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 Z Anną Dymną nie tylko o aktorstwie

Dziękujemy

Z wizytą w teatrze

M. Mandecka: Czy zdarza się Pani zapomnieć tekst?
A. Dymna: Oczywiście! Jak jesteś wiele lat na scenie, to
umiesz sobie poradzić w takiej sytuacji. Ponadto jest sufler.
Choć w sztuce „Stara kobieta wysiaduje" Różewicza, w
której gram, jest bardzo trudny poetycki tekst i tam nie ma
suflera, więc gdy się pomylę, to jest kłopot… no ale od
czego są koledzy? Zawsze pomogą.
W. Piątek: Jak długo uczy się pani tekstu ?
A. Dymna: Z pamięcią jest jak z mięśniami, trzeba je cały
czas ćwiczyć. Czasem oglądam stare spektakle, długie
monologi i zastanawiam się, jak ja się mogłam tego
nauczyć? Miałam taki okres w życiu, że czytałam kartkę
tekstu trzy razy, chowałam ją i umiałam na pamięć, tylko
było to na krótko. Teraz muszę się dłużej uczyć, ale lubię to
robić. Całe życie pracowałam nad tym, żeby lubić uczyć się.
To wymaga czasu i skupienia.
O tym, czy łatwo dostać się do szkoły teatralnej, jak Pani
Anna Dymna nie została psychologiem i czym zaskoczyły
ja nasze dziewczyny, już w następnym numerze….

                                                Cz.1 O Rząsce i o stresie
Być może przyszłe dziennikarki, a obecnie nasze koleżanki z gimnazjum i uczestniczki
innowacji medialnej, pod opieką p. Małgorzaty Kuśtrowskiej, spotkały się z panią Anną
Dymną, nie tylko znaną krakowską aktorką, ale też mieszkanką naszej gminy, a nawet
niedaleką sąsiadką szkoły. Odwiedziły ją w Teatrze Starym, tuż przed spektaklem
„Trylogia”. Przeprowadziły z nią swój pierwszy prawdziwy wywiad.
W.Piątek: Jak to się stało, że zamieszkała Pani w gminie Zabierzów, w Rząsce?
A.Dymna: Całe życie marzyłam o tym, żeby mieć chociaż metr kwadratowy ziemi. Gdy
byłam małą dziewczynką, dostałam od taty metalową skrzynkę na narzędzia. Wsypałam
tam ziemię i zasadziłam poziomki z lasu. Kiedy zakwitły, z braćmi zapylaliśmy je
pędzelkami. Zawiązały się owoce. Cóż to była za radość. Poziomeczki pięknie rosły razem
z problemem, bo w domu było nas pięcioro, a poziomek urodziło się tylko cztery. Ale mama
z tatą zjedli jedną po połowie, reszta była dla trójki dzieci. Wydawało mi się wtedy, że nie ma
nic piękniejszego jak uprawiać ziemię. Moim marzeniem było móc wyjść z domu do ogrodu,
na swoją trawkę, sadzić swoje roślinki i patrzyć na ten cud jak z ziarenka wyrasta wielkie
drzewo. Jadąc na rowerze ulicą Floriańską, przeczytałam ogłoszenie: ,,Budujemy domy dla
młodych i średnio zamożnych.” Dowiedziałam się wtedy o budowie nowego osiedla właśnie
w Rząsce pod Krakowem. Gdy usłyszałam, jacy wspaniali ludzie będą tam mieszkać:
A.Sikorowski i A.Treter, B. Zawiślak- Dolny, to postanowiłam, że nie przepuszczę tej okazji.
Powoli spełniło się moje marzenie i zamieszkałam tam już chyba piętnaście lat temu.
Mieszkam na górce, w królestwie szczęśliwych zwierząt, tam mam swoje koty, ptaki,
wiewiórki. Posadziłam własnymi rękami dziesiątki drzewek, które z małych sadzoneczek
wyrosły na ogromne drzewa.
M.Kuśtrowska: To ma Pani taką małą Toskanię.
A.Dymna: Tak, to moja Toskania. Mam tu nawet malutki strumyczek i oczko wodne z
rybkami. Całe życie moją ogromną pasją są rośliny i zwierzęta. Znam się na tym, bo
przeczytałam wiele książek na te tematy, no i teraz mam też doświadczenie. Mam mnóstwo
gatunków drzew: judaszowca, który ma liście w kształcie serc, ogromnego tulipanowca,
morelę i pigwę, daglezję, sośnicę…. oraz wiele innych. Jestem szczęśliwa, że mieszkam w
Rząsce i mam sympatycznych sąsiadów. Zawsze chodzę na bosaka po trawie, nawet w
zimie chodzę po śniegu. Dla mnie to forma krioterapii. Jak jest się osobę publiczną, to
potrzebny jest taki azyl. Żałuję tylko, że nie mam miejsca na basen. Z rybkami się nie
mieszczę. 
W. Piątek: Czy z wiekiem przemija stres, gdy wchodzi się na scenę?
A. Dymna: Jest wręcz odwrotnie. Jak byłam mała, niedoświadczona to podniecona biegałam
sobie po scenie, coś tam grałam i nie mogłam zrozumieć, dlaczego Zofia Jaroszewska –
przedwojenna aktorka, która grała 50 lat na scenie, tak się obok mnie denerwuje. Myślałam,
że gdy ja będę taka jak ona, to nie będę się denerwować. A ona mi powiedziała: „Aniu,
zobaczysz, jaka jest trema, gdy się jest dojrzałym aktorem.” I teraz faktycznie tak jest, że
ludzie już mnie znają i zastanawiają się „Co ona dzisiaj pokaże, czy da radę?” Wzrastają
wymagania widzów, wzrasta moje poczucie odpowiedzialności. Ludziom podoba się
wszystko co piękne i młode, a czas mija. Ja mam już 64 lata, ale ciągle pracuję na etacie na
scenie, bo kocham teatr i nie wyobrażam sobie życia bez niego. Choć jest coraz ciężej.
Jednak gdy nieprzytomna ze zmęczenia po czterech godzinach „galopowania” jako
Hajduczek w „Trylogii” wzdycham – „ Boże, jeszcze raz się udało”, to czuję ogromną radość
zwycięzcy. A trema niestety narasta z wiekiem.

