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~skiej listy przebojów w czerwcu 1959 reku, 
rozpoczynają impo ującą listę 14 hitów namerjeden w ka
rierze tego pio enk a ijedynie Elvis Presley zajął więcej 
czasu na bryt ski listach - Cliff Richard bije Beatlesów, 
zespół Queen Mad nnę). Sprzedaż ponad miliona egzem
plarzy małej tyty z pewniła młodemu autorowi fortunę -
Lionel Bart s at się za ożnym człowiekiem z dnia na dzień. 

~ ... --- 1.--o- •·"'·•""'"'Dg.,da szych s kc ów Lionela Ba tym polu 
można zaliczyć napiŚanie tytułowej piosenki do drugiego plmu 
z cyklu przygód Jamęsa Bonda, „From Russia With Love·: (.Po
zdrowienia z Rosji", 1963) - śpiewał ją Matt Monro. Inne póź
niejsze hity to m. in . . po You Mind?'~(duetu Anthony Newley 

enomen w historii teatru 
spektach . Po pierwsze -

owstanie -musicalu 
run~ie muzyki popularnej, 

wykonawców tamtych lat. 

i Andy Williams). „Easy Going Me" (Adam Faith) oraz „Always 
You And Me" (Russ Conway). O przebojowości jego materiału 
świadczy fakt, że ut~ór „Living Doli" wrócił na szczyt listy • 
z nowym tekstem Lionela Barta w 1986 roku w wykonaniu 
Cliffa Richarda i trupy komediowej The Young Ones. 

Jego wielkim odkryciem był też bezpośredni rywal Cliffa 
Richarda, romowany jako „brytyjski EIVis" piosenkarz 
Tommy Steel. To dla niego pisał serię przebojów już od 1956 
roku, m. in . nRock Witb The Caveman", „Butterpngers" 
i „Little White Bułl" . To podobno Lionel Bart pierwszy usły
szał nieznanego htopaka śpiewającego w pubie i umożliwił 
mu podpisani!! kontrakt płytowego, zarażając swoim e tu
zjazmem szef'w wytwórni płytowej Decca. Tylko w latach 

1957-1960 L~· ~el Baft :zdo~ył dzie~ię~ lvor Nove_llo Awards 
- bardzo pres zowych nagrnd brytyjskiego showb1znesu 
dla autorów senek. W roku 1960 Lionel Bart otrzymał 

„Srebrne serce' Variety 1,Zlub ja.ko „Osobowość oku" w bry
tyjskim przęmyśle rozr~!Cowym . Był na sam 

Ukoroh waniem ow imponującej kari 
nie'rhusicalu wedt4 
pisarza XIX wieku. 
glikom, jak bardzo 1esprawiedliwy jest świa 
Sukces jego „Oliver Twista" był także 'su kc 
twa autora - y;yprzedzająca epokę świado · 
pisarza kazała mu 1 ętnowa~ ~atastr9falne runki życia 
nędzarzy (a także ł\ wo kte e regulowało 1Csunek 
stwa,do biednych)!ora stosowanie dziecięcej sity ro 
(P,rzypadki śmierci „ mimarc;:zyków" w przewodach 
nowych byty nag inne). 

Lionel Bart - au or libretta - dokonał mistrz wsk:iej 
adaptacji dzieła. Z obszernej, wielowątkowej powieści 
wybrał wątki najistotl'liejsze (a także najbardziej „teatral
ne"), nakreślił czytefne relacje między głównymi postaciami 
Lo.dmalowat IQsy tytułowego bohatera, dając ma szansę 
na rozwój i odkrywanie świata . Podchodząc z szacunkiem 
do powieściowego oryginału Lionel Bart .pozostawił wiele 
z książkowych dialogów. Napisał piosenki, które nie tylko 
omentują akcję, ale stają się okazją do zaprezent ~ania 

postaci. Całość wzbogacił o muzykę tak przebojową, że mu
sical „Oliver!" nie ma równych w zakresie liczby wpadają-
cy h w ucho „evergreenów". 

usical miał premierę na scenie New Theatre (przemia
nowai;iym później na The Albery Theatre) 30 czerwca 1960 
i po zapadnięciu kurtyny artyści wychodzili 23 razy pokłonić 
się przed 1oszalatą z zachwytu publicznością. Pierwszą insce
nizację „ livera!" pokazano w Londynie 2618 razy. Po ame-

ry ańsk ' ej premierze, 6 stycznia 1963 roku, wystawiono poprzez boga two i s awę West Endu, do punktu wyjścia. 
go na B oadway'u 774 razy, ale po latach miał tam wracać Piosenki z „Ol era!" łożyły się na biograpę ich autora. 
wielokr0tnie. Był to zarazem pierwszy musical z West Kiedy Lione •Bart - wtf dY jeszcze Lionel Begleiter - byt 
End , k óry podbił Broadway - prekursorski w tendencji, dzieckiem, jeg ulu iony tiaton czekoladowy przedstawiał 
która sp wiła, że na koniec stulecia legendarny amery- rysunek Oliver Twi ta pr szącego o legendarne „więcej". 
ka ski Br adway został przyćmiony przez teatr muzyczny I całe życie sa orod ego eniusza z przedmieścia stało 
z uropy. 2009 roku trzy największe spektakle w dzie- się rozwm1ęc1e owej pa boli. Urodził się na East Endzie. 
jal h Broadway' u to musicale Andrew Lloyda Webbera Rzucił się w wir wielkiego świata i szybko zdobył więcej 
(„Upiór w operze" i „Koty") oraz Francuza; Claude-Michela czekoladek, niż mógł to sobie wyobrazić. Część zjadł sam, 
Schonberga („Les Miserables") . wiele z nich rozdał, ro'zczęstowat wśród znajomych - teraz 
?.~Tymczasem w 1968 roku powstał plm muzyczny . już z West Endu. Ale jego sława była krótka, decyzje chybio-

„Oliver!" w reżyserii Carola Re.eda i ekranizacja musicalu ne, wybory niewłaściwe. Potrapł pisać fantastyczne piosenki, 
q.dniosła spektakularny sukces - z jedenastu nomina- niestety nie miał czas.u, żeby nauczyć się żyć. Stoczył się. 
cji „Oliver!" Żebrał sześć Oscarów, w tym za .Najlepszy więc ze szczyw na d~o. • 
~Im" . Następnym plmem muzycznym, który ~trzy- I/ I Jego późne zdj.ęcja przedstawiają wychudzonego, scho-
mat najważniejszego Oscara było dopiero„. „Chicago" : J ~ego c.złowieka, który zawsze śmieje się do obiektywu. 

