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O dyrektorze trzeba mówić 
dobrze, a co dopiero pisać? Jak 
mówi „staropolskie” porzekadło: 
Nie gań szefa swego, bo możesz 
mieć gorszego. W długiej historii 
naszego teatru dyrektorów nie 
było znowu aż tak wielu. O każdym 
można pisać dobrze, bo każdy coś 
dobrego dla tego teatru zrobił 
i swój ślad zostawił. O każdym 
też krążą po kulisach przeróżne 
anegdoty – od tych prozaiczno-
biurowych po te całkiem 
pikantne. Każdy z dyrektorów był 
artystą i doskonale wpisywał się 
w koloryt teatralnych korytarzy 
wypełnionych innymi, może 
nieco zbyt szalonymi, artystami. 
Każdy jednak umiał tę gromadę 
okiełznać i zaopiekować się nią. 
Baduszkowa w trakcie spektaklu 
stawała w drzwiach widowni 
obserwując zza kotary grających 
aktorów, Gruza lubił wpadać do 
teatralnej kawiarni na pogawędkę 
z aktorami, Korwin uwielbiał 
snuć się po kulisach… Wszyscy 
dyrektorzy (łącznie z obecnym) 
bywali regularnie w teatralnym 
bufecie. To tu toczyło się i toczy 
wiele istotnych (również dla 

D - jak dyrektor
kariery) rozmów. Gdyby bufetowe 
mury i sprzęty mogły przemówić… 
Z drugiej strony może to  
i lepiej, że nie posiadły takiej 
umiejętności. W zastępstwie 
murów przytoczmy jedną  
z pamiętnych anegdot. Pewien 
dyrektor na bufetowym tarasie 
po kolejnej premierze, która 
znów okazała się sukcesem, snuł 
dalekosiężne plany artystyczne. 
Za rok będzie to, za dwa lata 
tamto, z trzy… Stojąca tuż obok 
młoda dobrze zapowiadająca się 
aktorka zapytała z przekąsem – 
To pan zamierza tu być jeszcze 
tyle lat? Na tarasie zrobiło się 
cicho. Atmosfera stężała i nie 
wiadomo kiedy towarzystwo 
jakby się przerzedziło. Ktoś 
wreszcie przerwał tę niezręczną 
ciszę, wybuchając sztucznym 
śmiechem, mającym rozładować 
napiętą atmosferę. W kolejnym 
sezonie młoda, zdolna i dobrze 
zapowiadająca się aktorka 
znalazła pracę w stolicy. Na całe 
szczęście, bo dalekosiężne plany 
dyrektora i tak by już jej nie 
dotyczyły. 
     
            Jacek Wester

ROZBUJANE HORYZONTY TOMSKI

Tak właściwie, to po co komu wakac je…?

Gdyby nie pesel...

Wakacje zawsze są za krótkie, 
a powrót do pracy zazwyczaj 
bywa mało przyjemny, prawda? 
Jeśli tak myślicie, to bardzo 
wam współczujemy. Nasz 
powrót był bardzo przyjemny. 
Od razu poczuliśmy nieodpartą 
chęć wspólnego pośpiewania, 
więc czym prędzej odbyliśmy 
serię prób wokalnych, 
przypominających muzyczny 
materiał nauczony jeszcze 
przed urlopem. To zajęło nam 
tylko trzy dni i tylko niektórzy 
po drodze stracili głos. Potem 
wprost nie mogliśmy się oprzeć, 
żeby razem – tak wspólnie, 
zespołowo – potańczyć. No to 
szybciutko pobiegliśmy na salę 
baletową (jak to dobrze, że ona 
jest taka duża) i pohasaliśmy 
sobie tak przez kilka dni. Żeby 
za bardzo nie dać mięśniom 
zapomnieć, że ich zadaniem jest 
poruszać organizm. W lustrach 
odbijały się nasze uśmiechnięte, 

