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reklama

Za my ka nie się w czte rech ścia nach to wy da nie
wy ro ku na sie bie – uwa ża Ma ria Pa kul nis. Zda -
niem ak tor ki doj rza łe ko bie ty ma ją ta kie sa mo
pra wo do cie sze nia się ży ciem, dba nia o sie bie i
ka rie ry za wo do wej jak ich młod sze ko le żan ki.
Ona sa ma chce pra co wać jak naj dłu żej, nie wy -
obra ża so bie bo wiem ży cia bez ak tor stwa.

Ma ria Pa kul nis uro dzi ła się w 1956 ro ku –
w lip cu skoń czy więc 60 lat. Nie za mie rza jed -
nak zwal niać tem pa i ca ły czas pra cu je za wo do -
wo. Gra w spek ta klu „Kon ser wa tor” na de skach
war szaw skie go Te atru Ko me dia, po ja wia się tak -
że na ma łym ekra nie. Od mar ca ak tor kę moż na
oglą dać w no wym se ria lu te le wi zji Pol sat „Po -
wiedz TAK!”. Twier dzi, że ko cha swój za wód,
któ ry jest dla niej ca łym ży ciem, i nie umia ła by
z nie go zre zy gno wać. Chce też ca ły czas czuć się
po trzeb na.

– Je dy ne, o co mo gę pro sić, nie wia do mo
do koń ca ko go, to o zdro wie i do brą for mę i że -
by się nie za my kać w czte rech ścia nach, nie re -
zy gno wać z ży cia, bo wte dy się wy da je wy rok na
sie bie. Chcę żyć, pra co wać i czuć po trzeb ną –
mó wi Ma ria Pa kul nis agen cji in for ma cyj nej
New se ria Li fe sty le.

Ak tor ka za uwa ża, że w Pol sce wciąż od ko -
bie ty po 50 ro ku ży cia wy ma ga się ra czej skon -
cen tro wa nia na ży ciu ro dzin nym i opie ce nad
wnu ka mi, nie po zwa la się im na to miast cie szyć
ży ciem i swo bo dą. Ma ria Pa kul nis ma na dzie ję,
że już wkrót ce po sta wa ta ule gnie zmia nie, a lu -
dzie z jej po ko le nia bę dą sza no wa ni i do ce nia -

ni. Pew ne symp to my zmian sa ma już za uwa ży -
ła. Jej zda niem doj rza łe Po lki ma ją co raz wię cej
od wa gi do ży cia we dług wła snych za sad.

– Wi dzę co raz wię cej ko biet w mo im wie -
ku, któ re cho dzą za dba ne, upra wia ją spor ty,
uma wia ją się do te atru, cho dzą na wi no, do -
kształ ca ją się i po pro stu zwy czaj nie ży ją. I nie
wol no za po mi nać, że każ dy bę dzie miał kie dyś
to 50+ i wte dy do pie ro zro zu mie, o czym ja mó -
wię – mó wi Ma ria Pa kul nis.

W se ria lu „Po wiedz TAK!” Ma ria Pa kul nis
wcie la się w po stać Zo fii – ciot ki głów nej bo ha -
ter ki, roz wód ki, któ ra lu bi do brą za ba wę i mę -
skie to wa rzy stwo. Ży je z dnia na dzień, sta le
wpa da w kło po ty i nie przej mu je się kon se kwen -
cja mi swo je go po stę po wa nia. Ma ria Pa kul nis
twier dzi, że jej bo ha ter ka jest za prze cze niem ste -
reo ty pu ciot ki ja ko ko bie ty peł nej cie pła, re ali -
zu ją cej się w kuch ni i cze ka ją cej na ro dzi nę z
obia dem.

– Daw no nie spo tka łam się z tak do brze na -
pi sa ną ro lą. Na praw dę mia łam fan ta stycz ne za -
da nie ak tor skie do wy ko na nia i mam na dzie ję,
że to bę dzie da lej trwa ło, bo ta ka ro la tra fia się
rzad ko – mó wi Ma ria Pa kul nis.

Se rial „Po wiedz TAK!” moż na oglą dać na
an te nie te le wi zji Pol sat we wtor ki o godz. 21.30.
Oprócz Ma rii Pa kul nis w ob sa dzie zna leź li się
m.in. Ka ta rzy na Za wadz ka, Ce za ry Pa zu ra,
Agniesz ka Wię dło cha, Mi ko łaj Roz ner ski, Ni ko -
dem Roz bic ki i Syl wia Gli wa. 

