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Współczesny teatr muzyczny, a 
zwłaszcza musical, dla baletu od 
dawna już przeznaczył specjalne 
role. Taki tancerz w musicalu 
to nie byle kto. Jego szczególne 
umiejętności zdobywane w trakcie 
dziewięcioletniej edukacji w szkole 
baletowej podbudowane talentem 
aktorskim i wokalnym zacięciem 
pasują jak ulał do zadań stawianych 
wykonawcom współczesnych 
przedstawień musicalowych. Dla 
przeciętnego widza zatarła się 
już granica pomiędzy teatralnymi 
zespołami, niegdyś tak wyraźnie 
zarysowana. Dzisiejszy aktor-
wokalista musi posiadać 
ponadprzeciętne umiejętności 
taneczne, a tancerz musi przyzwoicie 
śpiewać. Chóru pojmowanego jako 
statyczne tło wokalne w teatrze już 
nie ma. Jednym zdaniem – wszyscy 
robią wszystko. 
Balet to grupa ludzi najbardziej 
zapracowana w teatrze. Podczas 
gdy aktorom zdarza się czasami 
dzień wolny od prób (gdy akurat 
w próbach jest tytuł, w którym nie 
zostali obsadzeni), balet spotyka się 
codziennie bez względu na repertuar 
i próby na porannej lekcji. Jest to czas 
codziennego treningu, mającego 
na celu utrzymanie formy, rodzaj 
rutynowych ćwiczeń kondycyjnych 
dających nieprzerwaną gotowość 
do scenicznej pracy. Są bowiem 
zadania specjalne, przeznaczone 
wyłącznie dla baletu – trudniejsze 
partie, bardziej skomplikowane 
partnerowania, czy choreografie 
oparte na klasycznej technice tańca. 
Ale bywa też, że tancerze dostają 
zadania aktorskie, z którymi chętnie 
się mierzą. Ba! Bywa, że tancerz 
otrzymuje całkiem poważną rolę i to 

B -  jak balet

 „Wielki świat nas wzywa…” 

nie tylko ze względu na umiejętności 
stricte taneczne. Są bowiem w balecie 
osoby bardzo utalentowane zarówno 
wokalnie jak i aktorsko. 
Był kiedyś w naszym teatrze tancerz, 
któremu dyrektor powierzył rolę nie 
małą, wręcz tytułową, a role tytułowe 
zwykle nie należą do małych. Starał 
się bardzo (bo „starunku” kto jak 
kto, ale tancerze są nauczeni od 
dziecka). Chodził pilnie na lekcje 
śpiewu i pięknie opanował warstwę 
wokalną. Na próbach z uwagą słuchał 
reżysera i dość sprawnie wykonywał 
jego polecenia. A że były to początki 
nowych zadań dla baletu, był 
bacznie obserwowany przez kolegów 
i obficie oblewany prysznicem 
komplementów. Miło było patrzeć, 
jak się rozwijał, jak rozkwitał jego 
talent. Do czasu, aż na jednej z prób 
mnogość płynących uwag (np. „Źle! 
Jeszcze raz!) podniosła poziom jego 
frustracji do kreski z napisem „uwaga 
wybuch”. A że kolega znany był z 
temperamentu ponadprzeciętnego 
wybuch ów nastąpił. Stało się 
tak również dlatego, że stopień 
utalentowania nie zrównał się z 
odpowiednim do niego poczuciem 
pokory. Praca na scenie jest dość 
„potliwa” i być może akurat tego 
dnia kolega uzupełniał elektrolity 
wodą sodową… Od tamtego dnia 
kariera aktorska kolegi tancerza w 
naszym teatrze przekroczyła szczyt 
równi pochyłej i zaczęła się po niej 
powolutku staczać. Dziś już go nie ma 
w zespole. Ale wieści głoszą, że radzi 
sobie świetnie w różnych dziedzinach 
teatralno-szołbiznesowej roboty. 
Ciekawe, czy jeszcze pamięta, że w 
Muzycznym uchyliła się dla niego ta 
furtka?
   Jacek Wester

ROZBUJANE HORYZONTY TOMSKI

ALFABET  TEATRU MUZYCZNEGO

PAŃSTWOWE POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE

- To co ja w końcu śpiewam?  
-  To inne niż on. 
-  Czyli co, to niżej tylko wyżej? 
-  Od tego co on tercje wyżej, ale sekste niżej w oktawie   
 wyżej.
- Rozumiem.

