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VSHFMDOQLHGODQDV]\FKF]\WHOQLNyZ
RGSRZLHG]LDáDQDNLONDS\WDĔGRW\
F]ąF\FKÄ.OLPDNWHULXPLMXĪ´RUD]
VZRMHMNDULHU\
.OLPDNWHULXP PHQRSDX]D
 GODF]HJR DNXUDW QD WDNL WHPDW
VSHNWDNOXPXVLFDOXVLĊ3DQL]GH
F\GRZDáD"
Przede wszystkim dlatego, Īe
temat ten dotyczy nas wszystkich.
Wszystkich kobiet.
-HGQDNGODZLHOXRVyEMHVWWR
WHPDWGRĞüWUXGQ\LZVW\GOLZ\«
JuĪ coraz mniej. Nie wiem jak
w Ostrzeszowie, ale wiem, jak temat
ten byá przyjmowany, czy nawet sam
tytuá, 12 lat temu, gdy wystartowaáyĞmy, a jak jest teraz. To jest po prostu
jak niebo i ziemia.

 PDUFD Z 2VWU]HV]RZVNLP
&HQWUXP.XOWXU\RGE\áVLĊVSHN
WDNOPX]\F]Q\Ä.OLPDNWHULXPL
MXĪ´NWyUHJRSRP\VáRGDZF]\QLą
LDXWRUNąMHVWZ\VWĊSXMąFDZQLP
(OĪELHWD-RGáRZVND
2Z\VWĊSLHSLVDOLĞP\MXĪZQXPH
U]HG]LĞQDWRPLDVWSU]HGVWDZLD

&]\VSHNWDNOMHVWW\ONRGODNR
ELHW"
 OczywiĞcie, Īe nie. MĊĪczyĨni
teĪ znajdują tu coĞ dla siebie i bawią
siĊ na nim Ğwietnie.
&]\E\áRWUXGQRQDPyZLüDNWRU
NLE\]DJUDá\ZÄ.OLPDNWHULXP´"

 Nie. Po prostu aktorki, które
obawiaáy siĊ tego tematu, odmówiáy
i nie wystąpiáy.
0\ĞOL3DQLĪHWHUD]PRJąWHJR
ĪDáRZDü"
- Nie sądzĊ. Są to osoby, które
myĞlą w taki sposób, Īe pewnych tematów nie naleĪy na scenie poruszaü
i tego siĊ trzymają.
-HVW3DQLDNWRUNąNWyUDQDVFH
QLHRGQLRVáDGXĪ\VXNFHV]DUyZQR
QDV]NODQ\PHNUDQLHMDNLQDĪ\ZR
SU]HGSXEOLF]QRĞFLą&]\ZROL3DQL
Z\VWĊSRZDüSU]HGNDPHUąF]\QD
GHVNDFKWHDWUX"
- To jest trudne pytanie. Jednak
scena, estrada to jest mój Īywioá i tam
czujĊ siĊ najlepiej.
=F]HJRMHVW3DQLEDUG]LHMGXP
QD]NDULHU\DNWRUVNLHMF]\VXNFH
VXMDNLRGQLyVáVWZRU]RQ\SU]H]
3DQLąVSHNWDNO"
- To bardzo trudno porównaü. Bo
to, Īe spektakl odniósá taki sukces, Īe
staá siĊ kultowym spektaklem, jest dla
mnie jakąĞ olbrzymią nagrodą i dziĊki
temu odkryáam siebie jako aktorkĊ. To
siĊ bardzo ze sobą wiąĪe i z obu rzeczy jestem bardzo dumna i szczĊĞliwa.

Zapraszamy do galerii
meblowej w Ostrzeszowie
na ul. Kamiennej 28.

&]\ F]X
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Z V ] \ V W N R 
F]\MHGQDNVą
NROHMQHSODQ\
LFHOH"
- Wydaje
mi siĊ, Īe czáowiek nie moĪe
powiedzieü,
Īe osiągnąá
wszystko. Na
kaĪdym spektaklu odkrywam jakieĞ
nowe rzeczy. Ja odkryáam wáaĞnie
aktorstwo, bardzo specy¿czne. Wiele
nauczyáam siĊ przez ten czas. Ciągle
uczĊ siĊ róĪnych rzeczy - kontaktu
z ludĨmi, aktorkami. Takich, których
moĪe nauczyü tylko praktyka, tego nie
da siĊ nauczyü w szkole.
&]\VSRWNDáDVLĊ3DQL]QLHSU]\
FK\OQ\PLRSLQLDPLGRW\F]ąF\PL
VSHNWDNOX":ĞUyGZLGRZQLNROH
JyZLNROHĪDQHNSRIDFKX"
- Pewnie. Na szczĊĞcie Ğwiat jest
tak skonstruowany, Īe nie ma rzeczy,
która siĊ podoba wszystkim. Natomiast
ja staram siĊ o tym nie myĞleü. Rozumiem tych, którym siĊ to nie podoba
i dla których ten temat nie jest wart
pokazania. Jednak dla mnie najwaĪ-