ŹRÓ DŁO:NEW SE RIA.PL

Chcę żyć,
pra co wać
i czuć się

po trzeb ną
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2 mar ca do McDo nald’s po wra ca ją bur -
ge ry pre mium - Ba con Clu bho use w
dwóch wer sjach: Be ef i Chic ken. Wśród
do dat ków po ja wią się swoj skie łó decz ki z
so sem śmie ta no wym oraz sma ko wi te
Brie Ser ki. Z ko lei kul to we de se ry wzbo -
ga cą się o smak ba to na Bo un ty®!

W tę śro dę ofer ta ka na pek McDo -
nald’s po więk szy ła się o no we po zy cje.
Ba con Clu bho use Bur ger to  ide -
al na pro po zy cja dla wiel bi cie li bur ge rów
o nie po wta rzal nym sma ku i bo ga tych w
róż no rod ne skład ni ki. W wer sji Be ef
znaj dzie my du żą por cję so czy stej wo ło wi -
ny z do dat kiem pla stra pysz ne go to pio ne -
go se ra ty pu ched dar i trze ma por cja mi
sma żo ne go be ko nu. Ca łość jest ser wo wa -
na w pysz nej buł ce pszen nej z kru chą sa -
ła tą. Sma ku do da je aro ma tycz ny bur ge ro -
wy sos. Wer sja Chic ken to wy śmie ni ty
ko tlet z pier si kur cza ka w chru pią cej pa -
nier ce z do dat kiem tych sa mych wa rzyw,
be ko nu oraz so su.

Wśród do dat ków w me nu de biu tu -
ją wy śmie ni te Brie Ser ki. Są do sko -
na łe ja ko sa mo dziel na prze ką ska na
mniej szy głód lub ja ko do da tek do in -
nych po traw. Mięk ki, de li kat ny, a jed -
no cze śnie aro ma tycz ny ser w chru pią cej
zło ci stej pa nier ce oraz sos żu ra wi no wy
sta no wią do sko na łe po łą cze nie sma ko -
we! No wo ścią wśród do dat ków są też
Swoj skie Łó decz ki ziem nia -
cza ne z so sem śmie ta no -
wym. Po da ne na cie pło, z chru pią cą
skór ką oraz do dat kiem kre mo we go so su
śmie ta no we go z pew no ścią przy pad ną
do gu stu go ściom re stau ra cji.

De se ro we me nu McDo nald’s wzbo ga -
ca się o no wy smak wśród de se rów. McFlur -
ry, Lo do we Ma rze nie oraz sha ke są do stęp -
ne rów nież w wer sji o sma ku ba to na Bo un -
ty®. McFlur ry Bo un ty® to de li kat ne kre -
mo we lo dy z ka wał ka mi ba to na Bo un ty® i
po le wą cze ko la do wo -ko ko so wą. Lo do we
Ma rze nie Bo un ty®, czy li uni kal ne po łą cze -
nie lo dów z ka wał ka mi ba to na Bo un ty®,
po le wą cze ko la do wo -ko ko so wą oraz de li -
kat ną bi tą śmie ta ną. Sha ke Bo un ty® to z
ko lei de li kat ny, orzeź wia ją cy sha ke o sma ku
ko ko so we go ba to na.

Pro mo cję wspie ra kam pa nia re kla mo -
wa. Za kre ację i pro duk cję re klam od po -
wia da agen cja DDB&tri bal, a za pla no wa -
nie i za kup me diów dom me dio wy Ma -
cro sco pe OMD. Z ko lei Agen cja
24/7Com mu ni ca tion jest od po wie dzial -
na za dzia ła nia PR oraz pro mo cję no -
wych ka na pek na Fa ce bo oku.

Za pra sza my na fan pa ge McDo nald’s
Pol ska https://www.fa ce bo ok.com/McDo -
nald sPol ska i www.mcdo nalds.pl.

Dla na szych czy tel ni ków ma -
my po dwój ne za pro sze nia do
re stau ra cji MC Do nald’s, aby
otrzy mać wy star czy za dzwo nić
do re dak cji 23 mar ca, o godz.    9.

