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 Jakie sporty 

uprawia się w 
Japonii? 

  
 Co ma muzyka do 

mody? 
 
 „Kobieta mnie 

bije” czyli coś o 
feminizmie  

 
 Recenzja książki 

27 marca (rocznica otwarcia Teatru Narodów w Paryżu) 
ustanowiono Międzynarodowym Dniem Teatru, który 
obchodzimy dziś w ponad 100 krajach. Jest to święto 
wszystkich aktorów, reżyserów, scenografów a nawet 
widzów, a zatem wszystkich, którzy wiedzą, że życie bez 
sztuki byłoby ubogie i smutne.  „Teatr jest aktywną 
refleksją nad samym sobą.” Podczas spektaklu możemy 
odnaleźć siebie, rozwiązanie problemu albo motywację 
do spełniania marzeń. Każde przedstawienie jest 
niepowtarzalne i każdorazowo aktorzy grają tylko dla 
Ciebie. Więc dlaczego w dzisiejszych czasach większość 
młodych ludzi woli filmy i kino zamiast spektakli i teatru? 
Bo w teatrze trzeba się zachować, nie można jeść…? 
Jednak warto czasem iść do teatru nie tylko podczas 
szkolnej wycieczki, w której uczestniczymy,  żeby nie 
mieć lekcji, ale pójść do teatru wieczorem, żeby poczuć 
jego magię i niepowtarzalną atmosferę. Spektakl może 
być jeszcze większym przeżyciem, jeśli oglądasz go razem 
ze swoją drugą połówką, więc (i tu kieruję słowa do 
mężczyzn) może warto zabrać do teatru swoją 
dziewczynę? Bądź dżentelmenem i zafunduj jej cudowny 
wieczór, bo każda z nas chce poczuć się jak księżniczka 
nawet kobieta, która uważa się za feministkę. A co o 
feminizmie i jego założeniach sądzi kobieta? Na to 
pytania znajdziecie odpowiedź w ciekawym artykule 
Ady ;) Nasza szkoła oferuje wiele propozycji ciekawych 
spektakli, na które serdecznie zapraszam! ;)  Tymczasem  
w dzisiejszym numerze TEINIKA możecie również 
przeczytać arcyciekawy wywiad z dyrektorem 
artystycznym zabrzańskiego Teatru Nowego – panem 

 

 Kto by pomyślał, że tyle uczniów 
może przyjść w sobotę do szkoły? 1 
marca utwierdziliśmy się w 
przekonaniu,  że wielu wychowanków 
naprawdę ma siłę i chęci włączać się w 
akcje szkolne. Z rana stawiła się masa 
ludzi. I zrobiliśmy to! Nagraliśmy 
naszego lip dub’a! Efekty będziecie 
mogli podziwiać już na Dniach 
Otwartych. 

 Tłusty Czwartek był naprawdę 
słodkim dniem. Każdy dostał pączka 
zakupionego przez Samorząd. Mogłoby 
być tak codziennie! 

 Jest Wielki Post więc czyli czas 
rekolekcji. Od 17 do 19 marca odbyły 
się one w naszej szkole. Działo się 
wiele  m.in.: nauki rekolekcyjne, 
spotkanie z ruchem Światło Życie, 
przedstawienie teatralne, Droga 
Krzyżowa, Nabożeństwo pokutne, 
Msza św. oraz projekcja filmu. Nauki 
prowadził ks. Kazimierz Chechelski, 
dyrektor oratorium w Przemyślu. 

 

 Z 14 na 15 marca zaplanowana jest 
chyba pierwsza w historii szkoły Noc 
Filmowa! Oprócz świetnego towarzystwa 
i najlepszych filmów organizatorzy 
zapewniają przekąski i śniadanie z rana. 
Wiele osób z pewnością poświęci te 5zł 
na rzecz dobrej zabawy. Łapcie 
organizatorów i przynoście zgody do 
środy! 