Zanim zakwitną magnolie…
Jak fortuna… 
akcja kołem…

Wiosna w tym roku jakby 
nieco wcześniej pomachała 
nam baziami. I choć na aurę 
ukwieconych łąk, krzewów i 
drzew jeszcze trzeba trochę 
poczekać, to jednak na naszych 
teatralnych korytarzach widać już 
wiosenną odmianę. Dziewczyny 
bardziej kolorowe, chłopaki na 
próbach uśmiechnięci, wszędzie 
słychać radosne rozmowy 
i gromkie śmiechy. Jednym 
zdaniem powraca wszechobecny 
entuzjazm rozsiewany przez 
budząca się na nowo do życia 
przyrodę. I choć artyści potrafią 
niezależnie od pogody wykrzesać 
w sobie zapał do realizacji 
nowych projektów, to jednak 
przyznać trzeba, że cieplejszy 
wiatr, słoneczne poranki i błękit 
morskiej zatoki sprzyjają nam i 
dodają sił w naszych codziennych 
zmaganiach.

Zanim kwietny czas na dobre 

zagości w okolicznych sadach 
Teatr Muzyczny proponuje Wielki 
Wybuch czyli Big Bang. Każdy, 
kto poświęci jeden ze swoich 
wiosennych wieczorów, żeby 
ów Wybuch zobaczyć i poczuć 
odnajdzie w sobie gotowość na 

przyjęcie wiosennej energii. 
Bo teatr to sztuka, która lubi 
harmonię i choć czasem wzbudza 
burzę uczuć, to jednak ostatecznie 
pomaga zrozumieć otaczającą nas 
rzeczywistość i pozwala patrzeć 
na świat z większą dozą empatii. 

A w pierwszym wiosennym 
Antrakcie – oprócz zapowiedzi 
nowej premiery (rozmowa z 
aktorami) i informacjach o 
castingowych zmaganiach do 
musicalu Hairspray – wywiad 
w cyklu „Firmament gwiazd 
Teatru Muzycznego”. Tym razem 
„maszyna losująca” wybrała 
Dorotę Kowalewską, która opowie 
o swoich pasjach i życiowych 
wyborach. Abecadło odkryje 
zaś kilka tajemnic z teatralnego 
życia baletu, który w teatrze 
muzycznym pełni wielorakie role. 
W marcu zaprosimy też naszych 
widzów na Noc w Muzycznym – 
wydarzenie niecodzienne, które 
pozwoli poznać zakulisowe życie 
teatru i odsłoni to, co na co dzień 
przed ciekawskim wzrokiem 
zakryte.

Taka wiosna tylko u nas! I to jeszcze 
zanim zakwitną magnolie…
            
             Jacek Wester

Historycznie rzecz ujmując 
Co do formy, no i treści
Różne się historie snują
Wiele pojęć Teatr zmieści

Co tym razem im po głowie
Chodzi? – Głodny Widz zapyta
Czy ogarnę tę opowieść?
Czy z promptera muszę czytać?

Już z maczetą w gąszcz metafor
Widz spragniony ruszyć gotów
Podnosimy, więc semafor
Czas dla artystycznych wzlotów!

Wyposzczony od tygodni
po Sylwestra fajerwerkach
Widz na kant prasuje spodnie
i premiery nowej zerka

Będzie wielkie BUM! W Teatrze 
Intryguje tytuł nowy
No i jakby tu nie patrzeć
wątek bardzo wybuchowy

Postanawiam, wyjśc naprzeciw
z zaproszeniem wierszowanym
i ciekawość w Widzu wzniecić 
w „Horyzontach rozbujanych”

Rozbudzone apetyty
dać powinny pełną salę
i frekwencję na gór szczyty
wynieść winny doskonale 

Skoro czytasz, to trafiłeś
na Antraktu czwartą stronę
W głowie zamęt? Nie, nie piłeś
Odurzonyś felietonem

Słuchaj Widzu, jest premiera!
Myślę – BOMBA! To się zdarza
Odliczamy już do zera,
a Ty Widzu… do lekarza!

Idź po coś na śmiechu kolkę,
bowiem może być wesoło
Kiedy w polkę rockendrolkę
wkręci się historii koło

Jak fortuna… akcja kołem…
Tyle, że na wspak się toczy
Wkrótce się dowiemy społem
Jak to było?  i Co, po czym?