zadowolone, zroszone potem  
i na powrót umordowane twarze. 
Gorące powietrze na zewnątrz  
i duchota w sali przypominały  
o cudownej atmosferze ukochanej 
pracy. Aż sami się dziwiliśmy 
po co nam był ten urlop? Jak 
można było żyć bez codziennej 
przepierki przepoconych 
koszulek? Przecież to właściwie 
strata czasu. No, ale kiedy już 
wszystko wróciło do normy  
i znów poczuliśmy dawne 
zakwasy, a mokre koszulki 
przyklejone do pleców jeszcze 
nie zdążyły przeschnąć, 
otrzymal iśmy serdeczne 
zaproszenie na scenę. Och jaka 
to była radość! Nareszcie scena, 
po tak długiej przerwie. Ta 
półtoramiesięczna rozłąka była 
nie do zniesienia. Nie powinno się 
nas na nią skazywać! Więc szybko, 
szybko na scenę! Gdy ogarnął nas 
mroczny chłód kulis i pierwsze 
błyski światła odkryły nam 

tajemnice scenografii, radość 
nasza wybuchła dwójnasób. Otóż 
okazało się, że ta dekoracja jest 
taka… ładna i tak bardzo pasuje 
do wszystkich piosenek, które 
wcześniej śpiewaliśmy i na 
dodatek wręcz zachęca do tańca, 
bo sama tańczyć potrafi. No coś 
wspaniałego. I do tego jeszcze 
te kostiumy, które wreszcie 
możemy na siebie założyć. 
Przecież to będzie jakaś mega 
przyjemność móc to wszystko 
pokazać naszej publiczności. 
Więc co sił w nogach i gardłach 
przelecieliśmy przez kolejne 
dni kilkadziesiąt razy całość 
spektaklu, powtarzając niektóre 
ulubione sceny kilkakrotnie. No 
i chyba już jesteśmy gotowi. Nie 
możemy się doczekać. To będzie 
wspaniałe otwarcie sezonu! Gdy 
to zobaczycie zrozumiecie, że 
te całe wakacje były prawie 
niepotrzebne. Prawie… Ale 
jednak były (całe szczęście)…  

Lata 60-te XX w. kojarzą mi się 
jako żywo z początkiem mojej 
edukacji w szkole podstawowej. 
Stoję sobie na placyku przed 
wejściem do szkoły w krótkich 
spodenkach i białej koszuli. Mam 
7 lat i jestem dumny w faktu, że 
sznurówki nie stanowią już dla 
mnie problemu. Umiem je wiązać 
i tyle! Lata 60-te skończyły się 
dla mnie w 6 klasie podstawówki. 
Zanim się jednak skończyły, 
Polska obeszła hucznie swoje 
1000-lecie, a  świat zachłystywał 
się pierwszymi lotami w kosmos. 
Wreszcie w 1969 człowiek 
wylądował na księżycu. W domu 
korzystano z winylowych płyt 
i gramofonu marki Bambino – 
zwanego przez wielu adapterem. 
Takie winyle niektórzy młodsi 
widzowie zobaczą być może  
po raz pierwszy na scenie w 
musicalu Hairspray. Tu już tylko 
jako rekwizyty wspierające 
wykonawców. Wykonawców 
różnych, bo chociaż najgłośniej 
przemawia ze sceny młodość, to 
jednak ktoś musi zagrać matkę.  
Na scenie śmiało zadajemy kłam 
powiedzeniu, że matka jest tylko 
jedna. Skoro mówi się też, że sukces 
ma wielu ojców to i o te liczby 
jesteśmy spokojni. Są epizody  
i role z którymi młody wykonawca 
walczyłby pewnie dzielnie  
z pomocą sztucznej siwizny – ale 
po co? Mamy doświadczonych 
aktorów gotowych zagrać menela 
czy zboczeńca aż po granice 
wiarygodności. A młodzież niech 
sobie pozostanie młodzieżą. 
W końcu jest w odpowiednim 
do tego wieku. Starsi aktorzy  