 Przed nami kolejne wyzwanie. 22 
marca odbędzie się Dzień Otwartych 
Drzwi. Bardzo ważne jest zaangażowanie, 
bo przecież chcemy pokazać szkołę z jak 
najlepszej strony dla potencjalnych 
uczniów i ich rodziców. Liczymy na Was i 
Wasze wsparcie! 

Paulina K. 
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27 marca to 
Międzynarodowy 

Dzień  



KRAWAT W MROWISKO 
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ROZLUŹNIJ SIĘ 

Jestem kobietą. Mam 18 lat. Sama nie 
wiem, czy powinnam czuć się winna: 
Nie czuję się krzywdzona, gdy jakiś 
mężczyzna przepuszcza mnie przodem 
w drzwiach,  Nie czuję się 
dyskryminowana, gdy kolega chce 
wnieść za mnie ciężką walizkę na 
czwarte piętro; Nie jestem zła, gdy 
przedstawiciel,,płci brzydkiej" chce 
zapłacić za moje zamówienie. Co 
gorsza: jestem w stanie zrobić 
chłopakowi kanapkę, a nawet (o 
zgrozo) obiad. Kim jestem według 
mężczyzn? Rafał K. odpowiada: 
kobietą. Kim jestem według kobiet? 
Daria K. mówi: normalną dziewczyną. 
Za kogo mają mnie kobiety uważające 
się za feministki? Spytałam Izę J.- ona 
uważa mnie za ofiarę. Dlaczego? Nie 
potrafię przecież walczyć o swoje 
prawa i pozwalam się dyskryminować. 
Jestem słaba. 
Feminizm zakłada, że należy walczyć o 
pozycję matek w społeczeństwie, o 
równość płacy i zajmowanych 
stanowiskach, o pomoc dla kobiet. 
Oczywiście- jestem za.Ale to tylko 
część działań feministek. Z czym mi 
kojarzą się feministki? Z telewizją- 
krzyczą, walczą, plują! Może jestem 
ograniczona, bo działalność niektórych 
feministek, które protestują nago o 

równouprawnienie mnie nie 
przekonuje. Nie uważam, że kobiety 
nie powinny zarabiać tyle, co 
mężczyźni na tych samych 
stanowiskach, czy, że nie nadają się do 
niektórych zadań (ja źle czułabym się 
w ,,męskim zajęciu", ale kto co lubi)- 
to słuszna sprawa... Ale czy kobiety nie 
chcą wziąć na swoje barki za dużo? 
Kariera, dzieci- całkowita niezależność 
za cenę braku czasu i ciągłej złości? 
Nie nawołuję  do 
podporządkowywania się mężczyznom
- mówię o podziale obowiązków. To, 
że potrafię zrobić pranie czy wbić 
gwóźdź w ścianę, wcale nie  znaczy, że 
nie chcę być traktowana jak 
księżniczka! Natomiast dla mężczyzny 
jedynym wytłumaczeniem, na 
niemożność zrobienia jajecznicy czy 
naleśników jest brak jajek (w 
lodówce). 
Pomagajmy sobie nawzajem i bądźmy 
dla siebie wyrozumiali. Nie oceniajmy 
ze względu na płeć, tylko na 
umiejętności i możliwości. Kiedy 
słyszę, że chłopak może przejść w 
drzwiach jako pierwszy, bo o to walczą 
feministki i w sumie powinnam się 
cieszyć- zaczynam się złościć. Bez 
względu na płeć nie bądźmy 
ćwierćinteligentami! Podsumowanie: 

Jakie chipsy je 

hydraulik?  

- Cran chips. 

Jaki jest największy 

komplement dla Garbatego?  

Równy z Ciebie gość! 

  

Żeby było cieplej w ręce 

tym co go pchają! 

Co to jest wieczność?  

Cztery blondynki na równ-

orzędnym skrzyżowaniu.  

Jak umierają 

komórki mózgowe 

blondynki?  

Samotnie 
W restauracji siedzą 
dwaj murzyni i jeden 
mulat.  
Przychodzi kelner i py-
ta się mulata:  
- Co podać naj-
jaśniejszy panie? 
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ZŁAPANE NA KRAWAT A TERAZ SIĘ SKUP 

Od kiedy my jak  
Arabowie z prawej  
do lewej? 

