrazy to przede wszystkim nowoczesne impresjonistyczne wizje nie-
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Reżyseria: Władysław Pasikowski
Obsada: Philippe Tłokiński, Patrycja Volny, Julie Engelbrecht,
Mirosław Baka, Zbigniew Zamachowski, Rafał Królikowski i inni

a główną rolę zagrał brawurowo Max Jastrzębski.
Jest jeszcze film, o którym muszę wspomnieć
ze względu na jego tematykę i reżysera; proponuję więc obejrzeć najnowszy film Władysława
Pasikowskiego pt.: „Kurier”. Jest to pełen napięcia
i zwrotów akcji osadzony w realiach II wojny światowej film szpiegowski oparty na przeżyciach Jana
Nowaka Jeziorańskiego, legendarnego Kuriera
z Warszawy. To kolejny, po brawurowo przedstawionej historii płk. Ryszarda Kuklińskiego („Jack
Strong”) film, w którym Pasikowski sięga po
prawdziwą postać, by na podstawie jej autentycznych przeżyć stworzyć emocjonujące i pełne akcji
kino. Ale nie jest to typowy film biograficzny, bo
choć Jan Nowak Jeziorański jest centralną posta-

skażonej dzikiej przyrody Puszczy Białowieskiej, gdzie świat rzeczywistych
elementów natury przeplata się z nastrojem i subiektywnym odczuciem chwili
przeżywanej pradawnego lasu.
Barbara Bańka jest członkinią Polskiego Związku Artystów Plastyków POLSKA
SZTUKA UŻYTKOWA.
Jej prace można oglądać na wystawach

cią tego obrazu, to jak zapewniają jego producenci
<<jest to sensacyjno–przygodowa historia szpiegowska osadzona w realiach wojny, w której autentyczne zdarzenia służyły tylko jako inspiracja.
Sam reżyser mówi zresztą, że chce „opowiedzieć
sensacyjną, ale opartą na życiu historię w maksymalnie nowoczesny sposób, w stylistyce najnowszych produkcji światowego kina akcji>>. Znając
twórczość Pasikowskiego, możemy spodziewać
się więc dobrego realizacyjnie, emocjonującego
kina, które będzie trzymało nas w napięciu od
pierwszej do ostatniej sceny. Na ekranie zobaczymy plejadę polskich znakomitości aktorskich (Zamachowski, Frycz, Małecki, Królikowski, Baka
i in.), ale główne role kreują tu młodzi aktorzy:
Philippe Tłokiński, Patrycja Volny oraz francuska
aktorka Julie Engelbrecht. Całość zapowiada się
więc ekscytująco.
Moi Drodzy! W poprzednim miesiącu również pisałem o polskich filmach, ale były to komedie. Tym razem proponuję także kino polskie jednak to poważniejsze, poruszające trudne życiowe
tematy lub wspominające tragiczne losy naszego
kraju. Duża różnorodność historii, po które sięga
nasza rodzima kinematografia, jest nie do przecenienia. Świadczy to o jej sile, ale i o świeżości,
o potencjale, który jeszcze w niej drzemie i który
na dobrą sprawę czeka, by go odkryć dla publiczności. Czekamy więc z niecierpliwością na kolejne
zaskakujące opowieści filmowe w naszych kinach.

zbiorowych i indywidualnych w kraju
i za granicą. W ubiegłym roku otworzyła
w Białowieży własne atelier o półotwartym charakterze, gdzie miłośnicy sztuki
mogą oglądać jej prace.
PUSZCZA BIAŁOWIESKA. POŁĄCZENIE
WERNISAŻ 7 MARCA GODZ. 18:00
GALERIA TEATRALNA CKiS
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DO POCZYTANIAWOJCIECH TOCHMAN

Pianie kogutów,
płacz psów
Świat po ludobójstwie.
Kambodża po Pol Pocie.
Przez lata dręczyli i mordowali, swoi swoich, Khmerzy Khmerów. Ci,
którym udało się przeżyć, zostali bez domów,
bez bliskich, z traumą, chorobą, obłędem…
Bywa, że ich niewola trwa od dziesięcioleci.
Samotność, ciemność i pustka. Udaje się dotrzeć tylko do nielicznych i rozpocząć leczenie. Dokoła widać bogactwo, które karmi się
biedą i strachem. Nieopodal stoją świątynie
Angkoru, odwiedzane przez miliony turystów
z całego świata…
Wojciech Tochman, z chłodną precyzją
i ujmującą wrażliwością, opowiada o ludziach,
których odwaga została na zawsze złamana.
O bólu, którego nie dało się ukoić. O lęku,
który nie odszedł i wciąż sprzyja przemocy.
O nieufności, która zabija wspólnotę. Także
o bezradności wobec uczuć i wobec choroby.
W książce Tochmana dzisiejsza Kambodża to lustro, w którym odbija się cały świat.

Wydawnictwo Literackie 2019
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PATRONI SIEDLECKICH ULIC

Rotmistrz Witold Pilecki

ROZPOCZYNAMY CYKL PUBLICYSTYCZNY, POŚWIĘCONY PATRONOM SIEDLECKICH
ULIC. SPACERUJĄC PO NASZYM MIEŚCIE CZĘSTO NIE POTRAFIMY WYJAŚNIĆ, SKĄD
POCHODZĄ NAZWY ULIC ORAZ CO ZAWDZIĘCZAMY ICH PATRONOM. W PIERWSZEJ
ODSŁONIE NOWEGO CYKLU PREZENTUJEMY SYLWETKĘ ROTMISTRZA WITOLDA
PILECKIEGO, KTÓREGO IMIENIEM NAZWANO TUNEL ORAZ ULICĘ ODDANE DO
UŻYTKU 29 CZERWCA 2018 ROKU.