z radością zagrają nawet  jeszcze 
starszych od siebie – bo wiedzą 
jak to się robi. Ta wiedza pozwala 
im odtworzyć bezbłędnie np. 
gęstość  zsiadłego mleka czy 
molekuły kiszonego ogórka.  
Doświadczenie, to w którymś 
momencie najistotniejszy 
element całej układanki  
o nazwie rola. A młodzież niech 
sobie będzie młodzieżą, bo nas 
już na to nie stać. Czasem tylko 
smutek i nostalgia każe się 
zapomnieć i zatrzymać dłużej 
wzrok na wybranej koleżance  
z zespołu. Niestety, wszystkie są 
piękne.  Tych zatrzymań bywa 
czasem sporo. Ale  żeby strzałka 
nie wychyliła się poza czerwoną 
kreskę szybko przypominamy 
sobie pesel. Po czym wracamy 
na ziemię unikając twardego 
lądowania, jak radzieccy 
kosmonauci w latach 60–tych. 
Skoro o latach mówimy to w 
owych 60-tych lata (czyt. lato)  
bywały podobnie gorące jak dziś. 
Wtedy obowiązkowo „plażing”. 
Najbliższe mi jezioro mojego 
dzieciństwa 7 kilometrów od 
centrum, dostępny transport 
to tramwaj, bez klimatyzacji, 
pełen ludzi, którzy uczepieni 
drzwi wagonu przypominali 
kiście winogron. O zamykaniu 
drzwi nie mogło być mowy. W 
Muzycznym, też nie zamykamy 
drzwi. Chcemy aby jak największe 
„grono” Widzów trafiło do nas 
na Hairspray. Zapraszamy 
nastolatków i tych z większym 
peselem.  „…witamy lata 60-
te”. Lata mojego dzieciństwa  
i nastoletnich szaleństw. 

Andrzej Śledź pesel…
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Moda ponad podziałami
„Moda, to podsystem 
k o m u n i k a c y j n y 
charakterystyczny dla 
danej epoki lub struktury  
macierzystej, który reguluje 
wewnętrzne i zewnętrzne 
przejawy ekspresji członków 
danej zbiorowości. Ze 
względu na presję grupy jest 
narzucana jednostkom, które 
ją bezrefleksyjnie powielają. 
Jest wytworem obyczajowych 
przemian i emanac ją 
kulturowych i artystycznych 
prądów”. Tak mówi Wikipedia. 
A jak to było w latach 60.?

Kiedy w 1957 roku umiera 
Christian Dior nic jeszcze nie 

wskazuje na mająca nadejść 
modową rewolucję. Tron po 
dyktatorze mody, kojarzonym 
głównie z wyszukaną elegancją, 
obejmuje Yves Saint Laurent. Jego 
kreska do złudzenia przypomina 
styl mistrza Diora. Jednak młody 
kreator niebawem zaczyna mocno 
przyglądać się zmieniającemu się 
światu. Lata 60. to czas, w którym 
otrząśnięto się już z powojennej 
stagnacji. Gospodarka rozwija się 
doskonale, konsumpcja rośnie,  
a co za tym idzie–rośnie populacja. 
Następują zmiany obyczajowe.
Do głosu dochodzą młodzi, którzy 
przewartościowują obowiązujące 
paradygmaty we wszystkich 
dziedzinach życia. Wybucha 

rewolucja seksualna. Szerzą się 
ruchy pacyfistyczne jako opozycja 
do toczącej się wojny w Wietnamie. 
O swoje prawa upominają się 
nie tylko kobiety, ale i kolorowa 
społeczność. Pierwszy człowiek 
ląduje na Księżycu. Lata 60. to 
również zabójstwo prezydenta 
Kennedy’ego oraz Martina Luthera 
Kinga - symbolu walki z rasizmem.  
Cały ten polityczno-obyczajowy 
galimatias nie pozostaje bez 
wpływu na modę. Yves Saint 
Laurent odważnie skraca długość 
sukienek, konstruując je na 
kształt litery A. Kubistyczne 
formy i geometryczne wzory to 
nowość. Kreator mocno inspiruje 
się subkulturami.

Projektując kurtkę na wzór 
noszonych przez rockersów 
naraża się na utratę posady. 
Odchodzi od Diora i otwiera 
własny dom mody. Eleganckie 
damy nadal noszą kostiumy, 
jednak ich długość, skrócone 
do ¾ rękawy i opuszczony stan 
inaczej definiują obowiązujący 
kanon piękna kobiecej sylwetki. 
Ikoną mody tamtych lat jest 
Jacqueline Kennedy – pierwsza 
dama Ameryki. Ubierana przez 
najlepsze domy mody, ulubienica 
telewizyjnych kamer i aparatów 
fotografów, staje się inspiracją dla 
amerykańskich elegantek.
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I już się skończyły (jednak 
szkoda)… No dobra, poprawcie 
fryzury i na widownię! Hairspray 
czeka!
            Jacek Wester

- Jak można tańczyć do kolorowej muzyki?
- Jakiej kolorowej? Wtedy była tylko czarno-biała telewizja.  
  