Jeśli ją podniesiemy to jej 
zbiór wartości leci aż  

w kosmos 

-Gdzie Ty masz mundurek?  
- Został przy śniadaniu...  

Myślicie że ja jestem jak 
excel? Nie nie jestem i nie 
będę tego wszystkiego 
pamiętała! 

Linijkę mi ukradły te 
dzieci pierońskie!  

Jeśli pójdziesz do 
sklepiku  

to zginiesz 



W Japonii sport odgrywa w 
życiu codziennym ważną rolę,  
więc przybliżę Wam 
podstawowe japońskie sporty 
narodowe . Zacznijmy chyba 
najbardziej znanym sportem, 
czyli zawodami Sumo. 
SUMO 
Sumo jest narodowym sportem 
japońskim i jest ściśle 
powiązane z obrzędami 
religijnymi shinto. Jest to 
bardzo stary sport, jednak 
sportem zawodowym stał się 
dopiero we wczesnym okresie 
Edo (1603-1868). Zawodnicy 
nazywani są rikishi, walczą w 
charakterystycznych opaskach 
na biodrach zwanych mawashi, 
a do tego ich włosy są spięte w 
kok. Zawodnicy walczą na 
dohyo, czyli glinianym ringu o 
średnicy około 4,5 metra. 
Celem walki jest albo 
wypchnięcie przeciwnika poza 
dohyo albo spowodowanie, 
żeby przeciwnik dotkął  dohyo 

inną częścią ciała niż stopy. 
Sama walka trwa mniej niż 
minutę, jednak obrzędy przed 
walką są długie. Zawodnicy 
rzucają przed siebie garść soli, 
by oczyścić dohyo, a następnie 
wykonują shiko. Jest to 
przenoszenie ciężaru ciała z 
nogi na nogę, podnoszenie ich 
w górę i opuszczanie z mocnym 
uderzeniem w podłoże.  
No to może następnymi niech 
będę troszeczkę do siebie 
podobne JUDO, AIKIDO i 
KARATE  
JUDO 
Judo jest to sztuka walki wręcz 
bez użycia broni. Wywodzi się z 
jujutsu. Jujutsu ma bardzo 
długą tradycje sięgającą XVI 
wieku, jednak pierwsze 
wzmianki pojawiają się już w 
VIII wieku. Ojcem 
współczesnego judo jest Jigoro 
Kano (1860-1938), który 
zaczerpnął techniki walki z 
dwóch szkół jujutsu: Tenshin 
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OTAKU TIE 

TIEnik na drutach  

Muzykę i modę łączą niezwykle silne więzi, 
zaprzeczenie temu byłoby grzechem. Od 
kilku miesięcy na łamach „Tienika” piszę o 
tym, co tworzy modę. W tym numerze zajmę 
się muzyką. W ostatnim czasie sieciówki 
pękają od nadmiaru artykułów z logo 
różnych zespołów, żółto-czarne, znane 
chyba każdemu, logo Nirvany użyte przez 
Reserved czy The Ramones, a wcześniej Joy 
Division, „pożyczone” przez H&M. Osobiście 
uważam, że lepiej nie rozwodzić się czy 
osoby noszące na sobie logo jakiegoś 
zespołu, aby na pewno wiedzą o jego 
istnieniu, bo mogłoby być to uznane za 
uszczypliwość z mojej strony. Marc Jacobs -
człowiek, którego żadnej osobie czytającą 
moją kolumnę nie muszę przedstawiać i Kurt 
Cobain, postać, której absolutnie nikomu na 
tym świecie również przybliżać nie trzeba. 
Jest rok 1993, bar w Berlinie, w którym 
siedzi Marc Jacobs, z radia wypływa Smells 
Like Teen Spirit. Marc obserwuje twarze 
pijących piwo, zmęczonych robotników, 
jedzących lunch przedstawicieli klasy 
średniej czy pary nastolatków trzymających 
się za ręce, jedzących frytki z ketchupem. 
Usta każdej z tych osób układają się w słowa 
piosenki. Po powrocie do Nowego Jorku, 
Marc wyszperał tanią flanelową koszulę w 
sklepiku przy ulicy St. Marks Place (w stylu 
Nirvany) i wysłał ją do Włoch, gdzie 
wykonano kopię wzoru w wersji z 
naturalnego jedwabiu (bardzo nie w stylu 
Nirvany).Wkrótce na wybiegach pojawiły się 
jedwabne flanelowe koszule, chodaki z 
atłasu i trampki z delikatnej satyny. I tak styl 
młodego, zagubionego muzyka z Seattle 