<<Witold Pilecki (1901-1948) –
polski żołnierz, rotmistrz kawalerii.
Był uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939 roku i współorganizatorem
podziemnej Tajnej Organizacji Wojskowej, która w 1943 roku została
włączona do struktur Armii Krajowej. W 1940 roku, na rozkaz otrzymany od przełożonych, Witold Pilecki sprowokował swoje aresztowanie
przez Gestapo i trafił dobrowolnie do
obozu w Auschwitz. - Od wywożonych do Auschwitz działaczy państwa
podziemnego dochodziły naprawdę
straszne informacje - tłumaczył historyk Jacek Pawłowicz z Instytutu
Pamięci Narodowej. - Po prostu nie
można było uwierzyć w to, co tam się
dzieje, że można na ziemi stworzyć
takie piekło. Potrzebny był ktoś odpowiedzialny do przeprowadzenia akcji
wywiadowczej.
W obozie Pilecki przebywał do 1943
roku. Zagrożony dekonspiracją podjął
udaną próbę ucieczki. Następnie działał w Kedywie, czyli Kierownictwie
Dywersji Komendy Głównej AK. Brał
udział w powstaniu warszawskim, dowodził jednym z oddziałów zgrupowania Chrobry II. Po upadku powstania
trafił do niemieckiej niewoli, przebywał w Lamsdorfie (Łambinowicach)
i Murnau.
Po zakończeniu II wojny światowej Witold Pilecki otrzymał przydział
do 2 Korpusu Polskiego. W grudniu
1945 roku wysłano go do Polski, by
organizował podziemne struktury
antykomunistyczne. Został aresztowany 8 maja 1947 roku. Poddano go
torturom i postawiono kilkanaście
zarzutów, m.in. został on oskarżony
o nielegalne przekroczenie granicy,
posługiwanie się fałszywymi dokumentami, brak rejestracji w Rejonowej
Komendzie Uzupełnień, nielegalne
posiadanie broni palnej, prowadzenie
działalności szpiegowskiej na rzecz
gen. Andersa oraz przygotowywanie
zamachu na grupę dygnitarzy Mini-

sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Zarzut o przygotowywanie zamachu Pilecki stanowczo odrzucił,
zaś działania wywiadowcze uznał za
działalność informacyjną na rzecz
2 Korpusu Polskiego, za którego
oficera wciąż się uważał. Podczas
procesu przyznał się do pozostałych
zarzutów. Prokuratorem oskarżającym Pileckiego był mjr Czesław
Łapiński, przewodniczącym składu
sędziowskiego ppłk Jan Hryckowian
(obaj byli dawnymi oficerami AK),
sędzią kpt. Józef Brodecki. 25 maja
1948 roku wykonano wyrok strzałem w tył głowy. Rodzina miała się
nigdy nie dowiedzieć, gdzie Pilecki
został pochowany. Nie wydano im
ciała. Jak wspominała córka rotmistrza nikt nie miał prawa o nim pisać
ani nawet wymieniać jego nazwiska.
Dopiero po 42 latach od procesu,
w demokratycznej Polsce, wyrok
anulowano. Żona Pileckiego doczekała jego rehabilitacji. Jak podaje
Łukasz Zaranek na stronie tvp.info
„31 stycznia 2001 roku IPN wszczął
śledztwo ws. zbrodniczej działalności Łapińskiego. Zgromadzono 18
tomów akt i przesłuchano żyjących
świadków, w tym wdowę po Pileckim. W listopadzie 2002 roku powstał akt oskarżenia, ale do skazania
nie doszło. Prokurator, do końca cieszący się wysoką emeryturą, zmarł
na raka w warszawskim Centrum
Onkologii mieszczącym się przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego...”
Witold Pilecki, jak ustalił zespół
IPN po przeprowadzonych w 2012
ekshumacjach i badaniach, został
pochowany na tzw. Łączce na warszawskich Powązkach, gdzie potajemnie chowano ofiary UB. Jednak
badacze do tej pory nie odnaleźli
szczątków Witolda Pileckiego.>>
Źródła:
www.ciekawostkihistoryczne.pl
www.polskieradio.pl, tvp.info
www.polskatimes.pl

fot. archiwum IPN

„To miejsce we wspomnieniach moich nazwałbym momentem, w którym kończyłem ze
wszystkim, co było dotychczas na ziemi i zacząłem coś, co było chyba gdzieś poza nią.
(…) W głowy nasze uderzały nie tylko kolby esesmanów – uderzało coś więcej. Brutalnie
kopnięto we wszystkie nasze pojęcia, do których myśmy się na ziemi przyzwyczaili (…)”
Witold Pilecki
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Agencja Rozwoju Miasta Siedlce zaprasza do Ośrodka Sportu · ul. Bolesława Prusa 6

Sauna Fińska & Jacuzzi
Już otwarte!

Tutaj poczujesz się wyjątkowo, wyciszysz i zrelaksujesz.
Komfortowe wnętrza. Kameralna atmosfera.
Zapraszamy codziennie od 9 do 21. Więcej informacji: www.arm.siedlce.pl
Istnieje możliwość rezerwacji na wyłączność.

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

REKLAMA
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JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR

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

PARTNERZY STRATEGICZNI CKiS

PARTNERZY CKiS
PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

MPK
SIEDLCE

CENTRUM
MUZYCZNE

INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI
Kontakt:

BALKON

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

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

Punkt Informacji Kulturalnej CKiS,
ul. Bpa I. Świrskiego 31, parter - wejście A,
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00–17.00 oraz na godzinę przed każdym
wydarzeniem artystycznym;
Rezerwacja: 25 794 31 89

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

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

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

