
Gdybym mogła wybierać gdzie, poza Polską, chciałabym mieszkać wybrałabym Australię, bo jest to
najpiękniejszy zakątek świata jaki widziałam...

Wiesława Sujkowska - rozmowa z Justyną Sieńczyłło i Emilianem Kamińskim

mu niemal się mijamy. Wspólne podróże dają nam możliwość
prawdziwego bycia razem i pewnie dlatego tak bardzo je
lubimy.

To niewiarygodne, że można być aż tak bardzo zajętym. Czy
macie jakiś własny sposób na skuteczny wypoczynek?

E.K. : Kiedy jestem zmęczony zmieniam pracę.

Czy mógłbyś wyrazić się jaśniej?

E.K. : Ależ to jest jasne! Kiedy jestem wyeksploatowanym
aktorem zaczynam być ogrodnikiem, kiedy męczy mnie
praca w ogrodzie, zajmuję się moim winem, mieszkamy w
starym domu, w którym wiecznie jest coś do zrobienia.
Czasami mam wyrzuty sumienia...

J.S. : ...czekałam czy to powie, bo przecież...

E.K. : ...tak, tak, Justynka znowu ma rację! A, mówiąc szcze-
rze, sam ubolewam nad tym, że zbyt mało czasu poświęcam
córce i naszym synom...

A jaśniej?

E.K. : Wcale nie ukrywam tego, że jestem mężoojcem...

To jest jaśniej?

J.S. : Emilian chce powiedzieć, że jest starszy ode mnie o 16
lat, że nie jestem jego pierwszą żoną i że zanim się poznaliś-
my był już tatą Natalki...

Pewnie gdybym była mężczyzną też z miejsca zakochała-
bym się w Justynie, ale powiedz co przede wszystkim Cię
w niej urzekło?

E.K. : Subtelność, bo nie cierpię babonów. Dla mnie, może
dlatego, że moja mama jest bardzo delikatna i kobieca, właś-

Mijają dwa miesiące od Waszego powrotu z Australii, a Wy,
osoby pochłonięte wieloma zajęciami, nie przestajecie
o niej mówić...

J.S. : Jeśli mogę, odpowiem słowami, którymi zwracałam się
do osób goszczących na naszych koncertach.

Naturalnie, bardzo proszę

J.S.: Gdybym mogła wybierać gdzie, poza Polską, chciałabym
mieszkać wybrałabym Australię, bo jest to najpiękniejszy
zakątek świata jaki widziałam.

E.K. : To prawda, kraj jest rzeczywiście niesamowity, ale to co
wspominamy najczęściej dotyczy sposobu w jaki zostaliśmy
tam przyjęci. Dużo podróżuję ze spektaklami po ośrodkach
polonijnych, ale nigdy wcześniej z takim przyjęciem się nie
zetknąłem. Mówię w tej chwili przede wszystkim o opiece
jaką otoczył nas Tadeusz Matkowski, i nie jest to żadne podli-
zywanie się, tylko podziw. Nie wiem czy umiałbym się tak
kimś zająć jak on zajął się nami. To było zupełnie niesamowi-
te i wspaniałe uczucie. Pewnie nigdy nie przestaniemy mu za
to  dziękować...

Jak czuje się para, która ze sobą mieszka, pracuje,
podróżuje...

J.S. : To rzeczywiście może się okazać trudne, ale my umiemy
już oddzielać pracę od życia rodzinnego. Zwłaszcza, że w do-

nie kobiecość jest tym, co w kobietach ujmuje mnie najbar-
dziej...Lubię kobiety, które mogę otaczać opieką i troską.

Czyli jak Wam jest razem

E.K. : Jesteśmy jak prawdziwi kumple, lubimy się.

J.S. : Jesteśmy razem już 12 lat, mamy dwóch wspaniałych
synów, kłócimy się i zaraz potem godzimy, miewamy różne
zdanie i różne opinie, ale nasz związek opiera się na wielkim
szacunku, partnerstwie i wzajemnej fascynacji.

E.K. : Kiedyś przysięgałem sobie, że nigdy nie zwiążę się
z aktorką...

J.S. :...ja głosiłam wszem i wobec, że za nic na świecie nie
zostanę żoną aktora!

A czy nie jesteście zazdrośni o swoje sukcesy zawodowe?
Czy nie pojawia się w Was element rywalizacji?

E.K. : Przepraszam, że mówię o sobie, ale czasami wydaje mi
się, że w naszym środowisku jestem jak jakiś odszczepieniec.
We mnie, po prostu, nie ma zawiści i najszczerzej jak potrafię
cieszę się z prawdziwych, nie tych nadmuchiwanych medial-
nie, sukcesów kolegów. A moja żona jest w gronie kolegów
z pracy na pierwszym miejscu.

J. S. : Oboje mamy świadomość tego, że w naszym zawodzie
każdy indywidual  nie pracuje na swój sukces. Może dlatego
pojęcie zazdrości o sukcesy zawodowe nigdy w nas nie istnia-
ło. Lubimy rozmawiać o naszej pracy, czasami się spieramy,
ale nigdy nie przyszło by nam do głowy, aby porównywać
nasze porażki czy sukcesy.