- 34 lata później . L /f,~ '.19Jl): · ą milioner z li<:y, - najpierw wygrał, a potem 
Lionel Bart nie potrapt ~yko zystać, sukce ~t\'.»'Y pneifat l»szystko, co byto do przegrania . Pieniądze, zdrowie-

sprawit, że pod koniec lat 60. zarabiał na sali)~m' i I- a autorskie do dzieła swojego życia . Ale - na własny 
ko „Oliverze!" okoto 15 funtów na minutę. Auto p padał - do końca królem życi pozostał. 
w alkoholizm aj go tr.Y.fi życia sprawił, że był w stanie Oliver!" to musical w pełnym sensie autorski (z za-
roztrwonić każdą fort ę. 1Choć związany swego czasu iem, że jest oczywiście iteracką adaptacją). Podobnie, 
z samą Judy Garla d, także z przedwcześnie zmartą Wimy o piosence autorskiej, kiedy jej twórca jest w jed-
Almą Cogan l p-opul ną pjosenkarką brytyjską nigdy bie autorem słów i muzyki (wtedy najczęściej także jej 
nie założył ro zin . J go kolejne przedsięwzięci spotyka cą). Nikt nie przekonuje się o tym lepiej, niż tłumacz. 
się z coraz m iejszJc uznaniem. Musical „Blitz!" (1962) \ ateria organiczna, słowa i muzyka powiązane są 
i „Maggie Ma "~9p cieszyły się jeszcze pewną popu- 1 ze so najbardziej naturalny sposób. Tu nie ma librecisty, 
larnością, lecz o~ rl na historii Robin Hooda „Twang!" któ~yznacza piosenkom miejsce w tekście. Nie ma autora 
(1965) .okazał się c łk witym, spektakularnym paskiem. " słów, tóry „gania się " z symfonicznymi wizjami kompozytora. 

Podobnie „La trada". Musical według kultowego plmu Takj ie ma kompozytora, który „nagina się" do wymogów 
Felliniego miat premi rę na Broadway'u w grudniu 1969 tekstu. Fraza nie zawsze jest równa, budowa utworu nie 
roku i zszedł z apsza ... tego samego dnia (nie pomogło musi być „symetryczna" - nie ma sztywnych reguł, 
nawet obsadzenie 'wietnej Bernadette Peters w roli dżwięk kształtują się nawzajem w pełnej symbiozie. 
Gelsominy): Gorzej, że wbrew wszelkim sygnałom z ze- z siedzący godzjnami, tygodniami nad muzyką i tek-
wnątrz Lionel Bart uwierzył wcześniej, że musical „Twang!" rzekonuje się o tym na każdej stronie libretta. Albo 
ma szanse. Łamiąc zasadę (sformułowaną dopiero w filmie, (y. To bez znaczenia. 
a następnie w m sicalu „Producenci") autor zainwestował aśnie-dlatego musical „Oliver!" jest aż tak udany. 
w produkcj ~ , ne pieniądze" . I stracił je. 'nie dlatego wszystkie piosenki są tak porywające, tak 

Z zaślepJ łem zardzisty dokonał wtedy aktu niepo- ające, tak zabawne. Lionel Bart jest w nich nie tylko ar-
-jęt:ej aatodestr.J.W:ji:·sprzedat p wa do „Olivera!", żeby~ „ rganicznym, le także mistrzem empatii. On nie „pisze 
ratewać „Twang!". W roku 1972 niedawny milioner był ie", on się nim st0je. n nie „adaptuje Dickensa ", on 
zadłużonym bankrute . Na 20 at zniknął z pola widzenia. o teatralną inkarnacją. I wierzę, te nic ~e ucieszyłoby 

Pogrążył się w nałogu, odbieramo mu prawo jazdy, często ziej, gdyby mógł dzisiaj zanucić nam wszystkim: 
egzystował na granicy nędzy. Wrócił do życia dzięki wstą
pieniu do Anonimowyoh Alkohm ików. Przestał pić i zaczął 
dbać o zdrowie. 

Właścicielem potowy praw „Olivera!" został 
ostawiony agent teatralny, Cameron Mackintosh. I to o 
doprowadził do wznowienia przedstawienia na ondyńs im 
West Endzie w 994 roku. Lionel B r praco~at nową 

wersję musicalu, zaś Mackintosh zaproponowa u udzia
ły w produkcji, która ponownie ok zała się wieikim hitem. 
Niestety - twórca wspaniałego musicalu zmar na raka 
w 1999 roku . Miał 68 lat. 

W 2006 roku The Queen's Theatre w Hornchurch -
na przedmieściach East Endu - wystawił przedstawienie 

„lt's a Fine Lifel " (Chce się żyć) złożone z piosenek Lionela 
Barta i oparte na jego życiu - od ubóstwa East Endu, 

Daniel Wyszogrodzki 



...Charlesa 
VicKensa 

PYTANIE O MIASTO 

Charles Di ckens to nie tylko jeden z największych por
recistów miasta. Niczym literacki odpowiednik Williama 

Hogartha przemierzał ulice Londynu, przenosząc do swych 
owieści obraz epoki, która zamknięta przymiotnikiem 

.wiktoriański" ugruntowała obraz świat uprzemysłowionego 
1 zurbanizowanego. Gdy urodził się w i812 roku Anglia zma
ata się nie tylko z Napoleonem, ale także przebudowywała 
wiat, w którym teraz najbardziej miały się liczyć cnoty 
upieckie, lecz te nie były już tylko zwykłym rachunkiem 
orzyści; ich ambicje kazały im się wspierać na niezwykłym 
riumńe wiedzy ścisłej, inżynierskiej sztuki, kolonialnej 
olityki. Książę Albert, małżonek królowej Wiktorii, której 
anowanie swoim mieszczańskim w gruncie rzeczy cie
łem ogarniało całą epokę, mawiał nie bez dumy, że chodzi 
to, aby .uja m ić naturę dla celów służących człowieko 

i". W o ubli cwanej w 1848 roku powieści Oombey i Syn 
Okkens nadał temu przekonaniu ironiczny wyraz: „Ziemia 

~ uc;zyniona została po to, aby Dombey i Syn mogli prowadzić 
...- a niej swoje handlowe interesy, a Słońce i ks iężyc, by rzu

a( na nie swe światło. Rzeki i morza powstały, by nieść ich 
tatki; tęcze były dla nich obietn icą dobrej pogody; wiatry 
iaty tak, by sprzyjać lub szkodzić ich interesom; gwiazdy 

i planety krążyły na swych orbitach, by utrzymać w nie
zruszonym stanie system, któ rrego Dombey i Syn stanowili 

am środek". Ciepła i w gruncie rzeczy wyrozumiała satyra 
tubu Pickwicka zmieniła s ię w zdecydowaną krytykę czasu, 
którym już wcześniejszy o cate pokolenie poeta, artysta 

i wizjoner William Blake mówił, i.e jest epoką „młynów Sza-
ana". Miasto niejestjuż. Jeruzalem; BI· kei Dickens powie
zieliby, że no oczesność ijej miejskie formy bycia razem 
ależą do porządku Babilonu. W otwartym na potrzeby 
ystawy Światowej ogromnym żeliwno-szklanym pawilonie 

Crystal Pałace, będącym w istocie niedościgłym wzorem 
zisiejszych centrów handlowych, Londyn i jego miesz
zańskie społeczeństwo wzniosły świątynię nowego kultu: 
ajętności i konsumpcji. Wszelkie!go rodzaju dobra i kopie 
tarożytnych dzieł sztuki głosiły chwałę kultury opartej 
a podboju świata polityczną i ekonomiczną przemyślnością 
techniką . Królowa Wiktoria uroczyście otwierająca Cry-
tal Pałace dokonała symbolicznego początku nowej epoki 

- usankcjonowała niecierpliwość pospiesznego bogacen ia 
ię jako naczelną cnotę . Krytyk sztuki i ńlozof John Ruskin 
ubolewał, ż w tym samy czasie, gdy 2:bt1dowano ową 

składn icę przedmiotów ztl ku, kopii i repl ik dzieła Will iama 
Turnera niszc zały na zalewanym dE!szczem strychu. 