Dociekając prawdy wątku,
fundamentu wszystkich pytań
Jak to było na początku?
Wybuch był… I śmiech! I kwita!

        
        BIG BANG! Andrzej Śledź!

LOŻA Z WIDOKIEM NA...
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W 2015 roku do Studium zawitała 
grupa młodych ludzi, których 
bagaże przyjechały z Podkarpacia, 
centralnej Polski, z sąsiedniego 
Pomorza i Wielkopolski. W szatni 
przy stepówce spotkali się: 
psycholog, jazzmanka, romanistka, 
wuefista, technik budownictwa, 
skrzypaczka, pianiści, przyszły 
logopeda i dyrektorzy instytucji 
artystycznych. Po 3 – letniej 
przygodzie, pełnej pracy, potu, 
nowych doświadczeń i emocji, 
w trakcie której dotykała nas 
ciągła niepewność przerywana 
chwilami satysfakcji, nadszedł 
czwarty rok. Przyniósł on czas 
podsumowań. Pokazaliśmy światu 
naszą wrażliwość i umiejętności, 
wykształcone w procesie edukacji. 
Służyły do tego nasze spektakle 
dyplomowe: „Wesele” w reżyserii 
Macieja Konopińskiego oraz 

„Metamorfozy” z piosenkami 
zespołu Maanam, zrealizowane 
przez Rafała Ostrowskiego.  Teraz 
przyszedł moment na wisienkę na 
torcie – koncert dyplomowy, który 
odbędzie się 25 marca o godzinie 
19-tej  na Dużej Scenie Teatru 
Muzycznego w Gdyni. Nad całym 
zamieszaniem czuwa Bernard 
Szyc – reżyser, aktor, pedagog. 
Kierownikiem muzycznym 
jest  aranżer i akompaniator 
współpracujący ze Studium – Adam 
Urbanowicz. Towarzyszyć mu 
będą muzycy Teatru Muzycznego 
w Gdyni oraz studenci Akademii 
Muzycznej w Gdańsku. Za kostiumy 
odpowiedzialny jest Paweł Sikora, 
który wyśmienicie zadbał o nasze 
„Metamorfozy”. Choreografie 
stworzyła niezastąpiona Joanna 
Semeńczuk oraz Sara Ławniczak 
i Karol Drzewoszewski, natomiast 

Renia Gosławska dba o nasze 
przygotowanie wokalne. Oprócz 
czwartego roku, zaprezentują się 
również nasi młodsi koledzy ze 
szkoły. Podczas koncertu usłyszą 
Państwo utwory z polskich i 
zagranicznych musicali. Nie 
zabraknie fragmentów spektakli 
Wojciecha Kościelniaka z muzyką 
Piotra Dziubka, oraz klasyków 
sceny muzycznej, jak: „Chicago”, 
„Spamalot” czy „Producenci”. 
Pojawi się również repertuar 
rozrywkowy, odkrywający gusta 
muzyczne dyplomantów. Liczymy 
na Waszą obecność i wsparcie w 
tym ważnym dla nas dniu, kiedy 
to staniemy przed Wami, aby 
wspólnie celebrować moment 
przeobrażenia słuchacza w aktora 
scen muzycznych. Zapraszamy!

   Beata Kępa



Pochodzi z Olsztyna. Do Gdyni 
przyjechała 34 lata temu. 
Pokochała gdyński Teatr 
Muzyczny ze wzajemnością. 
Odtwórczyni wielu wspaniałych, 
pierwszoplanowych ról.  
Niezapomniana Evita, Welma  
z Chichago, Florence z Szachów 
i Pani Czajnikowa z Pięknej  
i Bestii, …
Firmament gwiazd przedstawia 
Dorotę Kowalewską.

Jacek Wester – Znamy się już tyle 
lat, że właściwie zastanawiam 
się nad pytaniem, na które nie 
znałbym odpowiedzi. Zapytam 
więc o przyszłość. Jakie są 
dalekosiężne plany?