Spektakl "W obronie jaskiniowca" święci prawdziwe triumfy,
jak to się stało że zainteresowałeś się jego realizacją?

E.K. : Wszystko wzięło się stąd, że jestem niecierpliwy. W na-
szym zawodzie z pracą bywa różnie, czasem jest jej nawał, to
znów pojawiają się "przestoje". Aktor jest człowiekiem do
wynajęcia, a ja nie lubię czekać, kocham pracę i lubię ją sobie
wymyślać. Pewnie dlatego, zastanawiam się co chciałbym
grać w przyszłości, co mogłoby zainteresować publiczność,
co mogłoby ją rozbawić... Podążając za takim właśnie sposo-
bem rozumowania natrafiłem na spektakl Boba Beckera i po-
stanowiłem zaadaptować go do warunków polskich.

Jak sądzicie, dlaczego ten spektakl tak bardzo się podoba?

J.S. : Bo jest fantastyczną śmiechoterapią.

Podobno powstaje damska wersja tego przedstawienia...

J.S. : Owszem, tekst już powstał, jest to rodzaj naszej, kobie-
cej odpowiedzi na tematy poruszane w "jaski-
niowcu". Zatytułowany jest "Abecadło mojego
jaskiniowca" i jestem w trakcie  pracy nad przy-
gotowaniem tego show. Ponieważ jestem
osobą przesądną nie będę o tym opowiadała
ale obiecują, że dołożę wszelkich starań, aby
publiczność znakomicie się bawiła. Już teraz
serdecznie zapraszam. Premiera w karnawale.

A co nowego w Waszym Teatrze "Kamienica",
kiedy pokonacie trudności administracyjne,
kiedy ruszacie?

E.K. : Jestem życiowym optymistą, zawsze
wierzę , że sprawy przybiorą dobry obrót. Nie
wiem czy kiedykolwiek będzie tak, że jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki, znikną
trudności, ale wierzę, że mała scena ruszy pod
koniec listopada tego roku.

Z pewnością pracujecie już nad zbudowa-
niem interesującego repertuaru...

E.K. : O, tak i muszę powiedzieć, ze wygląda to
bardzo obiecująco. Mamy już w próbach
spektakl rozpoczynający cykl "dla dorosłych".
Pierwszym prezentowanym u nas autorem bę-
dzie Jan Brzechwa. Próbujemy też przenieść
na polską scenę utwór serbskiego dramaturga
opowiadający o życiu trzech różnych kobiet.
Sztuka napisana jest tak, że bawi, ale też zmu-
sza do przemyśleń.

J.S. : Jesteśmy dumni, że w naszym teatrze
będzie mógł zrealizować swoje artystyczne
marzenie wspaniały aktor i nasz kolega

Krzysztof Majchrzak. Zamierza on wystawić u nas sztukę
Mikołaja Gogola "Pamiętnik wariata".

Wspaniały jest Wasz optymizm i pasja z jaką mówicie o swo-
im teatrze, jestem pewna, że odniesiecie wielki sukces, bo
przecież przekonaliście już do siebie publiczność. Życzymy
Wam tego z całego serca. Macie w tej chwili możliwość
zwrócenia się do Polaków mieszkających bardzo, bardzo
daleko, czy może to być dobra okazja do powiedzenia cze-
goś ważnego?

E.K.: Polonia australijska to wyjątkowi ludzie. Grupę podobną
do niej spotkałem w San Diego, w Kaliforni. To ludzie pogod-
ni i zadowoleni z życia. Może sprawia to ilość słońca, która
dla nich świeci, a może coś zupełnie innego. W każdym razie,
miło jest być wśród nich i bardzo bym sobie życzył, abyśmy
tutaj, w chłodnym kraju nad Wisłą, mogli być bardziej do nich
podobni.

J.S. : Oczywiście obiema rękoma podpisuję się pod tym co
mówi mąż, a w podziękowaniu za wspaniałe przyjęcie nas
w Australii zapraszam Państwa do naszego teatru, czekamy
w Warszawie przy Al. Solidarność 93. Obiecuję, że nie wyj-
dziecie Państwo rozczarowani. Oprócz strawy duchowej,
w przerwach, będziemy serwowali pyszne domowe wypieki.
Dla zachęcenia Państwa podaję przepis na moje ciasto, które
zawsze się udaje.
Składniki: 1 kg jabłek, 25 dkg drobno posiekanych bakalii,
1 szkl.cukru, 2 szkl. mąki, 3 całe jaja, 1 łyżeczka proszku do
pieczenia, 1 łyżeczka sody. Jabłka obrać, grubo pokroić, dodać
bakalie, wsypać cukier, wymieszać, dodać mąkę z proszkiem
i sodą, oddzielnie roztrzepać jaja i dodać do całości. Piec ok.
godziny w temperaturze 180 st.C.

E.M. : Pozdrawiamy Państwa serdecznie, jeszcze raz dzięku-
jemy za Państwa oklaski i zapraszamy, odwiedzajcie nas
w Warszawie.