2. 
Miasto fascynuje i przyc iąga. Poczynając od renesanso
wych miast VfłOs ki ch (te sąjeszcze względnie nieduże, 

1 największy wówczas w św i ecie zachodnim Neapol liczy 300 

tysięcy mieszkańców, Londyn jest o 100 tysięcy mniejszy) 
stopniowo staje s ię „naturalnym" środowiskiem człowieka. 

A przecież jest dziełem rąk ludzkich, i to nasze wyobrażenie 
o tym, czym jest lub być powinien sposób wspólnego za
mieszkiwania kształtuje ową przestrze ń dając nam elegan
cję wytwornych dzielnic oraz niebezpieczny miejski labirynt, 
jaki jeszcze w XIX wieku rozciągał się w Paryżu wzdłuż linii 
dawnyc murów obronnych, zwany „Strefą", gdzie nawet 
policja zapuszczała się niechętnie. W mieszczańskich kwar
tałach panował porządek i wielkomiejski ład, którego sym
bolem jest Paryż wielkich bulwarów zbudowany w miejscu 
bezładnej plątaniny uliczek przez barona Georgesa Haus-
s anna (zburzono wówczas 27 tysięcy spośród 66 tysięcy 
domów; historia miastajest także h istorią jego autodest ruk
cji w procesie nieustannej przebudowy). Z drugiej strony 
czytamy w historycznym dziele poświęconym historii ż.yc ia 
prywatnego w Europie, i ż Hdla warstw ubogich miasto było 
niczym las z możliwością kłusowania . Z tego punktu widze-

nia można było dostrzec wiele analogii do życia wiejskiego, 
z wyjątkiem ruchliwości, no i oczywiście rozmiarów". Czyta
jąc Dickensa odnosimy wrażenie, że miasto wczesnonowo
czesne zdradziło swoje oświeceniowe korzenie. Gdy Samuel 
Johnson, Książę angielskiego Oświecenia, mógł obwieścić, iż 
kogo męczy London, ten jest zmęczony życiem, gdyż wielkie 
miasto był o dla niego materializacją rozumu i kultury, bo
haterowie Dickensa zanurzają się w Londynie jak w wiel-
kiej ciemności . Młody przestępca Jack Dawkins "nie chce 
dotrzeć do Londynu przed zapadnięciem zmroku", a kiedy 
dotrą do miasta i Oliver Twist rozejrzy się wokół czeka go 
doświadczenie iście infernalne: „ ... nigdy w życiu nie widział 

bardziej plugawego, brudnego i nędznego miejsca. Ulica była 
wąska i pełna błota, a w powietrzu unosił się fetor zgnilizny 
(. .. ). W tym przytułku nędzy i ubóstwa jedynymi prosperu
jącymi lokalami zdawały się być karczmy, które gromadziły 

największy motłoch i margines w okolicy". 
Oliver Twist to historia dziewiętnastowiecznego miasta 
i jego osobliwej kultury. Brud i ciemność stawiały czoła 
oświeceniowej filozofii światła rozumu, a historia gwałtow
nie rozrastających się miast stanowi niezwykłą dokumen
tacj ę tego procesu. Ledwie w 1855 roku angielskie prawo 
nakaże kierowanie nieczystości do specjalnego kanału, lecz 
nawet wtedy we Francji zostanie to pojęte jako marno
t rawstwo cennego nawozu, który szambiarze w dalszym 



rozmowa z począt owy owie eJ właści-
ciel przedsiębiorstwa kominiarskiego dzieląc się spostrzeże
niami dotyczącymi sposobami traktowania swych młodych 
pracowników z kierownikiem sierocińca na informację, iż 

MltąlM"--"mali chłopcy dusili się w kominach" odpowiada rzeczowo, 
••.• b erze iż „to jedynie dlatego, że podpalano w kominie wilgotną sto-

wybuch zieleni 1i wody pośród kartezjańskiej 
prostopadłych ulic i interesóvAiili•I 
stycznej i bezlitosnej zasadzie zysku. 



Magdalena 
Pie Korz 
Absolwentka reżyserii Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kie

ślowskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Scena

rzystka, reżyser filmowy i teatralny, doktor sztuki filmowej. 
Na dorobek reżyserski Magdaleny Piekarz składają się: 

FILMY DOKUMENTALNE: 

„Dziewczyny z Szymanowa" (1997), „Franciszkański 

Spontan" (1997), „Przybysze" (1999), „Znaleźć, zobaczyć, 

pochować" (2001), „Labirynt" (2001), „Opuszczone miasto" 

(2001). „Arystokraci w Nowej Rosji" (2004). „Chicago" 

(serial telewizyjny), „Przerwany lot" (2007), 

FILMY FABULARNE: 

„Pręgi" - debiut fabularny na podstawie scenariusza 

Wojciecha Kuczoka (2004). z udziałem Michała Żebrow
skiego, Jana Frycza, Agnieszki Grochowskiej, Jana Peszka 

i Borysa Szyca, 
„Senność" - na podst. scenariusza Wojciecha Kuczoka 

(2008), z udziałem Małgorzaty Kożuchowskiej, Michała 

Żebrowskiego i in. 

SPEKTAKLE TEATRALNE: 

„Doktor Haust" wg tekstu Wojciecha Kuczoka - mono

dram Michała Żebrowskiego (Teatr Studio w Warszawie. 

2004), 

„Łucja szalona" (Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krako

wie, 2007), 

„Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków" - chary

tatywny spektakl muzyczny na rzecz Hospicjum Cordis 

w Mysłowicach z udziałem znanych osobistości ze świata 
kultury, mediów i polityki (Teatr Rozrywki w Chorzowie 

2007), 

SPEKTAKL TEATRU TELEWIZJI: 

„Techniki negocjacyjne" (TvP2) scenariusz: Julita Grodek 

(2006). 

