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Chcę żyć,
pracować
i czuć się
potrzebną

reklama

Zamykanie się w czterech ścianach to wydanie
wyroku na siebie – uważa Maria Pakulnis. Zdaniem aktorki dojrzałe kobiety mają takie samo
prawo do cieszenia się życiem, dbania o siebie i
kariery zawodowej jak ich młodsze koleżanki.
Ona sama chce pracować jak najdłużej, nie wyobraża sobie bowiem życia bez aktorstwa.

Maria Pakulnis urodziła się w 1956 roku –
w lipcu skończy więc 60 lat. Nie zamierza jednak zwalniać tempa i cały czas pracuje zawodowo. Gra w spektaklu „Konserwator” na deskach
warszawskiego Teatru Komedia, pojawia się także na małym ekranie. Od marca aktorkę można
oglądać w nowym serialu telewizji Polsat „Powiedz TAK!”. Twierdzi, że kocha swój zawód,
który jest dla niej całym życiem, i nie umiałaby
z niego zrezygnować. Chce też cały czas czuć się
potrzebna.
– Jedyne, o co mogę prosić, nie wiadomo
do końca kogo, to o zdrowie i dobrą formę i żeby się nie zamykać w czterech ścianach, nie rezygnować z życia, bo wtedy się wydaje wyrok na
siebie. Chcę żyć, pracować i czuć potrzebną –
mówi Maria Pakulnis agencji informacyjnej
Newseria Lifestyle.
Aktorka zauważa, że w Polsce wciąż od kobiety po 50 roku życia wymaga się raczej skoncentrowania na życiu rodzinnym i opiece nad
wnukami, nie pozwala się im natomiast cieszyć
życiem i swobodą. Maria Pakulnis ma nadzieję,
że już wkrótce postawa ta ulegnie zmianie, a ludzie z jej pokolenia będą szanowani i docenia-