fot.M.Kołodziejczyk

fot.W.Piątek
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Szczyty zdobyte!

"Miej serce i patrzaj w
serce"

Niesprawiedliwość 
na wyciągnięcie ręki!

I to w dodatku jesienią, kiedy góry są najpiękniejsze!

  Jak co roku o tej porze, byliśmy na rajdzie turystycznym, który
zorganizował p. Jawień. Zawsze jeździmy na takie wycieczki z wielką
przyjemnością! W tym roku nie mogło być inaczej. Niestety, jak to jesienią
bywa, pogoda nam nie dopisała.
  Pierwszego dnia zrezygnowaliśmy z zaplanowanych atrakcji, 
a w zamian za to pojechaliśmy do Niedzicy, aby zwiedzić zamek 
i pospacerować brzegiem Jeziora Czorsztyńskiego. Następnie pojechaliśmy
do Szczawnicy, aby się zakwaterować w pokojach. Przed obiadokolacją
poszliśmy pod granicę polsko-słowacką. Wieczorem odpoczywaliśmy, aby
mieć siłę na kolejny wyczerpujący, trudny dzień, pełen wyzwań.
  Druga część rajdu była o wiele cięższa... a najgorsza była chyba pobudka o
7 rano. Spakowaliśmy się, zjedliśmy śniadanie i wyszliśmy przed budynek.
Czekał tam na nas przewodnik, z którym wyruszyliśmy 
w dosyć ciężką trasę. Najpierw przepłynęliśmy rzekę Dunajec trzema
turami, a następnie zaczęliśmy wędrówkę na pierwszy szczyt - Sokolicę.
Było to najgorsze podejście...chyba dla wszystkich. Później szliśmy 
w kierunku Trzech Koron, które również udało nam się zdobyć. Widoki były
piękne mimo tego, że zasłaniały nam je chmury oraz mgła. Pogoda była
ponura, ale humory dopisywały nam w 100%! 
                                                                    
                                                                               red. W.Oczkoś

Nasza Grupa

Widoki

    Pewnie wiele osób myśli, że zwierzęta na świecie mają jak w raju, ale
niestety to nie prawda. często słyszy się „ kociaki do oddania”, „znalazłem
porzuconego psa” albo „znaleziono porzuconego psa w lesie”, „złapano
właściciela nielegalnej hodowli kotów”, który chciał stworzyć nową rasę.
Ludzie, chcąc pozbyć się zwierzęcia, wyrzucają go albo oddają go do
schroniska. Ludzie uważają, że zwierzę nie ma uczuć albo że nie
przywiązuje się, ale to nie prawda. Każde zwierzę jest przywiązane do
swojego właściciela, a kiedy się go wyrzuci, to złamie się mu serce.
     Właśnie dlatego dnia 30.10.15r. w naszej szkole zorganizowaliśmy
kiermasz z okazji dnia dyni, na którym sprzedawaliśmy różne przysmaki,  
a pieniądze z sprzedaży wrzucaliśmy do puszki na zakup karmy dla
zwierząt ze schroniska. Udało nam się zebrać kwotę 260 zł. 
     Tym bardziej czuliśmy się zobowiązani, że nasza szkoła zdobyła już
„Certyfikat dobrego serca” . My wiemy, że zwierzętom trzeba pomagać, bo
zasługują na to. Zaś ludzie, którzy udają miłośnika zwierząt, a potem
bezlitośnie pozbywają się ich, zasługują na potępienie.

                                                                             red. Jessika Bogusz

Fot.W.Oczkoś

Fot. W.Oczkoś
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Spektakl czy musical?

Zdrowe i pożywne,
czyli co zjeść 

na drugie śniadanie.