IO 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

Nagroda Instytutu Kultury w Linz (Austria) za etiudę Blmowa „Kamie
nica" (1997), 

Brązowy Lajkonik na XXXI Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Doku
mentalnych i Krótkometrażowych w Krakowie za debiut dokumentalny 

„Dziewczyny z Szymanowa" (1998), 
Wyróżnienie Dyrektora TVP SA w Szczecinie na 1 Małym Przeglądzie Form 

Dokumentalnych za „Dziewczyny z Szymanowa" (1998), 
Nominacja Polskiego Informatora Kulturalnego do nagrody „Wydarze

nie Artystyczne'98" za „Dziewczyny z Szymanowa" (1998), 
Udział „Dziewczyn z Szymanowa" w pokazie najciekawszych dokumen

tów 1998 roku w ramach Tygodnia Filmu Europejskiego w Strassburgu, oraz 
w festiwalach Baltic Film Festival (Dania), Mediaschool w lodzi, Meeting 
in Siberia (Rosja). i pokazach specjalnych w Bretanii (Francja), Ołomuńcu 
(Czechy), Chicago i Nowym Jorku w sezonie 1997/1998, 

Nagroda Honorowa Jury na li Małym Przeglądzie Form Dokumental
nych w Szczecinie za Blm dokumentalny „Franciszkanski Spontan" (1998), 

Udział w pracach Jury xxx11 Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Doku
mentalnych i Krótkometrażowych w Krakowie (1999), 

Grand Prix Festiwalu „Euroshorts'99" (European Film Rewiev) w Warsza
wie za Blm dokumentalny „Przybysze" (1999), 

Nagroda Marszałka Województwa Ślaskiego dla Młodych Twórców 
za osiągnięcia w dziedzinie dokumentalnego Blmu telewizyjnego (2000), 

Udział Blmów „Labirynt" i „Znależć, zobaczyć, pochować" w Festi
walach: Raindance w Londynie oraz Polish Film Festiwal (Chicago, Nowy 
York, 2002), 

Przegląd twórczości w ramach Polskiego Festiwalu Filmowego (Polish 
Film Festival) w Chicago (2002), 

Wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Integrującym „Ty ija" w Byd
goszczy za Blm dokumentalny „Labirynt" (2003), 

Nagroda w kategorii: plm dokumentalny (Sezonie Documentilrio Oggi) 
na Festiwalu Filmowym ,,Videopolis 2003" (Padwa) za Blm dokumentalny 

„Opuszczone miasto". 
Debiut fabularny Magdaleny Piekarz (2004) okazał się wielkim sukce

sem. „Pręgi" zdobyty niespotykaną dotąd chyba liczbę nagród. Oto one: 
l. GOY NIA 2004: 
Wielka Nagroda XXIX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdynia 

2004 „Złote Lwy", 
„Zloty Klakier" - Nagroda Publiczności i Radia Gdansk dla najdłużej 

oklaskiwanego Blmu Festiwalu - 5 minut 22 sekundy, 
Nagroda Publiczności Silver Screen, 
Nagroda za najlepsze zdjęcia dla Marcina Koszatki, 
Nagroda za najlepszy dżwięk dla Michała Żarneckiego, 
Nagroda za najlepsze kostiumy dla Doroty Roqueplo, 
Nagroda Forum Festiwali i Przeglądów Filmu Polskiego za Granicą 

za wyjątkowy kunszt reżyserski. 
2. Polski Kandydat do Nagrody Oscar 2005. 
3. Officia! Selection - New Directors I New Films Festiwal 2005, Nowy 

York, Lincoln Center i Museum of Modern Art. 
4. „Złota Taśma 2005" dla najlepszego Blmu polskiego - Nagroda 

Samodzielnego Kota Piśmiennictwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
(polska sekcja FIRPRESCI ) 

5. „Syrena Warszawska" dla najlepszego polskiego Blm u 2004 roku 
- Nagroda Klubu Krytyki Filmowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpo
spolitej Polskiej. 

6. PROWINCJONALIA 2005: 
Główna Nagroda Publiczności „Jańcio Wodnik" na Xll Ogólnopolskim 

Festiwalu Sztuki Filmowej PROWINCJONALIA 2005, 
Nagrnda Dziennikarzy „Jańcio Wodnik", 
Nagroda Specjalna Organizatorów „Jancio Wodnik" dla 
Wacka Adamczyka, 
Nagroda Publiczności Jancio Wodnik dla Michała Żebrowskiego, 
Nagroda Publiczności Jancio Wodnik dla Adriana Konarskiego. 
7 „Miód 2004" - nagroda Dziennika Zachodniego. 
8. Internetowa Nagroda Filmowa przyznawana przez czytelników 

Serwisu Filmowego Stopklatka.pl i magazynu „Cinema" dla najlepszego 
polskiego Blmu 2004 roku. 

9. Polska Nagroda Filmowa „Orzeł 2005" dla Jana Frycza. 
10. „Złota Kaczka 2005" dla Najlepszego Filmu Polskiego. 
u. „Złota Kaczka 2005" dla Najlepszego Aktora. 
12. 10 Nominacji do „Ortów 2005" 
13. 6 Nominacji do „Złotych Kaczek" 
14· „Srebrny Witeż" na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym 

w Czelabińsku (Rosja 2005) 
15. Polski kandydat do Europejskiej Nagrody Filmowej 2005 
16. Duna Television Award - Międzynarodowy Festiwal Filmowy 

w Pecs (Węgry). 
W 2006 roku Magdalena Piekarz otrzymała nagrodę miesięcznika „Śląsk" 

- „Śląski Orzeł 2006" za wybitne osiągnięcia artystyczne. 
Wi osną 2007 roku Marszałek Województwa Śląskiego przyznał 

honorowe wyróżnienie Magdalenie Piekarz za pracę nad wydarzeniem 
artystycznym „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków", które stało się 
istotnym wydarzeniem społecznym. 

W 1994 roku został laureatem Przeglądu Piosenki Aktor
skiej we Wrocławiu. Ma w dorobku główne role w musica
lach: „Evita" A. L. Webbera (Che), „Jesus Christ Superstar" 
A. L. Webbera i T. Rice'a (Judasz). „Czarnoksiężnik z krainy 

Oz" H. Arlena, E. Y. Harburga i J. Kane'a, „Wichrowe Wzgó
rza" B. J. Taylora czy „Szachy" B. Anderssona, B. Ulvaeusa 
i T. Rice'a. 

Od roku 2000 występuje w warszawskim Teatrze Muzycz

nym ROMA - byt odtwórcą roli Szefa w musicalu „Miss 
S'aigon" C. M. Schónberga, Anioła w musicalu „Grease" 

J. Jacobsa i W. Casey'a oraz Kota Bywalca i Gusa w „Kotach" 

A. L. Webbera. 

Tomasz Steciuk 

W roku 2002 zagrał No Mae w musicalu „Pięciu braci Mae" 

L. fordana w reż. Olafa Lubaszenko. Dwa lata później zagrał 
jedną z głównych ról (Ojca Laurentego) w musicalu Janusza 

Stokłosy i Janusza Józefowicza pt. „Romeo i Julia". 

Pracuje dużo w polskim dubbingu. Jest oficjalnym na Polskę 

Prosiaczkiem w „Kubusiu Puchatku" Walta Disney'a. Podkła

dał głos w takich filmach jak: „Shrek", „Epoka lodowcowa", 
Absolwent Państwowego Policealnego Studium Wokalno

Aktorskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni. Od 1990 r. 
związany z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Już w czasie 

studiów zagrał ważne, musicalowe role: Mariusza w „Les 

Miserables" C. M. Schónberga, Perczyka w „Skrzypku na 
dachu" J. Bocka, J. Steina i S. Harnicka oraz Chino w „West 

Side Story" L. Bernsteina i S. Sondheima. 