wpłynął na jeden sezon rządzącego się 
swoimi prawami, okrutnego świata mody. 
To tylko jedna historia lecz podobnych było 
znacznie więcej. Muzycy mają ogromny 
wpływ na modę, jednak tylko wybranym 
udało się „przemycić” do tego świata coś na 
stałe. 
Komu? Oto krótka(niestety) lista: 
Cher i jej kalifornijski luz. 
Janis Joplin -połączenie tego, co boho z 
grungem. 
Patti Smith i jej skuteczne zatarcie granicy 
między modą męską a damską. 
Debbie Harry, księżniczka punk rocka i jej 
śmiałe (mimo krągłości piosenkarki) 
modowe wybory. 
The Rolling Stones, jak pisało Daily Mail: 
„chłopcy, których każda szanująca się matka 
zamknęłaby w łazience”. 
The Sex Pistols, grube dżinsy, skórzane 
kurtki nabijane ćwiekami, dziurawe 
skarpetki, kolczyki i ubrania poszarpane i 
spięte agrafkami-niekwestionowani 
królowie punk rocka, jednak czy ktoś 
pamięta o tym, że ubierała ich Vivienne 
Westwood? 
Madonna, od okresu koronkowej bielizny, 
nastraszonych włosów i czarnej biżuterii, 
przez nadąsaną Marilyn Monroe, po 
pozbawioną zahamowań boginię seksu w 
bieliźnie od Gaultiera. 
Aż w końcu wspomniany już Kurt Cobain i 
wpływ jego flanelowej koszuli, znoszonych 
trampek i brudnego swetra na słynną 
grunge'ową kolekcję Marca Jacobsa. Muzyka 
i moda-dwa napędzające się mechanizmy. 
Muzyka tworzy modę, a moda rozsławia 



POD KRAWATAMI 
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Książka  Irvinga  Stone’a  

„Pasja życia” jest jedną z 

wielu biografii Vincenta van 

Gogh’a. A właściwie 

opowieścią o jego życiu. Stone 

zagłębił się w historię 

prywatnego życia artysty: od 

pierwszych prób samodzielne-

go życia aż do śmierci (ze 

wspomnieniem dzieciństwa w 

Brabancji). Dzieciństwo i 

młodość oraz relacje z rodziną 

miały znaczący wpływ na 

twórczość van Gogh’a. Na 

kolejnych stronach poznajemy 

próby znalezienia swojej pasji, 

próbę posługi pastora, pracy 

handlarza obrazami, artysty. 

Dopiero malowanie obudziło 

w nim radość, dało szansę 

pokazania uczuć innym. 

Jednak niedoceniony za życia, 

okrutnie traktowany i 

nierozumiany, zakończył 

swoje życie samobójstwem. 

Irving  Stone  w niezwykły 

sposób pokazał Vincenta van 

Gogh’a - jako samotnego i 

nieakceptowanego biedaka, 

który pomimo licznych wad 

widział w ludziach to, czego 

nie dostrzegali inni. Książka  

pozwala zrozumieć van Gogh’a 

i jako artystę i jako zwykłego 

człowieka. 