ni. Pewne symptomy zmian sama już zauważyła. Jej zdaniem dojrzałe Polki mają coraz więcej
odwagi do życia według własnych zasad.
– Widzę coraz więcej kobiet w moim wieku, które chodzą zadbane, uprawiają sporty,
umawiają się do teatru, chodzą na wino, dokształcają się i po prostu zwyczajnie żyją. I nie
wolno zapominać, że każdy będzie miał kiedyś
to 50+ i wtedy dopiero zrozumie, o czym ja mówię – mówi Maria Pakulnis.
W serialu „Powiedz TAK!” Maria Pakulnis
wciela się w postać Zofii – ciotki głównej bohaterki, rozwódki, która lubi dobrą zabawę i męskie towarzystwo. Żyje z dnia na dzień, stale
wpada w kłopoty i nie przejmuje się konsekwencjami swojego postępowania. Maria Pakulnis
twierdzi, że jej bohaterka jest zaprzeczeniem stereotypu ciotki jako kobiety pełnej ciepła, realizującej się w kuchni i czekającej na rodzinę z
obiadem.
– Dawno nie spotkałam się z tak dobrze napisaną rolą. Naprawdę miałam fantastyczne zadanie aktorskie do wykonania i mam nadzieję,
że to będzie dalej trwało, bo taka rola trafia się
rzadko – mówi Maria Pakulnis.
Serial „Powiedz TAK!” można oglądać na
antenie telewizji Polsat we wtorki o godz. 21.30.
Oprócz Marii Pakulnis w obsadzie znaleźli się
m.in. Katarzyna Zawadzka, Cezary Pazura,
Agnieszka Więdłocha, Mikołaj Roznerski, Nikodem Rozbicki i Sylwia Gliwa.
Ź RÓ DŁO : NEW SE RIA . PL
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<ŝĞųďĂƐŝĂŶŬĂǁŬƵĐŚŶŝ
ʹŶŝĞŽŐƌĂŶŝĐǌŽŶĞŵŽǏůŝǁŽƑĐŝƚƌĂĚǇĐũŝ
t ǁŝĞũƐŬŝĞũ ƉŽĚŬĂƌƉĂĐŬŝĞũ ŬƵĐŚŶŝ
ĚųƵŐŽ ŶŝĞ ďǇųŽ ůŽĚſǁŬŝ͕ Ă ƉƌǌĞĐŚŽǁǇͲ
ǁĂŶŝĞǏǇǁŶŽƑĐŝďǇųŽŬųŽƉŽƚůŝǁĞ͘dƌƵĚͲ
ŶŽƑĐŝ ŶĂƐŝůĂųǇ Ɛŝħ ǁ ƉƌǌǇƉĂĚŬƵ ŵŝħƐĂ͕
ŬƚſƌĞƐǌǇďŬŽƐŝħƉƐƵųŽ͘tůĂƚĂĐŚƉŝħđͲ
ĚǌŝĞƐŝČƚǇĐŚĚǁƵĚǌŝĞƐƚĞŐŽǁŝĞŬƵƉŽƉƵͲ
ůĂƌŶǇƐƚĂųƐŝħǁWŽůƐĐĞƐƉŽƐſďƐǌĐǌĞůŶĞͲ
ŐŽǌĂŵǇŬĂŶŝĂƐųŽũſǁƐǇƐƚĞŵĞŵtĞĐŬĂ͘
'ŽƚŽǁĞƉƌŽĚƵŬƚǇǌĂƉŝĞŬĂŶŽǁƐǌĐǌĞůͲ
ŶŝĞ ǌĂŵŬŶŝħƚǇĐŚ ƐųŽũĂĐŚ͕ ďǇ ƉŽƚĞŵ
ƉƌǌĞĐŚŽǁǇǁĂđ ũĞ ďĞǌƉŝĞĐǌŶŝĞ͕ ŶĂǁĞƚ
ƉƌǌĞǌǁŝĞůĞŵŝĞƐŝħĐǇ͘
/ ƚĂŬ ƉŽǁƐƚĂųĂ ŬŝĞųďĂƐŝĂŶŬĂ ʹ ŵŝħͲ
ƐŶǇ͕ǁŝĞƉƌǌŽǁǇƌŽǌĚƌŽďŶŝŽŶǇĨĂƌƐǌ͕ĚŽͲ
ƉƌĂǁŝŽŶǇ ƚųƵƐǌĐǌĞŵ ŝ ƐŽůČ͕ ĐǌŽƐŶŬŝĞŵ
ŝ ƉŝĞƉƌǌĞŵ͕ ǌĂƉŝĞĐǌŽŶǇ ǁ ƐǌĐǌĞůŶŝĞ ǌĂͲ
ŵŬŶŝħƚǇŵƐųŽŝŬƵ͘
WŽǌĂƉŝĞĐǌĞŶŝƵŶĂŽďƌǌĞǏĂĐŚƐųŽŝŬĂ
ǁŝĚĂđƚųƵƐǌĐǌŝŐĂůĂƌĞƚŬħ͘tƐĂĚŵŝħƐŶǇ
ŵĂ ŬŽůŽƌ ƐǌĂƌǇ͕ ŬƚſƌǇ ǌ ųĂƚǁŽƑĐŝČ ĚĂũĞ
ŬƌŽŝđƐŝħŶŽǏĞŵ͘WŽŽƚǁĂƌĐŝƵƐųŽŝŬĂŬŝĞųͲ
ďĂƐŝĂŶŬĂ ǌĂƐŬĂŬƵũĞ ŶŝĞƉŽǁƚĂƌǌĂůŶǇŵ
ǌĂƉĂĐŚĞŵŝƐŵĂŬŝĞŵ͘
ĂŬųĂĚŵŝħƐŶǇ^ŵĂŬ'ſƌŶŽŽĚǁŝĞůƵ
ũƵǏůĂƚƉƌŽĚƵŬƵũĞŬŝĞųďĂƐŝĂŶŬħ͕ŽƉĂƌƚČŶĂ
ƚƌĂĚǇĐǇũŶĞũ ƉŽĚŬĂƌƉĂĐŬŝĞũ ƌĞĐĞƉƚƵƌǌĞ͘