Bur ge ry Clu bho use i de se ry o sma ku
Bo un ty® wra ca ją do McDo nald’s®!

Ty tuł ory gi nal ny „Lend Me a Te nor!” 
RZE SZÓW, Fil har mo nia Pod kar pac ka,
10 kwiet nia (nie dzie la), godz. 15.00 i 18.30
Bi le ty: 110 zł w przed sprze da ży

„Daj cie mi te no ra!” to sza lo na ko me -
dia o... na ro dzi nach gwiaz dy. Kil ka dzie -
siąt mi nut re we la cyj nej za ba wy, to czą cej
się w zwa rio wa nym śro do wi sku ar ty stycz -
nym.

W ope rze w Cle ve land trwa ją ostat -
nie go rącz ko we przy go to wa nia do wiel -
kiej ga li – przed sta wie nia „Otel la” z go -
ścin nym udzia łem świa to wej sła wy wło -
skie go te no ra. Wszyst ko zda je się prze bie -
gać zgod nie z pla nem do cza su, kie dy pla -
ny... le gną w gru zach. Kil ka go dzin

przed roz po czę ciem spek ta klu oka zu je się
bo wiem, że sław ny gość zgi nął. Jak wyjść
z twa rzą z tej dra ma tycz nej sy tu acji, że by
unik nąć to wa rzy skie go skan da lu i ban -
kruc twa?! Moż na cze kać na cud lub pró -
bo wać wy brnąć z kło po tu, wy bie ra jąc roz -
wią za nie rów nie cu dow ne w pro sto cie
i nie re al ne w wy ko na niu – nie po strze że -
nie za stą pić słyn ną gwiaz dę... Kto to zro -
bi? Jak to kto? Daj cie nam te no ra!!!

Za pra sza my na za ska ku ją cy, bra wu ro -
wy „ope ro wy” wie czór.

„Daj cie mi te no ra!”, a nie bę dzie cie
ża ło wać...:)

Re ży se ria Mar cin Sła wiń ski
Prze kład Elż bie ta Woź niak

OB SA DA w Rze szo wie: Olaf LU BA -
SZEN KO, Ka sia SKRZY NEC KA, Ma rek
KA LI SZUK, Mar ta MA RZĘC KA, An drzej
BLU MEN FELD, Ha li na BED NARZ, Hi ro -
aki MU RA KA MI

Bi le ty zbio ro we i za mó wie nia bi le -
tów u or ga ni za to ra: 

Edward Ma łek, tel. 506 55 39 37, ma -
il: biu ro@ed ma.art.pl, http://www.ed -
ma.art.pl

Bi le ty in dy wi du al ne: ka sa Fil har -
mo nii Pod kar pac kiej, biu ro ed ma.art –
ul. Szo pe na 7 II pię tro, Tra sa Pod ziem -
na - Ry nek 26, oraz: http://www.kup bi le -
cik.pl/im pre za -10127-daj cie.mi.te no -
ra.rze szow.html

Daj cie mi te no ra
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Ak tor chciał by po now nie za grać czar ny
cha rak ter. Je go zda niem wcie la nie się
w te go ty pu po sta cie to wy jąt ko wo cie ka -
we za da nie ak tor skie. Twier dzi też, że
jest w od po wied nim wie ku, by gry wać ta -
kie ro le. Obec nie Żmi jew skie go moż -
na oglą dać w 15. se rii se ria lu „Oj ciec Ma -
te usz”. 

Ar tur Żmi jew ski de biu to wał jesz cze
przed ukoń cze niem Pań stwo wej Wyż szej
Szko ły Te atral nej w War sza wie. Ja ko 18-la -
tek w 1984 ro ku wy stą pił w ro li po wstań -
ca w fil mie „Dzień czwar ty” w re ży se rii
Lud mi ły Nie dbal skiej. 7 lat póź niej
po raz pierw szy za grał w te atrze. W za wo -
dzie ak to ra pra cu je od 32 lat – wie rzy jed -
nak, że wciąż ma wie le cie ka wych ról
do za gra nia.

– Jest jesz cze wie le ról, któ rych nie za -
gra łem, a któ re przy nio sły by mi cie ka wą
pra cę i pod nie tę do te go, że by ro bić coś
no we go – mó wi Ar tur Żmi jew ski agen cji
in for ma cyj nej New se ria Li fe sty le.