Dorota Kowalewska – Plany 
planami, a przyszłości tak 
naprawdę nikt nie zna. Obecnie 
znajduję się w cudownym okresie 
mojego życia. Zawodowo czuję 
się spełniona i nie odczuwam już 
napięcia i presji grania za wszelką 
cenę. To, co najpiękniejsze w 
musicalu mam już pewnie za sobą. 
Przede mną zupełnie inne role. 
Ale przede wszystkim po okresie 
intensywnego grania nareszcie 
miewam więcej czasu dla siebie, 
dla rodziny. Jestem smakoszem 
życia, uwielbiam podróże, 
kocham naturę, zwierzęta i… dość 
liczne grono moich cudownych 
przyjaciół, z którymi łączy mnie 

zarówno wspólna historia jak  
i pasje.

J.W. – Twoja rodzina jest 
niezwykła, bo…?

D.K. – Moje korzenie pozostały 
gdzieś w krainie wielkich 
jezior. Całe moje dzieciństwo 
to Olsztyn i Mazury. Jednak już 
po maturze, wraz z podjęciem 
nauki w przyteatralnym Studio, 
zaczęłam wrastać w Gdynię. Pod 
koniec szkoły poznałam mojego 
męża, Grzegorza Gzyla, który 
w Muzycznym znalazł swoją 
pierwszą pracę po dyplomie 
w krakowskiej PWST. Potem 
na świat przyszedł nasz syn – 
Jeremiasz. Zaczęło się poważne 
życie, choć warunki były jeszcze 
wciąż studenckie – mieszkanie 
w Domu Aktora, niziutkie pensje 
i brak wszystkiego (realia lat 
przełomu ustrojowego). Ale rok 
za rokiem nasza wspólna „walka” 
zaczęła przynosić efekty. Zbyt 
szybko odeszli moi rodzice – 
najpierw tato, później mama.  
Dlatego wiem, że najważniejsza 
jest miłość. Jej efektem są 
nasze dzieci – wspomniany 
już Jeremiasz, który także jest 
aktorem i radzi sobie całkiem 
dobrze, i Tosia (lat 12), która  
o aktorstwie myśli; nasz 
budowany na raty dom, nasze 
cudownie magiczne miejsce na 
Kaszubach i… moi przyjaciele.

Jestem wdzięczna losowi, że 
tak bogato mnie wyposażył…

J.W. – Smaki życia, to również 
twoje podróże. Dokąd wybierasz 
się niebawem?

D.K. – Do Florencji. Wrócę tam po 
latach. Moje obecne podróżowanie 
bywa dość spontaniczne, 
ponieważ uzależnione jest od 
wolnego czasu w teatrze. Kiedyś 
to dzięki teatrowi mogłam 
zwiedzić całą Holandię, Niemcy, 
Szwajcarię, USA, a nawet Litwę  
i rosyjski Sankt Petersburg. 
Zawsze starałam się znaleść 
trochę czasu, żeby zwiedzić 
miejsca, w których graliśmy  
i koniecznie spróbować 
miejscowej kuchni. Uwielbiam 
podróże. Moje ukochane miejsca 
to między innymi wzgórza 
Toskanii – jej smaki i zapachy. Ale 
od lat jestem też zafascynowana 
Orientem, do tego stopnia, że 
postanowiłam nauczyć się języka 
tureckiego. Właśnie zaczynam. 

J.W. – No tak, to takie naturalne…

D.K. – Łagodnie przeszedłeś do 

natury. Otóż tak, natura jest dla 
mnie bardzo ważna. Odczuwam 
bliską więź i jakąś szczególną 
łączność z naturą. Wszyscy przecież 
jesteśmy jej częścią i szkoda, że nie 
pamiętamy o tym na co dzień. Mam 
to szczęście, że mój dom znajduje 
się na skraju Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego, więc codziennie 
jestem w lesie z moją Judy (cudownej 
urody terierka) na spacerach, na 
które często zabieram okoliczne 
psy. Mam też trochę natury „na 
własność” – to mój ogród, w 
którym lubię buszować na wiosnę 
i domek ukryty w kaszubskiej 
głuszy, który tętni życiem przez 
całe lato. Ja jednak najbardziej 
uwielbiam pobyć w nim sama. 
Chodzę wtedy na długie spacery 
czytam książki na werandzie i kąpię 
się nago o poranku w jeziorze. To 
najlepiej ładuje moje akumulatory 
na jesienny czas. Zimą lubię 
wyskoczyć na parę dni gdzieś do 
Afryki, żeby zaczerpnąć trochę 
słońca i tak udaje mi się przetrwać 
do lata (śmiech).

