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PUCHATEK
Rozbić

jedno jajo, ale tak żeby nie uszkodzić
skorupki, z żółtka ubić pianę. Jakby mało się
pieniło, dodać ... czekolady w proszku oraz dwie
do trzech kropli rosy, jedną kroplę deszczu lub
d żdżu. Wymieszać z macierzanką, podgrzać na
słońcu, żeby się zrumieniło, potem przewrócić,
odwrócić, zwinąć, wywinąć, przewinąć, odwinąć,
nawinąć
Podawać

i

posmarować

na

grubo lipcowym miodem.
Nie jeść łapkami.

liściach ró żanych.

(p rzep is z „Kuch n i kra sno lud kowe j")

Ja umiem tańczyć
I zawsze w takcie
Ale dzisiaj myłem
Może przez to się

i

tupać też

brykam nogi i
potykam.

O jej, piosenki tej
Nie śpiewaj nigdy znów!
W życiu nie słyszałem jeszcze
Takich głupich słów.
siedział tchórz
tchórza
Podszedłem z bliska, ale wtem
Zapachniał nie jak róż a.

Na drzewie w lesie

Już byłbym ~łapał

O jej, piosenki tej
Nie śpiewaj nigdy znów!
W życiu nie słyszałem jeszcze
Takich głupich słów!

(p iosenk a z filmu „Kró lewna Sn ie żka ")

PIOSENKA
PRZY
MYCIU

SYLWETKI AKTOREK

Otóż, stań nad korytkiem - i wszystko to zważ
I zawiń rękawy - gdy ręce gołe masz,
Nabierz w nie trochę wody i wcieraj je w twarz
Bulbul bul bul Weź mydło do rąk t w wodzie je płucz
I pianę bielutką rozrabiaj i płucz
I napchaj do nosa, do uszu i ócz
Bul bul bul bulbul
I szoruj i drap
I parskaj i sap,
Nadymaj się tak
I pluskaj i chlap
I mydlij i mocz, ugniataj i trzyj.
I wyżymaj i pierz - i myj się, myj.
Niech wszystko się błyszczy i świeci i lśni,
Rób tak ,co najmniej raz na kilka dni.
Banda opryszków na widok ten drży
bul bul bul bulbul!
(piosenka z filmu .,Królewna

Snieżka")

,

I

Teatr „Groteska" istnieje już ponad 35 lat. To wystarczający okres
czasu, by na scenie tego Teatru pojawił o się wielu ciekawych ludzi
i utalentowanych artys tów. Do nich właśnie należy aktorka KRYSTYNA JANUSZKIEWICZ, absolwentka P.W.S.T. (1959). Nie od rairu
podjęła pracę w „Grotesce".
Od 1959 do 1969 r. była aktorką Teatru Rapsodycznego, gdzie
uczest n iczył a w IS premierach.
Od 1969' r. Krystyna Januszkiewicz jest aktorką Tea tru „Groteska" .
Teatr świetnie potrafił wykorzystać dramatyczne predyspozycje aktorki
zwłaszcza w rolach wymagających nie tylko opanowania warsztatu
lalkarskiego. Przykładów jest wiele. Mi ę dzy innymi rola Saliweny
w sztuce „Wędrówki Mistrza Kościeja" Ghalderode, rola Katarzynki
w „Maskach Mistrza Fantaski", także Wr6ż..1<a w „Kopciuszku'', czy
też rola tytułowa w „Królowej śniegu", lub inna Królowa w „Alicji
w krainie czarów".
Lecz kto wie, czy największe osiągnięcia artystyczne Krystyny Januszkiiewicz nie są związane z rolami w sztukach, w których wystąpiła
jako aktorka dramatycma (którą w istocie jest). Np. niezwykle sugestywna rola Nauczycielki w „Nocy na balu" - Tiendriakowa może
być tego najlepszym przykładem. Oczywiście nie tylko ta rola. Np.
rola Gubernatorowej w „Historii porzuconej lalki" a przede wszY15tkim
kreacja w roli Oblubienicy w sztuce „Pieśń nad pieśniami" Miłosza .
Ze kreacja - możecie Pań stwo przekonać się sami, gdyż sztuka ta
jest w aktualnym repertuarze „Groteski". Również „Królewna śnieżka"
wystawiana obecnie przez Teatr potwierdza wszyistkie walory aktorskie Krystyny Januszkowiecz. Gra ona w tym pm:edstawieniu Królową
a także rolę lalkową Zajączka. Dzieci na pewno pamiętają też
rozkosmego Kreta w sztuce „O czym szumią w ierzby".
Z braku miejsca scharakteryzowano tu zaledwie fragment działal
ności artystycznej aktorki. W teatrze „Groteska" zagrała już w 25 premierach i mamy nadzieję, że jeszcze długo będzie wzruszała nas
i bawiła na scenie tak , jak to robiła do tej pory.

HANNA SZYMANSKA
pracuje w zespole aktorskim Teatru
„Groteska" od 1961 r. Ma za s obą około 4.000 zagranych spe'Makli
i wiele interesujących ról, z których część wypadałoby wymienić.
Była Ubicą w „Ubu KróLu" A. Jarrye'go, Frozyną w „Swiętoszku"
Moliera, Skir.iną w „Księżniczce Turandot" Gozziego, dowcipnym Amorem a zarazem Judytą w „Wygnaiicach Ewy" Sztaudyngera, Leonardą
w „Kulisach zludy". Ciekawą postać stworzyła w „Bumbaraszu" A.
Gajdara, gdzie grała okrutną Zofię Nikołajewną. Odtwarzała postać
żony w „Domu na granicy" S. Mrożka spektaklu , który oglądała
również publiczność szwajcarska i niemiecka.
Należałoby także wymienić
ciekawe spektakle dla dzieci, jak:
„Przyszliśmy tu po koLędzie", „Królewna Snieżka", „A.Licja w krainie
czarów", „Królowa śniegu" w których stworzyła role charakterystyczne, pełne humoru, ciepło przyjmowane przez widzów.
Obok „Groteski" występowała od 1961 r. w Teatrze „Cricot Z".
Grała w „Malym dworku", w „Wariacie i zakonnicy" (rola Siostry
Anny), „Kurce wodnej" i w „Nadobnisiach i koczkodanach". Uważa
pracę z Tadeuszem Kantorem i jeg;o Teatrem za wielkie przeżycie
arty-styczne.
Dodając do programu tę garść informacji pragniemy przybliżyć
publiczności postacie wybitnych aktorów naszego Teatru, którzy S'WÓj
talent tu rozwijali i ofiarowywali go widzom.
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