„Madagaskar", „Mali agenci", „Czerwony Kapturek. Prawdziwa 

historia" i „Trzej Muszkieterowie". 

Grat drugoplanowe role w polskich serialach, takich jak: „Mio

dowe lata", „Król Przedmieścia" i „Na Wspólnej". 

Dziś jest jednym z odtwórców roli Upiora w musicalu „Upiór 

w Operze" A. L. Webbera, wystawianego w Teatrze Muzycz

nym ROMA w Warszawie. 

Rozpatrując sytuacj~ I Rerviewing The Situation 
FAGIN: 

Człek serce ma - zgadza się? 

Gdzieś tu, to nie żart - zgadza się> 

Choć pierwszy przyznaję, 

Że święty nie byłem - o nie 

Pytanie zadaje.;: 

Czy było znów ze mną tak źle> 

Rozpatruję więc sytuację 

Może żyjąc tak. jak żyję robię błąd? 

Uwzględniając odmienne racje 

Może czas bym wreszcie żonę sobie wziął? 

Bo żona ugotuje mi 

Bo żona zaceruje mi 

I głowę będzie suszyć mi 

I zapał będzie studzić mi 

Pieniądze moje wyda i 

Udręką będzie moich dni.„ 

Wypada to przemyśleć jeszcze raz! 

Małżci'istwo? O nie - po co mit 

Gorzej niż jest - po co mi? 

Dziś samotny jak palec, jak pies 

Żyć naucze,: się sam 

Przyjaciół poznaje się w biedzie 
Lecz au ich mam> 

Rozpatruję więc sytuację 

Najważniejsze to właściwych ludzi znać 

Kto ma wpływy i koligacje 

I pomoże mi zabłysnąć jeszcze raz 

Bym na salony wkradł się i 

Tak - dla odmiany - stał się kimś 

Znajomi będą schlebiać mi 

I prawić komplementy by 

Na koniec zdemaskować mnie 

„Dzień dobry, panie sędzio!" - nie! 

Wypada to przemys1eć jeszcze raz! 

Czy sprzyja mi fart - kto to wie? 

J cstem coś wart - licho wie! 

Każdy z moich kamratów 

To oprych, złoczyńca lub zbir 

Czy nie jest zbyt późno 

By zacząć od zera już dziś>„. 

Rozpatruję więc sytuację 

Zanim w oczy zacznie mi zaglądać głód 

I v.yczuwam kompromitację 

Za ućzciwą pracę ma się zabrać zbój? 

Roboty szukać? Ale gdzie? 

Ja nie wiem, czy nadaje,: się.„ 

Czy nov.y szef polubi mnie? 

We wszystkim będzie słuchać mnie? 

1fam rano wstać i wcześnie spać? 

I robić tak codziennie>.„ Stać/Maćt 

Wypada to przemyśleć jeszcze raz! 

Lat przybywa - płynie czas 

Szybciej co dzień płynie czas 

Kiedy głód, kiedy chłód 

A o los twój nie martwi się nikt 

Pocieszy cię tylko„. materac 

I to, co masz w nim 

Rozpatruję więc sytuacje.; 

Będzie łotrem ten kto zawsze łotrem był 

Już za późno na transformację 

Co nie znaczy, że do szpiku jestem zły 

Ktoś cierpieć ma przeze mnie> Gdzie„. 

Przeze mnie ma gryźć ziemię? Nie! 

Nad moją głową zawisł cień 

U stóp mych ziemia chwieje się 

Gdy chłopcy dla mnie kradną - źle 

Lecz zmiana pachnic pracą - ble„. 

Więc tak cą tak - bo gubię się 

.Jaka też przyszłość czeka mnie? 

Wypada to przemys1eć jeszcze raz! 



Piotr Janusz 
Ma 14 lat i jest uczniem Gimnazjum nr 16 

im. S. Banacha w Bielsku-Białej. Od trze

ciego roku życia śpiewa w dziecięcym 

chórku „Pinokio" pod kierownictwem Bar

bary Marcinkiewicz. Trzykrotnie brat udział 

w telewizyjnym programie „Od przedszkola 

do Opola". Zdobył li miejsce na li Europej

skim Festiwalu Jacka Cygana w Sosnowcu. 

Wyśpiewa! „ Złotą Okarynę" na Festiwalu 

Piosenki Aktorskiej „Śpiewanko" w Bielsku

Białej . Kolejny sukces - to I miejsce, czyli 

„Zloty Aplauz" na XXVlll Międzynarodo

wym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, 

a rok póżniej - na tym samym Festiwalu 

- Grand Prix (wraz z zespołem „Pinokio"). 

Jednak największym jego osiągnięciem sce

nicznym jest główna rola dziecięca (Adaś 

Niezgódka) w musicalu „Akademia Pana 

Kleksa" wg J. Brzechwy, wystawionym 

w warszawskim Teatrze Muzycznym ROMA. 

Piotr Janusz jest - jak sam mówi - weso

łym człowiekiem, który kocha spełniać się 

w tym, co robi. Druga jego pasja to piłka 

nożna, której poświęca się w każdej chwi

li, wolnej od prób wokalnych. 

Anna Buczkowska 

Roger Karwiński 
Ma 15 lat i uczęszcza do Zespołu Szkół Pu

blicznych w Lesznie. Jako dziecięcy aktor 

zadebiutował w serialu telewizyjnym „Nia

nia", w który gra jednego z podopiecznych 

tytułowej bohaterki, Adasia Skalskiego. 

W teatrach gra od 8 roku życia, a jego 

pierwszą rolą byt Książę Edward Tudor 

w musicalu „Książę i żebrak" wg M. Twa

ina (Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie). 

Wystąpił też w dziecięcym programie te

lewizyjnym pt. „Od przedszkola do Opola". 

Zagrał także w musicalu „Akademia Pana 

Kleksa" wg J. Brzechwy (Teatr Muzyczny 

ROMA w Warszawie). 

Od niedawna Roger gra w Teatrze Polskie

go Radia. Jego pierwszą rolą jest Damian 

w słuchowisku pt. „Plazmowa pułapka". 

Dubbinguje w serialu „Nie majak Hotel" 

i w filmie „Re-Animated" (Logan). Był także 

na jubileuszowej (w numerze 200) okładce 

dwutygodnika „Victor Gimnazjalista". 

Kocham to, co robię - mówi - ponie

waż to nie tylko to moje hobby i zajęcie 

na wolny czas. Teatr to moja pasja I 

Kacper Andrzejewski 
Ma 14 lat i Jest uczniem Gimnazjum 

nr 2 im. św. Alojzego Orione w Zduńskiej 

Woli. W Szkole Muzycznej I st. uczy się gry 

na klarnecie . Śpiewa od s roku życia. Jeszcze 

w przedszkolu otrzymał specjalną nagrodę 

za osobowość sceniczną. Jako sześciolatek 

zdobył „Srebrny Aplauz" na Międzynarodo

wym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. 