Shinyo i Kito. Opracował on 
program treningu, włączając do 
tradycji japońskiej zasady 
nowoczesnego sportu i eliminując 
chwyty, mogące zagrozić życiu lub 
zdrowiu. W judo dozwolone są 
rozmaite techniki rzutów i walki 
wręcz, natomiast zabronione: 
kopanie i uderzanie. Zawodnicy 
walczą w charakterystycznych 
białych strojach, nazywanych 
judogami.  
AIKIDO 
Aikido ma swoje źródła w jednej ze 
szkół jujutsu: Daito, założonej 
przez Yoshimitsu Minamoto w XI 
wieku. Współczesne aikido 
zawdzięcza swoją formę 
Moriheiowi Ueshibie (1883-1970). 
Aikido wydaje się podobne do 
judo, ale w przeciwieństwie do 
tego ostatniego, zawodnicy nie 
chwytają kołnierzy i rękawów 
przeciwnika oraz zdecydowanie 
mniej napierają na siebie. Aikido 
kładzie nacisk przede wszystkim na 
wykorzystanie słabych punktów 
przeciwnika, takich jak nadgarstki 
czy stawy ramion. Ze względu na 
przewagę technik defensywnych 
nad ofensywnymi, aikido stało się 
w Japonii bardzo popularne 
zwłaszcza wśród kobiet. 
KARATE 
Karate powstało ponad tysiąc lat 
temu w Chinach, a następnie 

dotarło na wyspy Okinawa jako 
sztuka samoobrony bez użycia 
broni. W samej Japonii pojawiło 
się stosunkowo późno, bo dopiero 
w latach dwudziestych 
poprzedniego stulecia, za sprawą 
Gichina Funakoshiego. W karate 
równie ważne są techniki 
ofensywne, jak uderzenia 
pięściami czy kopnięcia, co 
defensywne, polegające na 
blokowaniu uderzeń i kopnięć 
przeciwnika. Karate powstało jako 
sztuka walki, ale współcześnie 
traktowane jest jako sport z 
elementami samoobrony, jak 
również jako sposób 
psychofizycznego samokształcenia. 
Obecnie istnieje wiele stylów 
karate, z których najstarszym jest 
shotokan, opracowany przez 
Funakoshiego, a jednym z 
najbardziej popularnych jest 
kyokushin.  
A teraz przenieśmy się ze sztuk 
walki do bardziej „estetycznych” 
dyscyplin. Jak każdy wie, w Japonii 
samurajowie byli bardzo ważni a 
ich umiejętności walkki przetrwały 
do dzisiaj pod postacią Kendoi 
Kyudo. 
KENDO 
Kendo to nic innego jak sztuka 
posługiwania się mieczem. Kendo 
w czasach dzisiejszych jest bardzo 
ważne dla Japończyków, jednak już 



ŚCIANY MAJĄ USZY, 
CZYLI TIE-NA SONDA 
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jako sport. Podstawowym 
wyposażeniem jest bambusowy 
miecz zwany shinai, a także pancerz 
osłaniający klatkę piersiową i brzuch 
(do), maska szermiercza (men) oraz 
szerokie spodnie (hakama). 
Zawodnicy walczą jeden na jednego, 
punktowane są jedynie ciosy 
trafiające w głowę, szyję nadgarstki 
oraz tułów. 
KYUDO 
Jest to tradycyjna sztuka łucznictwa. 
Ten sport jest bardzo popularny, w 

Japonii trenuje go ok. 100 tysięcy 
osób. Sposób praktykowania jest 
różny w zależności od szkoły. 
Niektóre kładą nacisk na estetykę,  a 
inne na celność. Łuk japoński (yumi) 
wykonany jest tradycyjnie z 
bambusu, drewna i skóry w sposób 
niezmieniony od stuleci (choć 
zdarzają się też łuki z dodatkiem 
nowszych materiałów, takich jak 
włókno szklane). Na dłoń trzymającą 
strzałę łucznik zakłada specjalną 
rękawicę ochronną z trzema lub 