Boyd Graham i Jed Feuer nigdy 
nie ukrywali faktu, że musicalem 
o Wielkim Wybuchu i historii 
świata chcą... zarobić duże 
pieniądze. Kontrowersją i ciętym 
poczuciem humoru udało im 
się jednak rozśmieszyć tysiące 
widzów. Teatr Muzyczny w Gdyni 
nadzieje podreperowania budżetu, 
a także poprawy nastroju swojej 
Publiczności pokłada w duecie 
- Marek Sadowski i Marcin 
Słabowski. Z aktorami rozmawiała 
Sylwia Firańska.

Na takim etapie prób, na jakim 
jesteście - myślicie, że uda się 
Wam przekonać Widzów  do 
zainwestowania w Wasze show?
Marcin (Boyd): Jesteśmy jeszcze 
w fazie „rodzenia się” spektaklu, 
więc trudno na obecnym etapie 
przewidzieć efekt końcowy. Wiele 
aspektów spektaklu musimy 
jeszcze poukładać, przećwiczyć. 
Musimy zagospodarować ponad 150 
rekwizytów.

W ile postaci wcielicie się podczas 
spektaklu?
Marek ( Jed): Licząc z głównymi 
bohaterami, Jed’em i Boyd’em,  
w spektaklu pojawi się 35 postaci.
Marcin: Co daje kilkanaście  
„na głowę”.
Marek: Będą to postaci przeróżne, od 
Adama i Ewy po Józefinę i Napoleona.
Marcin: Trochę tego jest.

Nie macie osobistych dylematów z 
dość kontrowersyjnymi poglądami 
na historię Waszych bohaterów?
Marcin: Myślę, że Jedowi i Boydowi 
kontrowersyjność wydawała się 
dobrym chwytem marketingowym. 
Chcieli oni sprzedać i zrealizować, 
świetny ich zdaniem, pomysł 
na musical. Posłużyli się więc 
żartem, momentami rzeczywiście 
hardcore’owym. Możliwe też, że 
polski przekład jest trochę ostrzejszy 
w wydźwięku.  
Marek: Dylematy mogą się oczywiście 
pojawiać, jednak należy pamiętać 
o naszej funkcji w spektaklu. Jako 
etatowi aktorzy mamy do wykonania 
zadanie - wpisać się w cudzy tekst, 
w sposób określony przez reżysera. 
Podczas prób możemy dzielić się 
wątpliwościami, jednak nie oznacza 
to, że zostaną one uwzględnione.
Kto więc musi podejść z większym 

dystansem do tego spektaklu - Wy 
czy Publiczność?
Marek: Ocenę trzeba pozostawić 
widzom. Gdybyśmy to my zaczęli 
oceniać, i dystansować się od postaci 
- mogłoby to mieć negatywne skutki 
dla spektaklu.
Marcin: Czy ten musical się 
spodoba, jest kwestią indywidualną. 
Wykorzystany w nim żart jest 
rzeczywiście „na krawędzi”.

O Marku wiadomo, że lubi ciasne 
przestrzenie sceniczne, ale Ty, 
Marcin? Nie dostajesz klaustrofobii 
na Scenie Kameralnej?
Marcin: Nie. Scena Teatru 
Muzycznego w Poznaniu, gdzie też 
gram, jest rozmiarów naszej Sceny 
Kameralnej. Przyzwyczaiłem się.

Jak zmienia się kontakt aktor - widz 
na tak małej widowni wzgledem, na 
przykład, naszej Dużej Sceny?
Marcin: Mnie to przeraża. 
Marek: Duża Scena daje złudne,  
ale kojące, poczucie anonimowości.
Marcin: Trochę tak. Z Dużej Sceny 
praktycznie nie widać Widzów. 
Kiedy ktoś mówi mi, że na którymś  
z miejsc siedzi ktoś taki a taki, jestem 
zdziwiony. Obieram sobie oczywiście 
punkt widowni, na który patrzę, 
ale widzę tylko kontury sylwetek. 
Na scenie Kameralnej kontakt  
z Publicznością jest natomiast - w 
stosunku do Dużej Sceny - niezwykle 
bliski.
Marek: Scena Kameralna stawia 
inne wymagania. Narzuca chociażby 
„szerokość” gestów, ruchów. Większą 
rolę odgrywa także mimika.
Marcin: To trudna scena z jeszcze 
jednego powodu. Najczęściej 
scena i widownia są wyraźnie 
oddzielone. Jest wyznaczona granica.  
Na Kameralnej, pierwszy rząd 

„The Big Bang” - Wielki Wybuch 
i komediantów dwóch 

widowni znajduje się na poziomie 
sceny, w pewien sposób staje się 
więc jej częścią. Dwie, zazwyczaj 
oddzielone przestrzenie, łączą się.