Jego najważniejsze osiągnięcia wokalne 

to m. in.: Grand Prix na Festiwalu „Toma

szowska Wiosna", drugi „ Srebrny Aplauz" 

na ubiegłorocznym Międzynarodowym Festi

walu Piosenki i Tańca w Koninie, li miejsce 

na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki 

im. H. Morysa w Kielcach oraz Ili miej-

sce na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 

„Wygraj sukces" w Tarnobrzegu. Śpiewanie 
to jego pasja. W przyszłości ma zamiar 

kształcić się właśnie w tej dziedzinie. 

Klaudia Walencik 
Ma 16 lat i uczy się w Liceum Ogólnokształcą 

cym w Tychach oraz w Szkole Muzycznej I st. 

Przygoda z muzyką zaczęta się, gdy miała 12 lat. 

Wtedy to zaśpiewała dla Papieża Jana Pawła li 

na prywatnej audiencji . Od tego czasu wzięła 

udział w ogromnej liczbie konkursów i festiwali , 

poczynając od miejskich, a skończywszy na mię

dzynarodowych - zawsze zdobywając laury. 

Ma 13 lat i uczy się w Gimnazjum nr 4 w Katowicach. Śpiewa i tańczy w zespole 

„ Słoneczni " w katowickim Pałacu Młodzieży. Przygoda z piosenką zaczęła się, 

Do najważniejszych z nich należą: występy wokal

ne w Wiedniu (na Kahlenbergu). Neapolu, Rzymie, 

Asyżu i Loreto, wyróżnienie w telewizyjnym 

programie „Szansa na sukces", półfinał w progra

mie „Mam talent", I miejsce na Międzynarodo

wym Festiwalu Piosenki „ Perta Berlina", Grand 

Prix i I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu 

Piosenki „ Róża Wiatrów" w Moskwie, Grand Prix 

na I Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „TR1x1E'' 

(Bałczik, Bułgaria), I miejsce na Xll Ogólnopolskim 

Festiwalu Piosenki WYGRAJ SUKCES w Tarnobrzegu, 

Grand Prix na VI Międzynarodowym Festiwalu 

Piosenki MAJOWA NUTKA w Częstochowie, I miejsce 

na li Międzynarodowym Festiwalu Klasycznej 

Piosenki Neapolitańskiej w Neapolu oraz cała lista 

nagród na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosen-

gdy Ania dostała się do programu tv „Od przedszkola do Opola" - edycji z braćmi 

Golec. Pierwsze laury zdobyta już jako siedmiolatka: wzięła udział w szkolnym 

konkursie kolęd i zdobyła I miejsce. Dziś ma w dorobku I miejsce na Międzynaro

dowym Festiwalu Piosenki w Żorach, I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu 

„Majowa nutka" w Częstochowie, Grand Prix na Festiwalu „Nowa piosenka w sta

rym Krakowie" oraz I miejsce na ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej 

we Wrocławiu, a ostatnio - również I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu 

Piosenki w Vesprem na Węgrzech. 

~nia ie2e się muzyką i zwierzętami. „Oliverl " jest jej debiutem teatralnym. ki lat 60 i 70 POWRÓĆMY DO PIĘNA W SLOWIE I MU ZYC E 

w Wyszkowie. 





Witold Szulc 
Absolwent krakowskiej PWST. Studiował również 

na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii 

Muzycznej w Poznaniu. Debiutował na sce-

nie poznańskiego Teatru Nowego (za dyrekcji 

Izabeli Cywińskiej), gdzie zagrał m. in. Doranta 

w „Świętoszku" Moliera i w „Dekadance" J. Sata

nowskiego. Na kolejnej swej scenie - w Teatrze 

im. W. Horzycy w Toruniu grał m. in. w „Niepoko

jach wychowanka" Torlesa (Beineberg), „Krako

wiakach i góralach" W. Bogusławskiego (Bryndas) 

i „Wariatce z Chaillot" J. Giraudaux (Piotr). Tam 

też przygotował recital, złożony z piosenek Bras

sensa, a wyreżyserowany przez Martę Stebnicką . 

Z Torunia aktor przeniósł się do Teatru Polskiego 

w Bydgoszczy, gdzie zagrał m. in. tytułową rolę 

w dramacie „Król Ubu, czyli Polacy" A. Jarry 'ego, 

a także w amerykańskiej wersji spektaklu (kopro

dukcja z „Slave Theater" w Nowym Jorku). W Byd

goszczy powstał autorski monodram Witolda 

Szulca pt. „Aktor'', w reżyserii Katarzyny Deszcz. 

Za rolę Leona w „O Beri Beri" Witkacego otrzymał 

Nagrodę Gazety Wyborczej im. J. Konieczki oraz 

Nagrodę dla najpopularniejszego aktora. 

Następną sceną był Teatr Polski w Poznaniu -

a tam - role m. in. Błazna w „Wieczorze Trzech 

Króli" W. Szekspira oraz Judasza w ,,Ty za blisko„." 

M. Pasiecznego. 

Witold Szulc współpracuje zarówno z teatrami 

dramatycznymi jak i muzycznymi: w Teatrze 

Muzycznym w Gdyni zagrał Altanosa i Jabbadora 

w musicalu „Atlantis" oraz Annasza i Kajfa-

sza w „Jesus Christ Superstar" A. L. Webbera, 

w Teatrze Polskim w Szczecinie był Arnolfem 

w „Szkole żon" Moliera, a w Teatrze Powszech 

nym w Radomiu - Jerrym w „Dwoje na hustaw

ce" W. Gibsona. Ostatnio gra tam Tewjego-Mle

czarza w „Skrzypku na dachu". 

Współpracuje z Lechem Raczakiem, założycie

lem Teatru Ósmego Dnia. 

Od ponad piętnastu lat, na Wydziale Wokalno

Aktorskim Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 

uczy scen, dykcji i przygotowuje przedstawienia 

dyplomowe. Wyreżyserował m.in. operę Piotra 

Czajkowskiego pt. „Jolanta". Jest laureatem Grand 

Prix na Festiwalu Piosenki Francuskiej w Lubinie. 

Współpracuje z telewizją (seriale „Plebania", „Twa 

rzą w twarz" ). Zagrał Lichsteina w filmie Ryszarda 
Bugajskiego „General Nil" 

W Teatrze Rozrywki zagrał Mistrza w „Balu u Wo

landa" oraz Sida w spektaklu „SPIN - musical". 

Marta Florek 
Studentka Akademii Muzycznej w Ka

towicach (wokalistyka jazzowa). Jest 

laureatką popularnego programu TVP 2 

„Szansa na sukces" (program z Urszulą) 

oraz zdobywczynią wielu nagród na pre

stiżowych festiwalach dla wokalistów 

w Polsce i za granicą, m. in. li miejsca 

na Międzynarodowym Festiwalu POP 

MUSIC DISCOVERY (Bułgaria 2004), 

ł miejsca na Międzynarodowym Festiwalu 

Piosenki Litewskiej (Pałanga 2005). Grand 

Prix dla najlepszego wokalisty, ł miejsca 

za piosenkę i Nagrodę Rozgłośni Radio

wych na Międzynarodowym Festiwalu 

Piosenki „Universong" (Hiszpania 2006). 