LOŻA Z WIDOKIEM NA...



Jaskier z „Wiedźmina”, Starski 
z „Lalki” czy Corny Collins z 
premierowego „Hairspray” 
są zupełnie niepodobni do 
spokojnego mężczyzny o 
przyjaznym spojrzeniu, uważnie 
słuchającego każdego kolejnego 
pytania. Skąd czerpiesz  
energię i dystans do siebie na 
scenie? Baterie ładuje podczas 
gotowania z żoną, rozgrywek 
z bratem i przy serialach - 
dobrych serialach. Z Jakubem 
Brucheiserem rozmawiała 
Sylwia Firańska.

Śledząc Twoją biografię mam 
wrażenie, że teatr towarzyszył Ci 
praktycznie od zawsze. Myślałeś 
kiedykolwiek o innym zawodzie?

Wszystko zdarzyło się 
przypadkiem. Jako dziesięciolatek 
chciałem przygotować się do 
konkursu piosenki, a rodzicom 
udało się skontaktować z prof. 
Ryszardem Cieślą, który po kilku 
lekcjach śpiewu zaproponował 
mi udział w „Warszawskich 
Dzieciach”. Dla dziesięciolatka 
była to wspaniała przygoda. 
Poważnie o aktorstwie w Gdyni 
pomyślałem, kiedy w wieku 13 
lat udało mi się dostać do obsady 
„Akademii Pana Kleksa” teatru 
Roma. Nigdy nie straciłem pasji, a 

po zdobyciu warsztatu traktuję to 
co robię bardzo serio.

Rzadko się chyba zdarza, żeby 
rodzice tak zaangażowali się w 
pasję dziecka.

Jedyne, do czego mnie zmuszali 
to ukończenie szkoły muzycznej, 
za co jestem im wdzięczny, bo 
wbrew moim przypuszczeniom 
słuch muzyczny i czytanie nut 
bardzo mi się przydaje. Grając  
w Romie musiałem przeprowadzić 
się na rok do Warszawy. Byłem 
niepełnoletni, więc mama została 
w domu na Lubelszczyźnie  
z braćmi, a tata przeniósł się 
razem ze mną. Rodzice nie 
wywierali presji, ale zawsze byli 
gotowi pomóc. 

Dlaczego wybór padł na  studia i 
pracę w Gdyni? Już jako dziecko 
w tournee z „Warszawskimi 
Dziećmi” zobaczyłeś trochę 
świata.

Aktorzy w Romie doradzili mi, 
że warto zdawać do Studium 
Baduszkowej, gdzie uczą artystów 
musicalowych najlepiej w kraju. 
Miałem szczęście i dostałem się 
za pierwszym razem. Świeżo po 
studiach zostałem zatrudniony 
w gdyńskim Muzycznym, a mój 

„Traktuję to bardzo serio”

świat stanął na głowie - coś, 
co było dotychczas zabawą 
zacząłem postrzegać jako pracę. 
A Gdynia bardzo zmieniła się na 
przestrzeni lat i mieszka się w 
niej fantastycznie.

Kolejna premiera, „Hairspray” 
to Twoja kolejna energetyczna 
rola. Brawurowe, żywiołowe 
postaci to Twoja bajka?

Nie wiem czy moja bajka, bo 
dotychczas naprawdę niewiele 
ról zrobiłem, a szufladkowanie to 
w aktorstwie dość grząski temat 
:) Oczywiście, Corny to postać 
podobna do Jaskra z „Wiedźmina”, 
chociaż może zgrabniej byłoby 
powiedzieć, że jest to tak samo 
rodzaj showman’a.  Pewne jest, że po 
„Wiedźminie” oraz „Krakowiakach 
i Góralach” bardzo tęskniłem za 
klasycznym musicalem, jakim bez 
wątpienia jest „Hairspray”. Dlatego 
z wielką chęcią pracuję nad tą rolą.

A na jaką rolę czekasz?

Na taką, która da mi rozwój. 
To powód, dla którego jestem 
w Gdyni - ciągły rozwój  
i doskonalenie.

Skąd w Tobie ta skromność?

Nie sądzę, żebym był skromny... 

Taka odpowiedź to chyba oznaka 
skromności...