niejsze są te kobiety, które, Īe tak
powiem, unoszą siĊ na skrzydáach
po obejrzeniu tego spektaklu, dla
których jest to jakaĞ zmiana w Īyciu,
zrozumienie. Dla nich jest to bardzo
waĪny spektakl.
ĩyczyáabym kaĪdemu, by przeĪyá
to szczĊĞcie przebywania z publicznoĞcią i spotkaá siĊ z taką akceptacją,
z jaką ja siĊ spotkaáam
']LĊNXMĊ3DQL(OĪELHWRĪH]QDOD
]áD3DQLF]DVGODQDV]\FKF]\WHOQL
NyZĩ\F]ĊMHV]F]HZLHOXVXNFHVyZ
]DUyZQRZĪ\FLX]DZRGRZ\PMDN
LSU\ZDWQ\P
  RównieĪ bardzo dziĊkujĊ
i pozdrawiam wszystkich czytelników
„Czasu Ostrzeszowskiego”.
Rozm. K. Przybysz

ĩ\F]HQLDLVáRGNRĞFLGODSDĔ
]1LHGĨZLHG]LD

%
0
4
o
d
e
n
z
c
te
Rabaty ćwið
ycyjne.
z
o
p
s
k
e
le
na meb

Niech te święta będą pełne nadziei i wiary,
radosnych spotkań przy wielkanocnym stole,
oraz smacznego święconego jajka.
)DEU\ND0HEOL81,0(%(/-DQ0XFKD

XO.DPLHQQD2VWU]HV]yZ

PDUFD.RáR(PHU\WyZ3=(
5L,]1LHGĨZLHG]LDZUD]].RáHP
*RVSRG\Ĕ:LHMVNLFK]RUJDQL]RZD
áRVSRWNDQLH]RND]ML'QLD.RELHW
3U]HZRGQLF]ąF\:áDG\VáDZ.DáNXV
SRZLWDáSU]\E\á\FKQDXURF]\VWRĞü
VNáDGDMąFSDQLRPĪ\F]HQLD%\áDWDN
ĪHVáRGNDQLHVSRG]LDQNDĩ\F]HQLD
]áRĪ\OLUyZQLHĪ]DSURV]HQLJRĞFLH
ZLFHSU]HZRGQLF]ąF\5DG\3RZLDWX

SUH]HV263]1LHGĨZLHG]LD-DQ
7RPF]DNLQDV]DSDQLVRáW\V8F]HVW
QLNyZVSRWNDQLD RVyE SLĊNQ\PL
SLRVHQNDPLRUD]ZHVRáąLQVFHQL]DFMą
UR]ZHVHODá]HVSyáÄ-XELODFL´3U]\
VXWR]DVWDZLRQ\FKVWRáDFKLODPSFH
ZLQDZV]\VF\GREU]HVLĊEDZLOL
:V]\VWNLPNWyU]\ZMDNLNROZLHN
VSRVyESU]\F]\QLOLVLĊGRSU]\JRWRZD
QLDWHMXURF]\VWRĞFLMHMXF]HVWQLNRP
LVSRQVRURP]DU]ąG.RáDVNáDGDSR
G]LĊNRZDQLD
Zarząd Koáa nr 12
PZERiI i KGW

3LWEXOO2VWDWQLSLHV
Polska, sensacyjny, 120 minut.
:WRUHN,,,JRG]
ĝURGD,,,JRG]
&]ZDUWHN,,,JRG]
:WRUHN,9JRG]
ĝURGD,9JRG]
&]ZDUWHN,9JRG]

&]DUQD3DQWHUD
USA, akcja, Sci-Fi, 134 minuty.
:WRUHN,,,JRG]''XEELQJ
ĝURGD,,,JRG]±1DSLV\
&]ZDUWHN   ,,, JRG] '
'XEELQJ

&]ZDUWDZáDG]D
USA, dramat polityczny, 115 minut.
:WRUHNNZLJRG]
ĝURGDNZLJRG]
&]ZDUWHNNZLJRG]
&HQ\ELOHWyZZZZRFNRVWU]HV]RZSO
=DNXSELOHWyZRQOLQHZZZELOHW\SO

