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a kamery podglądają :nas przez całą dobę wszędzre. Nic więc d,ziwnego, Że rodziny wykreowane w spektaklu na motywach tekstu rntstrza

Sztukę Sławomira Mrozka ,,Męczeń-

stwa Piotra O'Heya" wyreżyserow ałJuliusz
Chrząstowski. Artyściz Grupy Teatralnej
Dorosłych wspólnie z reżyserem ulegli na

tyle czarowi groteski Sławomira Mrozka

pt. -M9czeństwa Piotra O'Heya", że postanowili przenieśćtekst na deski amatorskiej
sceny/ głównie dzięki walorom tekstu dra-

maturga, jego nośnościąi ponadczasowością.A dodajmy, żeliczy on sobie prawie 60
lat. Sam reżyset zaznacza, że żyjemy w czasacĘ gdy wszystko jest na sptzedaż, w talk
show opowiada się najintymn iejszehistorie,

groteski obnażą przed nami paradok sy życia familijnego, ale i społecznego/ w którym
pięttzą się absurdy, których końca nie widać.

A domownicy musieli

wejśćw nowe role,

oswoić się z zaskakującą sytu acją i ujarzmić
,,tygrysa" . W role mrozkowskich bohaterów
wcielili się z ntezwykłą brawur ą: Grażyna
Rodek, Renata Pałys, Magdal ena Ziarkowska, Magdalena PawliŁ Tomasz Fajto, Ewa

Mikołajska, Marta Chrząstowska, Olgierd

Mikołajski, Renata Jakielaszek i Klaudia Browarnik. Z niecierpliwością wyćzekujemy na
kolejny, równie udany spektakl tej grupy.

Na szczęŚcie sprawa nie musi się kończyćnaplotkach, dysputacku
nerwach i chorobach układu oddechowego/ bo w związklJ'z-Teakty_
wacją funkcjonującego od 1403 roku Małopolskiego Cechu Zdunów
op
t Zawodów Pokrewnyckł dztałającego m.in. właśniena terenie naszej
większośćczasu dopisuje. To 8-1^Yl najbliŻszą jesienią rus zy szereg akcji inJormacyjno-edukacyjidealny moment, by wyjechać nYch, które małymi kroczkami mogą się przyczyntć-do osta
tecznej
w siną dal, odśwteżyćumysł poprawy (lub, mówią c bardziej adekwatnie, naprawy) sytuacji.
i choć na kilka chwil zapoOczYwiście z żadnego zLaTI,La nie wyrasta d.re*o w kifta miemnieć o problemacĘ jakie nas sięcY, o oWoC ach z tego drzewa nie wspominając, ale
to moz e być
każdego dnia traptą.I jeślityl- dla nas, dla mieszkańców Skały, pierwsza zim'a, w ttakcie
ktorei ko istnieje taka sposobność, to
zamiast ubolewania i kręcenia się w miejscu wok ół, jakby się 1..rogło
trzebają *ykorzystać do mak- wYdaw aĆ, nterozwiązywalnego problemu na terenie
gminyr oz{ali
simum, bo kolejna okazjapojasię Światełko w tunelu, którego wrota otworem stan au każd6go.
ą
wi się najwcześniej za rok...
A Przeciez nie jest tajemnicą, że inaczej - Iżej i przyjentrti"j - żyje stę,
Niestety są takie zawody, jeŚli idzie się naprzódw dobrym kierunku, ,riz t i"Óy stoi ,ię b"rru_
którym letni sen jest wyso- chu bez określonego celu.
ce niewskazany. Mowa m.in.
Skała ma realną mo ŻItwośćzmienić się w krótkim czasie z ucieo zdunach, którzy, wbrew mięzonej ofiary męczącego smogu w szczęśliwemiastec zko, które
będzie dla innych wzorem zdrowego powietrza i tego, jak można
najwięcej pracy, i wcale nie chodzi *'rr;::r'"Tffif"l.,1:"il"T#,
skutecznie konfrontować się z trudnościami,o ile tylk-o ńa się na to
komink ów, grillów ogrodowych, wędzarni czy tzw . piecokońi.rko*
odrobinę chęci. Czeka nas dużo pracy, ale z pewnością warto wyka_
(tj. nowoczesnychurządze(t, które *ogą przyjednym tytko załadunzaĆ się otwarto Ścią, warto poszenzać swoj e horyzonty i warto mieć
ku dziennie ogrzać cały dom najzdro*sry^rodzaj"em ciepła, których
w sobie wiarę, cry raĆrej - świadomo ść,żejutrolu ż dzisiajmoze być
eksPloatacja na cały sezon zamyka się w trzycyfrowej kwocie i które
lepsze.
z duŻą tezeTwą spełntają wszystkie obowią zujące *"ń,rropie restryk, Miejcie, drodzy Mieszkańcy, oczy i uszy szeroko otwarte, bo
cje emisyjne).
wkrótc e Zaczną się pojawiać pierwsze in_formacje nt. kampanii spo_
Mowa Pr zede w szy stkim o pozos tały ch, niebudowlanych aspek- łecznej,l1d juką w
pocie cz,oła, i to bynajmniej nió od słońca naplizy,
tach zduńsktej działalności.I o ile wakacje kazdemu się przydidrą
Pracuje dla Was Małopolski Cech Zdunów. Do zobaczenia wkrótce!
i na urloPie nie mo żna zatruwać rnyśli problemami dnia Ćodlienne_
Zeby wszystkim żyłosię...
go, tak, chcąc nie chcąc, nie sposób zapomnieć, że nawet najlepsze
Lepiej. Zdrowiej. Cieplej. I taniej.
wCZasY kiedYŚ się kończą.Wrócimy z urlopów, liście na drzewach
kogoś
temat
zaciekawił, tozwinięcie pojawi się w kolejnym
JeŚli
zŻÓłkną, sPadnie śnieg i Skała kolejny ,u, ipowije się w czarnej zawydanilJ
Miasta
i Gminy Skała".
,,Kroniki
wiesinie, którą wszyscy będztemy wdych ać i o które| wszysc y będzie_
my znów Tozmawiać.
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