W naszej szkole działa kółko o 
Japonii, w gazetce także jest o 
tym co nie co ... Ale czy 
uczniowie naszej szkoły w ogóle 
wiedzą, co to MANGA i 
ANIME ? Przedstawię Wam 
odpowiedzi uczniów :  
Dawid (1LO):  Nie czytam, nie 
oglądam, nie wiem. 
Kasia (1LO): Nigdy tego nie 
oglądałam, ale wiem, co to jest, 
więc nie jestem ani za ani 
przeciw. Mam neutralne 
zdanie. 
Michał (3 LO): Ogólnie, jeśli 
ludzie lubią mangę i anime to 
jak najbardziej. Osobiście nie 
przepadam za takimi bajkami, 
ale fajne jest to, bo to jest 
nowa moda i fajni są ludzie, 
którzy się tym jarają  
Piotr (3 Gm): Nie lubię tych 
bajek ... I nie mam żadnego 
pojęcia o tych bajkach. Po 
prostu ich nie lubię  
Maciek (2 LO):  Nie mam 
pojęcia nigdy nie oglądałem  

Dominik (1 LO): Jest najbardziej 
odpowiednią formą rozrywki 
dla młodzieży  
Krystian (3 Gm): Fajna sprawa. 
Można się ciekawie w to 
wciągnąć, czytać, dużo oglądać, 
spędzić przy tym ciekawe 
wieczory ze znajomymi, 
przesiedzieć całe noce. Ja tam 
nie jestem zwolennikiem, ale 
nic do tego nie mam. 
Magda (2 Gm): Dla mnie to 
kolorowe obrazki czytane od 
drugiej strony, ale niektórym 
może się to podobać i w żaden 
sposób tego nie neguję. 
Weronika (2Gm): Najlepsze, co 
stworzył świat. Uzależnia i po 
prostu super. 
Jak widzicie, głosy są 
podzielone. Jedni uważają, że 
anime i manga są niefajne, inni 
wręcz przeciwnie. Jak widać, 
wielu z nas niewiele wie na ten 
temat, dlatego zachęcam do 
regularnego czytania naszego 
kąciku japońskiego. 

KYUDO 

SUMO 

KENDO 

KARATE 



ROZMOWY PRZY KRAWACIE 

Teatr? A po co to komu? Kto jeszcze chodzi do teatru? Przecież to 

nuda… Wielu uczniów naszej szkoły doskonale wie, że to 

nieprawda,  o czym świadczą zapisy na wyjazdy do teatru. A jak 

wygląda teatr z drugiej strony sceny? Z okazji Międzynarodowego 

Dnia Teatru (27.03) rozmawiamy z aktorem  dyrektorem teatru – 

Panem Zbigniewem Stryjem. 
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TEInik: We wszystkich notatkach 

biograficznych o Panu można 

przeczytać: „aktor filmowy i 

teatralny”. Którą z tych form Pan 

preferuje?  

Zbigniew Stryj: To jest tak, że 
wspólnym mianownikiem tego jest 
aktorstwo. Natomiast praca różni 
się na planie filmowym i w teatrze, 
w związku z tym trudno 
dokonywać takiego prostego 
porównania. To są inne światy i 
prostego porównania i zestawienia 
nie ma. Każdy z tych obszarów jest 
trochę inny każdy daje inną 
satysfakcję i inne stawia 
wymagania. Ja wybrałem teatr i 
cały początek mojej pracy 
zawodowej to był teatr, dlatego, że 
teatr był dla mnie najważniejszy. 

Dla mnie teatr jest sztuką żywą, 
polegającą na kontakcie z ludźmi, 
czyli spełnia to moje marzenie, 
żeby z ludźmi rozmawiać. 
Natomiast kiedy zdarzyła się jakaś 
przygoda z filmem, to też 
zobaczyłem, że daje to ogromną 
satysfakcję i przyjemność, więc 
trudno mówić, że którąś z tych 
form preferuję, czy wolę. 
Cudownie jest, gdy się to łączy. 
 
Najważniejsze według pana plusy i 

minusy kina i teatru?  

To jest pytanie, na które 
odpowiedź można formułować 
przez godzinę albo i  dwie. 
Największą zaletą teatru jest 
kontakt na żywo z widzem. Czyli 
współtworzymy spektakl, bo w 
zależności od tego, jak widz czyta 

Pańska rola, którą najlepiej pan 

zapamiętał? 

