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Mamy zaszczyt zaprosić 

na Pokaz Mody 
który odbędzie się w sobotę 22 marca 2014 r. 

o godz. 15.00 przy ulicy Staromiejskiej 14 w Olsztynie.

Będziemy prezentować nowe kolekcje marki
Blue Shadow oraz sklepu z włoską odzieżą Essa.
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Młodzież, która
robi dobry teatr
W czwartek, 20 marca,
poznamy zwycięzcę III
Warmińsko-Mazurskich
Spotkań Teatralnych
„Zwierciadła“. My spotka-
liśmy się z młodymi akto-
rami pierwszego dnia
scenicznych zmagań.

Kiedy odwiedzamy
miejsce wydarze-
nia — Bursę nr 3,

trwają tam jeszcze ostatnie
próby. Na scenie członkowie
grupy teatralnej z Dobrego
Miasta, która przygotowała
spektakl „Nieobecny”.
— Wzięliśmy udział
w pierwszej edycji Zwier-
ciadeł i bardzo chcieliśmy
tu ponownie przyjechać.
Jesteśmy amatorami,
chcemy się uczyć, a tutaj
mamy ku temu okazję —
podkreśla Barbara Opała,
opiekunka dobromiejskiej
grupy.

W przeglądzie bierze udział
dziewięć grup teatralnych
z Olsztyna, Dobrego Miasta,
Lubawy i Węgorzewa. To
też okazja, by spotkać się
z profesjonalistami. Zajęcia
z aktorstwa prowadził m.in.
Marcin Kiszluk, aktor
Teatru im. Jaracza.
— Można już powiedzieć,
że wszystko udało nam się
zorganizować tak, jak za-
mierzaliśmy — podkreśla

Katarzyna Pieniak, mło-
dzieżowy koordynator
Zwierciadeł, na co dzień
uczennica drugiej klasy II
LO. — Bardzo podoba mi
się, że tworzymy ten prze-
gląd sami, od podstaw.
— Chcemy zarazić wszyst-
kich teatrem. Każdy
mieszkaniec naszej bursy
żyje Zwierciadłami. Jeden
podaje kawę, inny bierze
udział w organizacji, ko-
lejny występuje na scenie.
To wszystko jest niesamo-
wite — dodaje Piotr Stud-
nicki, uczeń drugiej klasy
VII LO, koordynator.
Kajot 

Zwycięzcy olsztyńskich
„Zwierciadeł” zmierzą się
w finale Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Festiwalu
Teatralnego „Zwierciadła”
w Warszawie.