Ak tor twier dzi, że za wsze był otwar ty
na no we, cie ka we pro po zy cje za wo do we.
Tak że dziś chęt nie pró bu je no wych ról
i do świad czeń ak tor skich.

– Mam na dzie ję, że fan ta stycz ne rze -
czy, któ rych jesz cze nie gra łem, w ty pie,
któ re go jesz cze ni gdy nie gra łem, przyj dą
do mnie jesz cze nie  raz – mó wi Ar tur
Żmi jew ski.

Ak tor ma na swo im kon cie kil ka dzie -
siąt ról fil mo wych i te atral nych, chęt nie
uży cza też swo je go gło su w dub bin gu.
Wcie lał się za rów no w bo ha te rów bli skich

ide ału, jak ksiądz -de tek tyw z se ria lu „Oj -
ciec Ma te usz” czy chi rurg Ku ba Bur ski
z se ria lu „Na do bre i na złe”, jak i tzw.
czar ne cha rak te ry w sty lu han dla rza bro -
nią Ra do sła wa Wol fa z fil mu „Psy 2”.

– Mo gę po wie dzieć z peł ną od po wie -
dzial no ścią, że bar dzo faj nie jest grać
czar ny cha rak ter. Daw no nie  gra łem ta -
kich ról, ale mam na dzie ję, że jesz cze mi
się zda rzą. Je stem w do brym wie ku, że by
gry wać czar ne cha rak te ry – mó wi Ar tur
Żmi jew ski.

Obec nie ak to ra moż na oglą dać w 15.
se rii nie zwy kle po pu lar ne go se ria lu TVP
„Oj ciec Ma te usz”. Żmi jew ski od po -
nad sied miu lat wcie la się w nim w po stać
księ dza, któ ry nie  tyl ko nie sie po moc
miesz kań com swo jej pa ra fii, ale i roz wią -
zu je za gad ki kry mi nal ne.

ŹRÓ DŁO:NEW SE RIA.PL

Je stem w do brym wie ku, że by
gry wać czar ne cha rak te ry
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W  bar dzo moc no ob sa dzo nym Otwar -
tym Wo je wódz kim Me mo ria le Ole ha
Oni sh chu ka w  Chmiel nic kim wzię ło
udział 232 ju nio rów z Pol ski, Ukra iny
i  Moł da wii. W  bar wach Re pre zen ta cji
Pol ski wy stą pi li dwaj wy cho wan ko -
wie  Sta li Rze szów –  Ja kub Men dra -
la i Ka mil Ko śció łek.

Ka te go rię 120kg w Ukra iń skim tur -
nie ju zdo mi no wa li Po la cy. Naj le piej
z nich spi sał się Ka mil Ko śció łek, któ -
ry  zwy cię żył bez stra ty punk tu tech -
nicz ne go. W  pierw szej wal ce po  wol -
nym lo sie szyb ko roz pra wił się

przed  upły wem re gu la mi no we go cza -
su  z  Dmy tro Bly adze z  Do niec ka.
W  pół fi na le prze ciw ni kiem rze szo wia -
ni na był Ja kub Bry lew ski z Kro to szy na,
któ re go po ko nał 6:0. W wal ce fi na ło wej
zmie rzy ło się dwóch czo ło wych ju nio -
rów z Pol ski – Ka mil Ko śció łek i Ka rol
Tur czyń ski, lecz za wod nik Sta li Rze -
szów nie dał szans młod sze mu ko le dze
z  Re pre zen ta cji po ko nu jąc go 13:0
i  tym sa mym za pew nił so bie pierw sze

miej sce w naj wyż szej ka te go rii wa go wej.
W  ka te go rii 84kg  Ja kub Men dra la

już w pierw szym po je dyn ku mu siał sto -
czyć za cię ty  bój z  My ky tą  Lo vi nem,
któ re go osta tecz nie po ko nał 5:4. Nie ste -
ty w ko lej nej wal ce prze grał przez prze -
wa gę tech nicz ną  z  My khay lo Isa kiem
z Moł da wii, ten zaś prze grał ćwierć fi nał
z  Za kirz ha nem Kha sa no vem przez co
Ja kub stra cił szan sę na wal ki w re pa sa -
żach. MA REK GRZE SIK

Ka mil Ko śció łek wy gry wa Me mo riał Oni sh chu ka 
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