Marta Florek była solistką podczas 

Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży 

z Papieżem Benedyktem XVI na krakow

skich Btoniach. Piosenka pt. „Szukam", 

którą wokalistka nagrata z raperem 

Owalem, znalazta się w finale „Sopot 

Festiwal 2007''. Utwór gości! przez wiele 

tygodni na liście przebojów Radia RMF FM 

i Radia Zet. 

Współpracuje z czołowymi polskimi arty

stami, mimo młodego wieku brała udział 

w licznych nagraniach płytowych. Marta 

Florek komponuje, pisze teksty piosenek. 

Ma niespotykaną barwę gtosu i znakomity 

warsztat wokalny. 

Rola Lucy Harris w musicalu „Jekyll 

& Hyde", wystawionym w Teatrze Roz

rywki, jest jej debiutem teatraln m. 
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Oksana Pryjmak 
Absolwentka Państwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej w Krakowie. Brała udział 

w takich spektaklach jak: widowisko mu

zyczne „Świtezianki" Teatru Scena El-Jot, 

„Don Pasquale" i „Stabat Mater" Krakow

skiej Opery Kameralnej oraz w benefisach 

Zbigniewa Buczkowskiego i Marcina 

Wolskiego (Teatr sru w Krakowie). 

Dwukrotnie wzięła udział w Festiwalu 

Piosenki Religijnej w lodzi (1998, 1999); 

wystąpita również na Festiwalu „ Świą

teczne ferie" we Lwowie (1998). Jest 

laureatką tytułu Miss Festiwalu Piosenki 

Kresowej Mrągowo 2003. 

W 2005 roku zagrała Peggy w musica-

lu ,A2nd Street - 42 Ulica" M. Stewarta, 

M. Bramble'a i H. Warrena w Gliwickim 

Teatrze Muzycznym. Był to pełnospek

taklowy debiut sceniczny aktorki, który 

przyniósł jej ogromny sukces - Oksana 

Pryjmak za tę właśnie rolę otrzymała 

Nagrodę Artystyczną ZLOTA MASKA 2006. 

Na tej samej scenie zagrała jeszcze Katię 

(Kitty) w „Annie Kareninie" A. Zaryckiego 

oraz Evelyn w musicalu „Ragtime" S. Fla

herty'ego 

W Teatrze Rozrywki gra Chanta! de Milo 

w spektaklu „SPIN - musical" oraz Wirgi

nię Otis w „Canterville Ghost''. 

W filmie Waldemara Krzystka, zatytuło

wanym „Mata Moskwa" zagrała rolę Izy. 





Elżbieta Okupska 
Aktor-ekstern. Jedna z najpopularniejszych 

aktorek Województwa Śląskiego. Debiuto

wała w rodzinnym Koszalinie, by po zdobyciu 

aktorskiego dyplomu przenieść się na cztery 

sezony do Szczecina. Do Chorzowa trafiła jako 

laureatka li nagrody na wrocławskim Przeglą

dzie Piosenki Aktorskiej (1981). Do najważ

niejszych ról w Teatrze Rozrywki należą: Lady 

Peachum w „Operze za trzy grosze", Freulein 

Schneider w „Cabarecie", Stara w „Śladach", 

Ubica w „ Ubu Król czyli Polacy", Swatka Jenta 

w „Skrzypku na dachu", Narrator w „The Rocky 

Horror Show", Annasz w „Jesus Christ Super

star'', Róża Łomot w „Szwagierkach'', Therese 

w „ Madame Therese" Znakomite postaci 

stworzyła w spektaklu „Dyzma - musical" 

(Śpiewak uliczny), farsie „o co biega?" (Panna 

Skillon), w „ Balu u Wolanda" (Behemot), 

.KRZYKU według Jacka Kaczmarskiego", w ko

medii „ Pomału , a jeszcze raz!" (Ela) oraz ostat

nio - w musicalu „Canterville Ghost" (Pani 

Umney) i autorskim spektaklu Jacka Boticzyka 

pt. ,.Terapia Jonasza", w którym baw i i straszy 

rolą toksycznej Matki. Elżbieta Okupska two

rzy na scenach Teatru Rozrywki i katowickiego 

Jacenty Jędrusik 
Jacenty Jędrusik to w ielka osobowość 

chorzowskiego teatru i niewątpliwie jeden 

z najbardziej wytrawnych aktorów Woje

wództwa Śląskiego. Wykształcony jako aktor 

dramatyczny (PWSFTIT w Łodzi) znakomi cie 

znajduje się w repertuarze musicalowym, od 

początku tworząc niezapomniane, często 

pi erwszop lanowe postaci w tych spektaklach . 

Debiutował w kaliskim Teatrze im. W Bogu-

~·~2 o dwóch <ewo.eh podjąć 

Teatru KOREZ kreacje wybitne. Obdarzona niskim, 

wibrującym uczuciami głosem i pełnymi wdzięku 

ruchami, ma też zdolność całkowitej transformacji. 

Uwielbia charakteryzację, którą uważa za integralny 

składnik roli. Jest też niekwestionowaną gwiazdą 

niemal każdego koncertu na chorzowskiej scenie. 

Występuje również z wielkim powodzeniem na mię

dzynarodowych festiwalach w Zagrzebiu czy Pradze. 

Ma w dorobku role w filmach fabularnych, m.in. 

w „Wojaczku" i „Angelusie" Lecha Majewskiego, 

w filmie „ Solidarność , Solidarność" Piotr Trzaskalskie

go oraz w „Czeka na nas świat" Roberta Krzempka. 

Zagrała również w kultowym już dziś spektaklu Te

atru Telewizji pt. ,,Fryzjer" w reżyserii Maciej Pieprzycy. 

Jest laureatką czterech ZŁOTYCH MASEK (,,Jeszcze 

w zielone gramy", Freulein Schneider w „Cabarecie", 

Ubica w „Ubu Król czyli Polacy", Therese w „Madame 

Therese") oraz Nagrody Prezydenta Chorzowa 

w dziedzinie kultury (2001). Dwukrotnie (1997 i 1998) 

zdobyta tytuł najpopularniejszej aktorki teatralnej 

w województwie katowickim, w plebiscycie „Gazety 

w Katowicach" W 1997 roku na VI Konkursie Teatrów 

Ogródkowych w Warszawie otrzymała wyróżnienie 

za role w jednoaktówkach Antoniego Czechowa 

„Oświadczyny" i „Niedźwiedź" w Teatrze KOREZ. 

Aleksandra Zawalska 
Aktor lalkarz. Absolwentka Niepublicznej Szkoty 

Artystycznej STUDIUM AKTORSKIE TEATRÓW 

LALKOWYCH przy Teatrze Dzieci Zagłębia 

im . J. Dormana w Będzinie. Debiutowała rolą 

Dygnitarza Brodatego w „Królu Maciusiu I" 

w reż. Wojciecha Wieczorkiewicza. Od ponad 

dziesięciu lat związa na jest ze Śląskim Teatrem 

Lalki i Aktora ATENEUM w Katowicach. 