 

To jest tak, że aktor zawsze pamięta to, co 

było dość niedawno. Ja mam takie 

szczęście, że zagrałem sporo fajnych ról, 

sporo ról dało mi dużo zadowolenie. I 

chyba nie potrafię wymienić takiej jednej. 

Nie zaryzykowałbym, że akurat ta jedna. 

Było tych ról około pięćdziesiąt w teatrze 

ponad dwadzieścia w filmach. 

 

Jak pan reaguje, na niekulturalną 

widownię?  

 

Na szczęście zdarza się to coraz rzadziej. 

Jak zaczynałem pracę, bywały sytuacje, że 

z widowni strzelano z procy. Z haczyków 

strzelano na scenę. W tej chwili młodzi 

ludzie kontaktują się ze światem poprzez 

komunikatory, Internet. W tej chwili 

młodemu człowiekowi nie trzeba tłuc do 

głowy, że w teatrze nie powinno się jeść 

kanapek, bigosu i jeszcze bekać, bo to 

wiadomo. Jest pewna granica obciachu. Ja 

rozumiem, że czasem można wykonać w 

teatrze coś takiego, że staje się ktoś 

bohaterem w szkole, jak to jest bardzo 

dobry dowcip można zaryzykować, ale 

najczęściej to jest słabe, trzy osoby się 

pośmieją, a reszta wyśmieje. My w tej 

chwili przedstawienia poranne, z kanonu 

lektur robimy bardzo dobrze. To są bardzo 

dobre przedstawienia. Zdarzają sią faule, 

ale jest lepiej. 

 

Zbigniew Stryj 
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dotykać ludzkiej wrażliwości, czyli 

niekoniecznie wszystkiego, co wiąże 

się z racjonalnym myśleniem od A do 

Z, ale dajmy wybór, niech teatr 

pokazuje rożne oblicza człowieka. 

Czasami jestem przerażony tym, co 

inne teatry proponują. Czasami we 

współczesnym teatrze nie ma myśli. 

Jest epatowanie obrazami, 

symbolami, jest kult brzydoty, nawrót 

do turpizmu, do gloryfikowania zła, 

proponowania stawiania znaku 

równości między dobrem a złem, 

tego, że dobro i zło to tylko kwestia 

wyboru. To nie jest tylko kwestia 

wyboru, zawsze dobro jest lepsze dla 

człowieka. Każde relatywizowanie jest 

bardzo złe, więc młody człowiek 

powinien wybierać i nie dać się 

omamić. Zadać sobie trud na 

refleksję. 

 

Jak zachęcić młodego człowieka do 

przyjścia do teatru? 

Na to nie ma chyba sposobów, to jest 
tak, że dzisiaj zachęca się poprzez 
reklamę. Reklama to są ogromne 
pieniądze. Wystarczy porównać 
budżet teatru, a budżet producenta 
filmowego, który ma kilkaset tysięcy 
żeby budować ogromne bilbordy, 
żeby prowadzić akcję reklamową. 
Teatry takich pieniędzy nie mają. 
Zachęcić można w jeden sposób, jeśli 
ktoś nie chce być postrzegany jako 

„bezmózg”, to powinien sobie zdać 
sprawę, że oprócz nauki (tej 
oświatowej) jest coś takiego jak 
kultura i sztuka. Bo człowiek nie jest 
wykształcony, jeśli nigdy nie poczuł, 
że trzeba poznać trochę malarstwa, 
trochę teatru, trochę muzyki, czyli 
czegoś, co uwrażliwia i daje 
przyjemność. Poza tym teatr to 
skupienie różnych sztuk. To jest 
sztuka plastyczna, bo jest scenografia; 
to jest muzyka; to jest sztuka gry 
aktorskiej i literatura, na której oparty 
jest spektakl. Jak zachęcić? Nie wiem. 
To musi być potrzeba, ale widzę, że 
młodzi ludzie zaczynają z wyboru 
chodzić do teatru. Gdy zaczynałem 
pracę, to tak nie było. 
 

Jest Pan również dyrektorem  teatru. 