t ũĞũ ƐŬųĂĚǌŝĞ ŶŝĞ ǌŶĂũĚǌŝĞŵǇ ŬŽŶƐĞƌͲ
ǁĂŶƚſǁ ŝ ǌďħĚŶǇĐŚ ƐǌƚƵĐǌŶǇĐŚ ĚŽĚĂƚͲ
Ŭſǁ͘tϮϬϬϳƌŽŬƵŬŝĞųďĂƐŝĂŶŬĂǌŽƐƚĂųĂ
ǁƉŝƐĂŶĂŶĂůŝƐƚħǁǇƌŽďſǁƚƌĂĚǇĐǇũŶǇĐŚ͘
t ĚǌŝƐŝĞũƐǌĞũ ŬƵĐŚŶŝ ŬŝĞųďĂƐŝĂŶŬĂ
ŐŽƑĐŝŶŝĞƚǇůŬŽŶĂŬƌŽŵĐĞĐŚůĞďĂ͘^ŵĂͲ
ŬŽǁŝĐŝĞ ǁǇƉĂĚĂ ǁ ĨŽƌŵŝĞ ĚŽĚĂƚŬƵ ĚŽ
ǁŝĞůƵ ƚƌĂĚǇĐǇũŶǇĐŚ  ƉŽƚƌĂǁ͘ tǌďŽŐĂͲ
ĐĂ ƐŵĂŬ ďŝŐŽƐƵ͕ ŐŽųČďŬſǁ͕ ŬƌŽŬŝĞƚſǁ͕
ųĂǌĂŶĞŬ͕ ŬĂƉƵƑŶŝĂĐǌŬſǁ͘ ŽƐŬŽŶĂůĞ
ƐƉƌĂǁĚǌĂƐŝħƚĂŬǏĞũĂŬŽĚŽĚĂƚĞŬĚŽŝŶͲ
ŶǇĐŚ͕ ŶŽǁŽĐǌĞƑŶŝĞũƐǌǇĐŚ ŽďŝĂĚŽǁǇĐŚ
ƉŽƚƌĂǁŝŵŝħƐŶǇĐŚƉƌǌĞŬČƐĞŬ͘ŬŝĞųďĂͲ
ƐŝĂŶŬČƐǌǇďŬŽǌƌŽďŝŵǇƉǇƐǌŶĞŝƌŝƐŽƩŽ͕
ƐǇĐČĐČ ǌĂƉŝĞŬĂŶŬħ ǌŝĞŵŶŝĂĐǌĂŶĂ ŝ ĂƌŽͲ
ŵĂƚǇĐǌŶČƉŽŵŝĚŽƌĂǁČůĂƐĂŐŶĞ͘
<ŝĞųďĂƐŝĂŶŬĂũĞƐƚŝĚĞĂůŶĂĚůĂǁƐǌǇƐƚͲ
ŬŝĐŚ͕ŬƚſƌǌǇĐŚĐČƐǌǇďŬŽ͕ƉƌŽƐƚŽŝƐŵĂĐǌͲ
ŶŝĞŐŽƚŽǁĂđ͘:ĞƐƚƉƌǌǇĚĂƚŶĂǁŐŽƚŽǁǇĐŚ
ƉƌǌĞƉŝƐĂĐŚ͕ ŝĚĞĂůŶĂ ĚŽ ǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĂ
ǁĞ ǁųĂƐŶǇĐŚ͕ ŶŽǁǇĐŚ ƌĞĐĞƉƚƵƌĂĐŚ͕
ǁ ƚŽǁĂƌǌǇƐƚǁŝĞ ƵůƵďŝŽŶǇĐŚ ĚŽĚĂƚͲ
Ŭſǁ͘ WƌǌĞƉŝƐǇ ŝ ŝŶƐƉŝƌĂĐũĞ ǌŶĂũĚƵũČ Ɛŝħ
ŶĂ ƐƚƌŽŶŝĞ &ͬƉŽĚŬĂƌƉĂĐŬŝĞ͘ƐŬĂƌďǇ ŽƌĂǌ
ǁůŝŵŝƚŽǁĂŶĞũĞĚǇĐũŝŬƐŝČǏĞĐǌĞŬǌĂų͘ĚŽ
ƐųŽŝŬſǁϱϬϬŐ͘
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Dajcie mi tenora
Tytuł oryginalny „Lend Me a Tenor!”
RZESZÓW, Filharmonia Podkarpacka,
10 kwietnia (niedziela), godz. 15.00 i 18.30
Bilety: 110 zł w przedsprzedaży

„Dajcie mi tenora!” to szalona komedia o... narodzinach gwiazdy. Kilkadziesiąt minut rewelacyjnej zabawy, toczącej
się w zwariowanym środowisku artystycznym.
W operze w Cleveland trwają ostatnie gorączkowe przygotowania do wielkiej gali – przedstawienia „Otella” z gościnnym udziałem światowej sławy włoskiego tenora. Wszystko zdaje się przebiegać zgodnie z planem do czasu, kiedy plany... legną w gruzach. Kilka godzin

2 marca do McDonald’s powracają burgery premium - Bacon Clubhouse w
dwóch wersjach: Beef i Chicken. Wśród
dodatków pojawią się swojskie łódeczki z
sosem śmietanowym oraz smakowite
Brie Serki. Z kolei kultowe desery wzbogacą się o smak batona Bounty®!