42 żądnych kultury śmiałków, w tym my dociekliwi dziennikarze, szukaliśmy
natchnienia w klubie Fabryka na spektaklu „Skąpiec”. Chcieliśmy
porównać pomysłowość reżysera z rzeczywistą treścią książki.
   Wyobrażaliśmy sobie czerwone jedwabne fotele i wielką scenę zasłoniętą
kurtyną, aktorów w pięknych renesansowych strojach. Kiedy weszliśmy do
pomieszczenia ... Co ujrzeliśmy? Plastikowe krzesła poukładane jedno za
drugim i niby scenę... Była przeznaczona raczej do koncertów,a nie do
spektakli. Za to aktorzy, którzy wyszli w nowoczesnych strojach i z
telefonami komórkowymi w ręku, wykazali się doświadczeniem aktorskim i
skupieniem. W stu procentach wcielili się w swoje role.
Przedstawienie było bardzo ciekawe i muzyczne. Zdaniem niektórych nawet
za bardzo... 
          Oto przytaczamy kilka wypowiedzi uczestników.
„Nie podobało mi się ! To zdecydowanie był musical, cały czas śpiewali.
Miejsce nie było nawet podobne do teatru, zwykłe plastikowe krzesła to nie
PRAWDZIWY teatr!”
„Musical! Mało mówili prawie co 5 minut, śpiewali to co powinni powiedzieć
.Zupełnie inaczej wyobrażałam sobie ten teatr , miało być elegancko i
poważnie”
„Spektakl był ciekawy, zbyt dużo śpiewu, on odebrał cały urok tego
przedstawienia.”

„Całkiem fajnie, że nie było tak sztywno, ale jedyny minus to śpiew, było go
za dużo!”
„Było spoko. Bardzo podobał mi się ten spektakl i jestem zaskoczona takim
rozśpiewanym przekazem. Spodziewałam się czegoś innego. ”
Jedyną szczerze zachwyconą osobą, była pani E.Trzaska, która pochwaliła
niezwykle uwspółcześnioną wersję Molierowskicj sztuki, zrobioną typowo
dla dzisiejszej młodzieży.
Czy klub Fabryka spełnił nasze oczekiwania? Raczej tak, ale przydałoby się
kilka poprawek.
                                                                           red.W.Pajerska

Zainteresowana publiczność

   To właśnie w porze drugiego śniadania
odżywiamy się najgorzej. Kupujemy słodkie
przekąski i drożdżówki, zamiast zjeść porządny
posiłek. Dlatego chcemy poddać Wam kilka
pomysłów na zdrowe śniadanie.
Pierwszym łatwym pomysłem będzie tortilla:
-szynka drobiowa+papryka+ogórek+sałata,
-kawałki usmażonego kurczaka na oliwie 
z oliwek+ pomidor + rukola + cebula,
    Do gotowych tortilli możemy przygotować
dowolny sos, np. czosnkowy.
Konkretną porcję białka od rana dostarczy koktajl
z twarogu (275 g), 2 szklanek mleka
i 2 bananów  zmiksowany w blenderze.
Naszą propozycją jest  także sałatka:
-rukola + pomidorki koktajlowe + czarne oliwki +
ziarna słonecznika 
-banan+jabłko+gruszka+liczi+granat miód. 
       Omlet z warzywami to szybki, odżywczy
i genialny w swojej prostocie posiłek dający
energię na znaczą część dnia. Możesz go
przygotować w dowolnych konfiguracjach 
z całych jaj lub z samych białek dodając 
do niego takie warzywa jak tylko lubisz. 
S k ł a d : 3 jajka, papryka czerwona 50 g,
szczypiorek, 2 pieczarki, 50 g pomidora.  
Możemy zabrać ze sobą także jakiś owoc,
np.banan lub jabłko.
Red:
N.Bartoszewska,D.Baster,G.Trzaska,A.Salicka

Smacznego!
Słodkie, ale zdrowe

Na zdrowie!

Zdrowe śniadanie

fot.W. Pajerska

fot. Dominika Baster

fot. Gabriela Trzaska

fot. Dominika Baster
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Jesień w kadrze

Jesień

jesień

Jesień

Droga donikąd Mój światZłota jesień

     
     Jesień to niezwykle malownicza pora roku,
szczególnie przyjazna dla oka obiektywu.
Nastraja do długich spacerów po lesie
usłanym złotymi liśćmi, po polnych drogach,
przy których rosną stare drzewa. 
       Niektórzy z nas dostrzegli to piękno 
i urok jesieni i postanowili uwiecznić je 
na zdjęciach, z których najciekawsze
prezentujemy w tym numerze.

Jesienna flora

"Światem zaczęła rządzić jesień,
Topi go w żółci i czerwieni,

A ja tak pragnę czemu nie wiem,
Uciec pociągiem od jesieni."

                                    
                                            Magda Czapińska

fot.Natalia Bartoszewska

fot.Natalia Bartoszewska

fot.Natalia Bartoszewska
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