Lubi Pan tę pracę? 

 

Jestem współodpowiedzialny za 

stronę artystyczną. Lubię to bardzo, 

ponieważ bardzo lubię współtworzyć 

różne rzeczy i bardzo dążę do nowych 

rozmów z ludźmi a dla mnie spektakl 

jest właśnie rozmową. Od samego 

początku miałem takie szczęście, że 

pierwszy mój dyrektor pozwolił mi już 

rok po skończeniu szkoły aktorskiej 

reżyserować, stąd ta satysfakcja, że 

potrafię powalczyć o coś. Akurat w 

tym teatrze mamy zespół, który też 

bardzo chce, więc tak, lubię to, co 

robię, nawet bardzo. 

 

tę naszą  propozycję, tak my to 
odbieramy. To jest forma dialogu, 
mimo tego że widz nic nie mówi. To 
jest żywe, każdy spektakl jest inny. 
Przecież budzimy się rano z różnym 
nastawieniem, czasami coś nas boli. 
Człowiek nie jest automatem, w 
związku z tym każdy spektakl jest 
inny. Natomiast jeśli chodzi o kino, to 
szalenie dużo satysfakcji daje ilość 
osób, które mogą oglądać ten film. 
Jeśli film idzie do kin i jest dobry i 
mamy świadomość, że zobaczyło nas 
dwieście, trzysta tysięcy to jest 
niebywałe wrażenie, i to jest coś 
takiego, co nawet człowieka czasami 
przytłacza. 
 

Jaką drogę poleca Pan obrać młodym 

ludziom, którzy chcieliby zostać 

aktorami?  

Myślę, że tradycyjną. Szkoła teatralna 
-  dlatego że szkoła teatralna daje 
przyszłemu aktorowi narzędzia do 
ręki. Przez cztery lata uczy się on, w 
jaki sposób wykonywać ten zawód. 
Nie jest tak, że po czterech latach 
wychodzi gotowy aktor, który zagra 
wszystko, w tej szkole jednak 
dostajemy recepty, sposoby, metody, 
dostajemy je od doświadczonych 
aktorów. Myślę, że szkoła uczy 
dyscypliny, odpowiedzialności, uczy 
tego, że to jest ciężka praca, i na 
studiach tak się pracuje. Tam są 
zajęcia od rana do nocy czasami przez 
sześć dni w tygodniu. To jest poligon, i 
człowiek się uodparnia na to, co czeka 
go w teatrze. Natomiast jeśli ktoś 

bardzo chce, a nie dostaje się do 
szkoły, to trzeba próbować. Można 
przyjść do teatru i wchodzić w małe 
role, a później zdawać  egzamin 
eksternistyczny. Ja jednak opowiadam 
się za tą pierwszą drogą. 
 

Jakie wartości, według Pana, teatr 

może przekazać młodym ludziom? 

 

To zależy kto ten teatr prowadzi i kto 

jaki teatr chce robić. Najlepiej 

rozejrzeć się po mapie teatralnej w 

Polsce i przyjrzeć się  modom. A trend 

jest taki, żeby te – tak zwane – 

tradycyjne wartości, w których ja 

wyrosłem, żeby je ściągać do parteru i 

mówić, że nic nie są warte. Wmawia 

się wam, że  tradycyjna rodzina to 

przeżytek, absurd i bzdura. Więc jakie 

wartości powinien teatr przekazywać? 

Jest coś takiego jak humanizm, 

patrzymy na człowieka. Człowiek jest 

bardzo skomplikowanym zjawiskiem. 

Wydaje mi się, że aby człowiek mógł 

znaleźć coś w teatrze,  nie musi on 

tego znajdować wprost. My nie 

musimy wystawiać na scenie 

moralitetów, ale pokazujemy różne 

aspekty życia, różne postawy i 

czasami zostawiamy otwarte drzwi i 

mówimy: „a teraz zastanów się, 

którędy by trzeba wyjść”. Teatr nie 

jest stworzony jako narzędzie 

dydaktyczne. W teatrze powinno się 