W tę środę oferta kanapek McDonald’s powiększyła się o nowe pozycje.
Bacon Clubhouse Burger to idealna propozycja dla wielbicieli burgerów
o niepowtarzalnym smaku i bogatych w
różnorodne składniki. W wersji Beef
znajdziemy dużą porcję soczystej wołowiny z dodatkiem plastra pysznego topionego sera typu cheddar i trzema porcjami
smażonego bekonu. Całość jest serwowana w pysznej bułce pszennej z kruchą sałatą. Smaku dodaje aromatyczny burgerowy sos. Wersja Chicken to wyśmienity
kotlet z piersi kurczaka w chrupiącej panierce z dodatkiem tych samych warzyw,
bekonu oraz sosu.
Wśród dodatków w menu debiutują wyśmienite Brie Serki. Są doskonałe jako samodzielna przekąska na
mniejszy głód lub jako dodatek do innych potraw. Miękki, delikatny, a jednocześnie aromatyczny ser w chrupiącej
złocistej panierce oraz sos żurawinowy
stanowią doskonałe połączenie smakowe! Nowością wśród dodatków są też
Swojskie Łódeczki ziemniacza ne z so sem śmie ta no wym. Podane na ciepło, z chrupiącą

skórką oraz dodatkiem kremowego sosu
śmietanowego z pewnością przypadną
do gustu gościom restauracji.

przed rozpoczęciem spektaklu okazuje się
bowiem, że sławny gość zginął. Jak wyjść
z twarzą z tej dramatycznej sytuacji, żeby
uniknąć towarzyskiego skandalu i bankructwa?! Można czekać na cud lub próbować wybrnąć z kłopotu, wybierając rozwiązanie równie cudowne w prostocie
i nierealne w wykonaniu – niepostrzeżenie zastąpić słynną gwiazdę... Kto to zrobi? Jak to kto? Dajcie nam tenora!!!
Zapraszamy na zaskakujący, brawurowy „operowy” wieczór.
„Dajcie mi tenora!”, a nie będziecie
żałować...:)
Reżyseria Marcin Sławiński
Przekład Elżbieta Woźniak

OBSADA w Rzeszowie: Olaf LUBASZENKO, Kasia SKRZYNECKA, Marek
KALISZUK, Marta MARZĘCKA, Andrzej
BLUMENFELD, Halina BEDNARZ, Hiroaki MURAKAMI
Bilety zbiorowe i zamówienia biletów u organizatora:
Edward Małek, tel. 506 55 39 37, mail: biuro@edma.art.pl, http://www.edma.art.pl
Bilety indywidualne: kasa Filharmonii Podkarpackiej, biuro edma.art –
ul. Szopena 7 II piętro, Trasa Podziemna- Rynek 26, oraz: http://www.kupbilecik.pl/impreza-10127-dajcie.mi.tenora.rzeszow.html

Burgery Clubhouse i desery o smaku
Bounty® wracają do McDonald’s®!
Deserowe menu McDonald’s wzbogaca się o nowy smak wśród deserów. McFlurry, Lodowe Marzenie oraz shake są dostępne również w wersji o smaku batona Bounty®. McFlurry Bounty® to delikatne kremowe lody z kawałkami batona Bounty® i
polewą czekoladowo-kokosową. Lodowe
Marzenie Bounty®, czyli unikalne połączenie lodów z kawałkami batona Bounty®,
polewą czekoladowo-kokosową oraz delikatną bitą śmietaną. Shake Bounty® to z
kolei delikatny, orzeźwiający shake o smaku
kokosowego batona.
Promocję wspiera kampania reklamowa. Za kreację i produkcję reklam odpowiada agencja DDB&tribal, a za planowanie i zakup mediów dom mediowy Macroscope OMD. Z kolei Agencja
24/7Communication jest odpowiedzialna za działania PR oraz promocję nowych kanapek na Facebooku.
Zapraszamy na fanpage McDonald’s
Polska https://www.facebook.com/McDonaldsPolska i www.mcdonalds.pl.
Dla naszych czytelników mamy podwójne zaproszenia do
restauracji MC Donald’s, aby
otrzymać wystarczy zadzwonić
do redakcji 23 marca, o godz. 9.

extra PODKARPACIE 5

środa, 23 marca 2016

Jestem w dobrym wieku, żeby
grywać czarne charaktery
Aktor chciałby ponownie zagrać czarny
charakter. Jego zdaniem wcielanie się
w tego typu postacie to wyjątkowo ciekawe zadanie aktorskie. Twierdzi też, że
jest w odpowiednim wieku, by grywać takie role. Obecnie Żmijewskiego można oglądać w 15. serii serialu „Ojciec Mateusz”.