Studium nauczyło mnie pracy 
nad sobą, również w sensie 
mentalnym. Może dlatego to 
wrażenie, albo rzeczywista 
skromność.

Twoja żona jest aktorką, brat 
uczy się aktorstwa. Wszyscy 
związani jesteście ze Studium D. 
Baduszkowej w Gdyni. Potraficie 
rozmawiać o czymś innym niż 
teatr? I to jeszcze mieszkając w 
Domu Aktora?

Sandrze odradzałem ten 
wybór, kobietom jest trudniej 
w aktorstwie z powodu licznej 
konkurencji, ale z pełną 

świadomością nie posłuchała 
i powoli buduje swoje życie 
zawodowe. Dostała już epizod w 
filmie, reklamach, zdaje się, że 
kamera ją lubi :) Może właśnie 
w tym kierunku poniesie ją 
los artysty...? Żona jest moim 
pierwszym recenzentem, razem 
przygotowujemy się do ról, 
czytamy teksty. Szczególnie 
przed premierą rozmów o teatrze 
w domu nie da się uniknąć, ale 
mają też one swoje pozytywy. 
Pracując w tym samym zawodzie 
bez słów rozumiemy swoje 
frustracje czy stres. Mamy też 
różne odskocznie, uwielbiamy 
wspólnie gotować. Brat Maciek 
postanowił zdawać do Studium 
miesiąc przed egzaminami, ale 
zdążyliśmy się przygotować 
i teraz idzie podobną drogą. 
Gorąco mu kibicuję.

Grasz w nogę bardziej na boisku, 
czy bardziej na konsoli?  

Sport i gry to wspólny temat z 
bratem. Spędzamy dużo czasu przy   
konsoli, ale jednak aktywność w 
wydaniu rzeczywistym wygrywa, 
lubię dbać o kondycję fizyczną, 
zdrowe żywienie. Sport i gry to 
wspólny temat z bratem. 

A jak się namawia resztę 
zespołu, w tym dyrektora teatru, 
do mistrzostw siatkówki na 
zakończenie sezonu?  

Nikogo nie trzeba było namawiać! 
Poprzedni sezon był intensywny i 
nie mieliśmy okazji do spotkania 
poza pracą w całym gronie, 
narodził się więc pomysł małych 
zawodów. Ze trzydzieści osób 
szybko podłapało temat, Bernard 
Szyc ufundował statuetki dla 
zwycięzców, więc poszliśmy 
dalej i zebraliśmy pieniądze na 
medale. Wszystko genialnie się 
udało na gdyńskiej plaży. Mamy w 
planach mistrzostwa w siatkówkę 
wszystkich teatrów muzycznych i 
mam nadzieję, że uda się je kiedyś 
zrealizować...

Jakie seriale ostatnio pochłonęły 
Cię bez reszty? Podobno sporo 

Jej styl inspiruje wszystkie 
kobiety ponad obowiązującymi 
wcześniej podziałami. Społeczność 
młodych Afroamerykanek zrzuca 
„etniczne” ciuchy swoich mam  
i babć i odważnie 
naśladuje wzorce świata 
białych. To czas walki  
o równe prawa – również o prawo 
do wolności ubioru. Moda staje 
się swego rodzaju transparentem, 
manifestem, oznaką niezgody 
na dotychczasowe traktowanie. 
Można zabronić wielu praw, 
można skrycie lub jawnie 
dyskryminować ludzi na różne 
sposoby, ale nikt nie może 
zabronić ubierania się w taki 
sposób, na jaki ktoś ma ochotę. 
W tym modowym tyglu zaczynają 
królować fryzury, do których 
kolorowe kobiety mają naturalne 
predyspozycje – wysokie koki, 
mocno tapirowane, puszyste, 
wywinięte na dole, duże koafiury 
to znak rozpoznawczy tamtych lat 
i tamtego kanonu obowiązującej 
mody. Aby nadać tym „fikuśnym” 
konstrukcjom  trwałości potrzebne 
były niemałe ilości kopolimerów. 
Należy do nich na przykład 
poliwinylopirolidon. Zamknięty 
w szczelnej, metalowej puszce  
z zaworem i zmieszany  
z freonem, który jest gazem 
pędnym tej niezwykle użytecznej 

