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l JJ szystko zaczęło się na schodach 
._., przeciwpożarowych katowickiego 
wieżowca, gdzie mała Gosia stworzyła 
„teatrzyk podartych pończoch i skarpet". 
Uwielbiała odgrywanie śmiesznych scenek 
przed dziecięcą widownią, a jeszcze 
bardziej fascynowały ją związane z tym 
plastyczne działania. Lalki, zwierzaki 
i różne stwory robiła według własnych 
pomysłów. Naturalną konsekwencją 
młodzieńczych zainteresowań był wybór 

Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych 

w Nowym Wiśniczu 
- szkoły 

o wielkiej 
renomie, 

mającej wśród absolwentów znakomitych 
plastyków. Niestety, pech sprawił, 
że Małgosia dostała się do klasy 
o specjalności „sztukatorstwo". 
Nie mogła znieść wielogodzinnego 
powielania na kawałku gipsu tych samych 
motywów, więc .. . uciekła do domu. 
Wciąż nie mogąc zdecydować, 
co bardziej ją interesuje: aktorstwo 
czy plastyka, podjęła próbę studiów 
w Wyższej Szkole Plastycznej w Krakowie. • 
Nie udało się. Skończyła policealne 
studium plastyczno-reklamowe i dostała 
się na Wydział Lalkarski krakowskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, 
Filii we Wrocławiu. 
Miała więcej szczęścia, niż Shirley 
Valentine - udało się jej zrealizować 
marzenie zawodowe. 
Bardzo dobrze czułam się w tej szkole, 
bowiem moje plastyczne myślenie 
ogromnie mi w etiudach aktorskich 
z lalkami pomagało - wspomina 
Małgorzata Gadecka. 
Tymczasem pierwszym teatrem, 
do którego po studiach trafiła, 
była scena dramatyczna. 
W Teatrze Nowym w Zabrzu 
spędziła trzy sezony, 
grając bardzo dużo. 
Przełomem stała się rola 

w „Szkarłatnej wyspie" 
M. Bułhakowa , gdzie kreowała 

postać aktorki, zmuszonej 
do grania służącej. 

To była rola, która 
pomogła jej otworzyć 

się na inne, 
niż do tej pory, 
zadania aktorskie. 
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Jl. bsolwent Wydziału Reżyserii 
,., Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Krakowie. 
Na chorzowskiej scenie wyreżyserował 
następujące przedstawienia: 
„Nikiformy" (1984), 
„Księżniczka Turandot" (1986 i 1993), 
„Apetyt na czereśnie" (1987), „ 
Czarodziej z Krainy Oz" (1991 ), 
„Pastorałka" (1995), „ 
Ocean Niespokojny" (1998) 
oraz „Pan Plamka i jego kot" (2001 ) . 
Debiutował przedstawieniem 

„Te twoje chmury" Vesphala 
w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. 
Reżyserował sztuki m. in. Terleckiego, 
Iredyńskiego, Mrożka i Fredry w teatrach 
Poznania, Wrocławia i Gdańska . 

W Warszawie realizował cykl oper 
dziecięcych . Był także wykładowcą 

Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Krakowie, Filii we Wrocławiu . Kiedy 
w katowickiej telewizji realizował „Retro" 
Galina, zaproponowano mu dyrekcję 
powstającego właśnie Teatru Rozrywki 
w Chorzowie. Do decyzji tej nakłoniła go 
znakomita aktorka, Zofia Truszkowska. 
Od lutego 1984 roku jest dyrektorem 
chorzowskiej sceny. 
W 1991 roku otrzymał Złotą Maskę 
za „wypracowanie kształtu artystycznego 
repertuaru Teatru Rozrywki oraz bogatą 
i zróżnicowaną działalność impresaryjną". 
Jest również laureatem Nagrody 
Prezydenta Chorzowa 
w dziedzinie kultury (1997). 
Reżyserowane przez Dariusza 
Miłkowskiego przedstawienie „Pan Plamka 
i jego kot" zostało nagrodzone na VIII 
Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie 
Polskiej Sztuki Współczesnej (2002) . 