Artur Żmijewski debiutował jeszcze
przed ukończeniem Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej w Warszawie. Jako 18-latek w 1984 roku wystąpił w roli powstańca w filmie „Dzień czwarty” w reżyserii
Ludmiły Niedbalskiej. 7 lat później
po raz pierwszy zagrał w teatrze. W zawodzie aktora pracuje od 32 lat – wierzy jednak, że wciąż ma wiele ciekawych ról
do zagrania.
– Jest jeszcze wiele ról, których nie zagrałem, a które przyniosłyby mi ciekawą
pracę i podnietę do tego, żeby robić coś
nowego – mówi Artur Żmijewski agencji
informacyjnej Newseria Lifestyle.
Aktor twierdzi, że zawsze był otwarty
na nowe, ciekawe propozycje zawodowe.
Także dziś chętnie próbuje nowych ról
i doświadczeń aktorskich.
– Mam nadzieję, że fantastyczne rzeczy, których jeszcze nie grałem, w typie,
którego jeszcze nigdy nie grałem, przyjdą
do mnie jeszcze nie raz – mówi Artur
Żmijewski.
Aktor ma na swoim koncie kilkadziesiąt ról filmowych i teatralnych, chętnie
użycza też swojego głosu w dubbingu.
Wcielał się zarówno w bohaterów bliskich

ideału, jak ksiądz-detektyw z serialu „Ojciec Mateusz” czy chirurg Kuba Burski
z serialu „Na dobre i na złe”, jak i tzw.
czarne charaktery w stylu handlarza bronią Radosława Wolfa z filmu „Psy 2”.
– Mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że bardzo fajnie jest grać
czarny charakter. Dawno nie grałem takich ról, ale mam nadzieję, że jeszcze mi
się zdarzą. Jestem w dobrym wieku, żeby
grywać czarne charaktery – mówi Artur
Żmijewski.
Obecnie aktora można oglądać w 15.
serii niezwykle popularnego serialu TVP
„Ojciec Mateusz”. Żmijewski od ponad siedmiu lat wciela się w nim w postać
księdza, który nie tylko niesie pomoc
mieszkańcom swojej parafii, ale i rozwiązuje zagadki kryminalne.
Ź RÓ DŁO : NEW SE RIA . PL
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W bardzo mocno obsadzonym Otwar tym Wojewódzkim Memoriale Oleha
Oni sh chu ka w Chmiel nic kim wzię ło
udział 232 juniorów z Polski, Ukrainy
i Mołdawii. W bar wach Reprezentacji
Pol ski wy stą pi li dwaj wy cho wan ko wie Stali Rzeszów – Jakub Mendrala i Kamil Kościółek.

Kategorię 120kg w Ukraińskim tur nieju zdominowali Polacy. Najlepiej
z nich spisał się Kamil Kościółek, który zwyciężył bez straty punktu technicznego. W pierwszej walce po wolnym losie szybko rozprawił się
reklama
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Kamil Kościółek wygrywa Memoriał Onishchuka
przed upływem regulaminowego czasu z Dmytro Blyadze z Doniecka.
W półfinale przeciwnikiem rzeszowianina był Jakub Brylewski z Krotoszyna,
którego pokonał 6:0. W walce finałowej
zmierzyło się dwóch czołowych juniorów z Polski – Kamil Kościółek i Karol
Turczyński, lecz zawodnik Stali Rzeszów nie dał szans młodszemu koledze
z Reprezentacji pokonując go 13:0
i tym samym zapewnił sobie pierwsze

miejsce w najwyższej kategorii wagowej.
W kategorii 84kg Jakub Mendrala
już w pierwszym pojedynku musiał stoczyć zacięty bój z Mykytą Lovinem,
którego ostatecznie pokonał 5:4. Niestety w kolejnej walce przegrał przez przewagę techniczną z Mykhaylo Isakiem
z Mołdawii, ten zaś przegrał ćwierćfinał
z Zakirzhanem Khasanovem przez co
Jakub stracił szansę na walki w repasaM A REK G RZE SIK
żach.
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