żywicznej substancji, jest po 
prostu lakierem do włosów. 
Lakier do włosów to symbol 
tamtych cudownie kolorowych 
i niezwykle ciekawych 
czasów. Dziś unowocześniony  
i zmodyfikowany wciąż pozostaje 
jednym z najważniejszych 
kosmetyków przeznaczonych 
do stylizacji i pielęgnacji fryzur. 
Każdy, kto posiada włosy musiał się  
z nim zetknąć. Pamiętać jednak 
warto, że został opracowany  
i wyprodukowany po raz pierwszy 
w roku 1948 w firmie Chase 
Products Company - Broadview 

Moda ponad podziałami

Egzaminy wstępne do PPSWA im. Danuty Baduszkowej

w Illinois w USA. Aż trudno   
wyobrazić sobie jak wcześniej 
wyglądało życie bez lakieru. Nie 
jest też łatwo przypomnieć sobie 
„lakierowane” lata 60 i właśnie 
o tym policośtam w szerokim 
poliznaczeniu w kontekście 
polikulturowym będzie między 
innymi nasz spektakl. Poprawmy 
zatem fryzury w teatralnym foyer 
zanim zasiądziemy na widowni. 
Wieczór sponsoruje firma Tytan 
– producent lakieru do włosów. 
Antrakt życzy miłej zabawy.
    
                                    Jacek Wester
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oglądasz, poproszę Twoje top 3.

Nie będę oryginalny, wymieniając 
bez kolejności: „Gra o Tron”, 
„Czarnobyl” , „Breaking Bad”. A 
ostatnio oglądałem „Watahę”, też 
rewelacja.

Jesteś oryginalny, nie umieściłeś 
„Domu z Papieru”.

„Dom z Papieru” byłby w Top 4.

Teatr to dla Ciebie świątynia 
sztuki czy dom, do którego 
zapraszamy najważniejszych 
Gości - Widzów?

To problematyczne pytanie, 
bo relacje aktor - widz często 
są trudne. Chyba skłaniałbym 
się do koncepcji domu, w 
myśl przysłowia „Gość w dom, 
Bóg w dom”. Widz jest zawsze 
najważniejszy, choć często srogo 
nas ocenia. Podczas studiów 
uczono nas, że Widzowi trzeba 
oddać serce bez żalu, że może 
zostać odrzucone. Na tym dla mnie 
polega specyficzna bliska więź, 
w której obie strony zachowują 
jednak pewien dystans. Ale 
taki wybraliśmy sobie zawód, 
pracujemy, żeby inni mogli się 
zrelaksować. Cieszę się z każdego 
wyrazu uznania i nie poddaję po 
porażkach.
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Około 150 osób na początku 
lata tego roku zmierzyło 
się z wymaganiami komisji 
rekrutacyjnej Państwowego 
Policealnego Studium Wokalno-
Aktorskiego im. Danuty 
Baduszkowej w Gdyni. Młodzi 
ludzie przyjechali ze wszystkich 
stron kraju, żeby spełnić 
swoje marzenie: dostać się do 
szkoły musicalowej. Komisja 
przeprowadziła selekcję wśród 
kandydatów na podstawie 
egzaminów z tańca, śpiewu i gry 

aktorskiej oraz na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej. 
Sprawdzono też predyspozycje 
słuchowe kandydatów. Każdy 
z nich przeszedł też przegląd 
dykcji. Spośród tak ogromnej 
liczby kandydatów wyłoniono 16 
najbardziej obiecujących i to oni 
stali się kolejnym rocznikiem 
w studium. Pod koniec wakacji 
odbył się jednak nabór dodatkowy 
dla panów: cztery miejsca na 
pierwszym roku pozostały 
nieobsadzone, a przecież szkoda 

PAŃSTWOWE POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE

nie dać szansy talentom! Tak więc 
30 sierpnia jeszcze kilkanaście 
osób spróbowało swoich sił  
i pierwszy rok został uzupełniony  
o czterech nowych uczniów.
A już jesienią studeci uczestniczyć 
będą w międzynarodowym 
projekcie Erasmus. 30 adeptów 
Baduszkowej spotka się  
w Bieszczadach z równie liczną 
grupą z Ukrainy. Dwutygodniowy 
obóz zwieńczy pokaz spektaklu  
w leskim Domu Kultury. 
                  P. B.