Będziecie wchodzić w interakcję  
z Widzami?
Marek: Tak, zburzymy tę 
niewidzialną „czwartą ścianę”. Jeśli 
ktoś nie jest wielbicielem tego typu 
zabiegów, lepiej będzie się czuł na 
dalszych miejscach.
Pracujecie ze sobą kilka ładnych lat. 
Jest coś, co zaskoczyło Was jeszcze 
przy tak bliskiej współpracy?
Marek: Od siedmiu lat wychodzimy 
wspólnie na scenę, dzielimy też 
garderobę. Trochę wiemy o sobie 
prywatnie. Znamy się na tyle dobrze, 
że nie spodziewamy się zaskoczeń 
podczas tej współpracy.

Marek jest bardziej asystentem 
reżysera czy partnerem na scenie?
Marcin: Zdecydowanie partnerem 
na scenie! Jako asystent ewentualnie 
cały czas próbuje ogarnąć komputer 
z podkładami muzycznymi.
Marek: Nie lubimy się z technologią...

Jak współpracuje się Wam  
z Tomaszem Dutkiewiczem?
Marek: Po ludzku jest miło.
Marcin: Tak. Z Tomkiem znamy się 
już z „Gorączki Sobotniej Nocy”. Na 
próbach stwarza miłą i dość luźną 
atmosferę. Zresztą, do prapremiery 
11 kwietnia jest jeszcze trochę czasu. 
Napięcie zapewne zdąży u nas 
zagościć.

Tak około 5 kwietnia? 
Marcin: Miejmy nadzieję, że jednak 
trochę wcześniej!
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J.W. – W tym wszystkim oczywiście 
towarzyszą ci zwierzęta?

D.K. – Zawsze tak było i wciąż tak 
jest. W moim domu zawsze był 
pies, a ponieważ byłam jedynaczką 
łatwo zrozumieć, jak ważnym był 
dla mnie towarzyszem. Potem w 
moim gdyńskim domu były psy 
(często dwa na raz), koty, a nawet 
papuga żako. Obecnie jest tylko 
Judy i kocham ją bezgranicznie. 
Niestety w podróże zwierzaków 
nie zabieram. No chyba, że jest 
to podróż na Kaszuby lub Mazury 
(śmiech). 

J.W. – Ale zwierzęta to niejedyni 
przyjaciele?

D.K. – Ależ skąd! Nasz dom jest 
ciągle pełen ludzi. Staram się 
dbać o moje relacje. Kultywuję 
przyjaźnie olsztyńskie, które 
trwają od czasów szkolnych. 
Odwiedzamy się wzajemnie  
i spędzamy naprawdę cudowny 
czas. Mam przyjaciół w bardzo 
różnym wieku i z bardzo różnych 
środowisk. Bardzo cenię sobie 
przyjaźnie sąsiedzkie. One bardzo 
budują poczucie bezpieczeństwa. 
Na sąsiadów zawsze można liczyć. 
No i oczywiście mam mnóstwo 
przyjaciół z naszego zawodowego 
środowiska. To bardzo ważne, 
bo sprawia, że praca jest 
przyjemnością. Bywa też 
doskonałą terapią na codzienne 
smutki, bo nikt tak nie poprawia 
humoru i nie potrafi rozbawić, 
jak moi teatralni przyjaciele. 
U-wiel-biam! To trzyma mnie w 
pionie. Jestem wdzięczna losowi, 
że tak bogato mnie wyposażył w 
ludzi dobrego serca. Kocham ich 
wszystkich. 

J.W. – Cudownie jest być częścią 
tej twojej ukochanej gromady.

D.K. – Masz w moim sercu swoje 
cieplutkie miejsce od lat.

J.W. – No to nasza tajemnica 
została zdradzona (śmiech). Na 
koniec muszę ci powiedzieć, 
że gdy kiedyś maszyna losująca 
wybierze mnie do Firmamentu, 
mój wywiad mógłby wyglądać w 
dużej mierze podobnie. Wystarczy 
tylko zamienić inicjały (śmiech).

D.K. – Będę o tym pamiętać 
(śmiech, śmiech, śmiech).
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