Do jej ulubionych ról należą: Diva Operowa 

w ,.Ferdynandzie Wspaniałym" w reż. Marka 

Wita, Stara cyganka w „O smoku Grubeloku" 

w reż . Petra Nosalka, Koli w „ Dokąd pędzisz ko

niku" w reż . Jacka Popławskiego i Róża w „ Pięk

nej i bestii" w reżyserii Krystyny Jakóbczyk. 

W 2007 za rolę Konia z wesołego miasteczka 

w spektaklu „ Dokąd pędzisz koniku" otrzymała 

ZŁOTĄ MASKĘ . 

Aleksandra Zawalska ma w dorobku również role 

w filmach fabularnych: „ Pręgi" w reż. Magda

leny Piekorz (matka Bartka), „ Oda do radości" 

w reż. Anny Kazejak (właścicielka salonu fry 

zjerskiego), „ Barbórka" w reż. Macieja Pieprzycy 

(Aniela) oraz epizody w telewizyjnym serialu 

„Kryminalni". 

pracę w Teatrze Śląskim im. St . Wyspiatiskiego. Od kilkunastu lat jest aktorem Teatru Rozrywki. Do jego 

najważniejszych ról na chorzowskiej scenie należą: Konferansjer i General Haig w „Rozkosznej wojnie", 

Mistrz Ceremonii w „ Cabarecie", Lejzor Wolf w „Skrzypku na dachu", Stary w „Śladach", Peron w „ Evi

cie", Służący-Sancho Pansa w „Człowieku z La Manchy", Król Herod w „Jesus Christ Superstar", Gabriel 

John Utterson w musicalu „Jekyll & Hyde" oraz Nikodem Dyzma w „ Dyzma - musical" Poruszająco 

wykonuje Opowieść pewnego emigranta w „KRZYKU według Jacka Kaczmarskiego", mrozi cynizmem 

jako Schrank w musicalu „West Side Story", a swoisty koncert aktorskich możliwości daje w musicalu 

„Canterville Ghost" i „Terapii Jona sza" 

Talenty komediowe artysty obserwować można byto z przyjemnoś c ią w „ Na szkle malowane", gdzie 

kreował rolę poczciwego i po ciesznego Anioła, w ulubionej przez widzów farsie „Okno na Parlament" 

(R ichard Willey) oraz w komedii „ D zie ła wszystkie Szekspira w nieco skróconej formie", w którym to 

przedstawieniu wcielał się w niezliczoną ilość postaci . Dziś bawi publiczność jako Biskup Laxu w „o co 

biega?" oraz przezabawny Arderiu w „ Przygodzie fryzjera damskiego". 

Jacenty Jędrusik jest laureatem trzech Złotych Masek (Szarm w „ Operetce", Diabeł w „ Panu Twardow

skim" i Konferansjer i General Hai g w „Rozkosznej wojnie'', Mistrz Ceremonii w „Cabarecie" - specjalna 

Złota Maska im. red. Barbary Sośnierz) oraz Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury (2000). 

Imponującą listę znakomitych kreacji w Teatrze Rozrywki uzupełniają role w kilkunastu filmach śląskich 

(choć nie tylko) reżyserów filmowych ( „Rodzina Kanderów" w reż. Z. Chmielewskiego, „Angelus" w reż . 

L. Majewskiego, „Przygody dobrego wojaka Szwejka" w reż. W Gawrońskiego, „ Los Chtopacos" w reż . 

G. Reguły, czy „Co słonko widziało" w reż. M. Rosy) udział w spektaklach Teatru Telewizji (chociażby 

w kultowym „Fryzjerze" Macieja Pieprzycy) i wreszcie - do perfekcji opanowana rola konferansjera na 

koncertach i balach. 

Mirosław Książek 
Absolwent krakowskiej Patistwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej . Debiutował w Teatrze 

Ro;'.rywki w spektaklu „Kraina 105 tajemni

cy" (1988). Do jego ważniejszych ról należą: 

Józef w „Cichej nocy", Fi Ich w „Operze za trzy 

grosze", Strach na Wróble w „Czarodzieju 

z krainy Oz", Gaudenty w „Monachomachii", 

Celnik, a później Cliff w „Cabarecie", Chwostow 

w „Oceanie Niespokojnym", Ronnie w „Oknie 

na Parlament", Mikotaj Olejnikow w „Tangu 

Oberiu. 1928'', Proboszcz Perez w „ Człowieku 

z La Manchy", Fileas Fogg w „W Bo dni dookoła 

świata po stu latach", Ulanicki w spektaklu 

„Dyzma - musical" czy Warionucha w „ Balu 

u Wolanda" Mirosław Książek bardo sugestyw· 

nie interpretuje piosenki w spektaklu „KRZYK 

według Jacka Kaczmarskiego''. 

Talent komediowy aktora uwidaczniał się 

najlepiej w „Dziełach wszystkich Szekspira 

w nieco skróconej formie", w których kreował 

kilkanaście nieodparcie śmiesznych postaci. 

Dziś Mirosław Książek prezentuje go w far

sie „O co biega?" (Clive Winton), musicalu 

„Canterville Ghost" (Duch Sir Simona) oraz 

w koncertach, w których proponuje widzom 

pastiszowe wykonania światowych przebojów 

rozrywkowych. 

Ma w swoim dorobku ciekawe doświadczenie 

aktorskie, związane z jednym z pierwszych 

w regionie scen prywatnych. Teatr Małych 

Form POKO, stworzony wspólnie z Bogusławą 

Zarębską, Renatą Spinek i Andrzejem Jakub

czykiem pozostał w pamięci widzów dzięki 

zupełnie . nie-Rozrywkowym" spektaklom: 

„Nienawidzę" czy „Abbellard i Heloiza" Wiele 

z atmosfery tamtych zdarzeti miało porusza

jące przedstawienie pt. „Ptasiek", w którym 

Mirosław Ks iążek w sposób fascynujący zagrał 

rolę tytułową . Spektakl, oparty na powieści 

Williama Whartona wyreżyserował wspólnie 

z Robertem Talarczykiem. 

Jan Bógdoł 
Absolwent Studia Dramatycznego w Kato

wicach. Występował w teatrach Grudziądza, 

Kalisza, Szczecina, Gniezna i Torunia, Lublina, 

Biels ka-Białej oraz Zabrza. Większość życia 

zawodowego poświęcił jednak katowickiej 

scenie Teatru Śląskiego im. St. Wyspiariskiego. 

Odnosił sukcesy w repertuarze klasycznym, ale 

również współczesnym. Obdarzony świetnymi 

warunkami zewnętrznymi , zagrał m.in . Jana 

w „ Pierwszym dniu wolności" L. Kruczkowskie

go, Cezara w „Juliuszu Cezarze" W. Szekspira, 

Karmazyna w „Wyzwoleniu" 5. Wyspiańskiego 

i Profesora Higginsa w „Pigmalionie" G. B. Sha

wa, Majora Kralla w „Sublokatorc e" wg H. Krall, 

Franciszka Dumoulina w „Czarującym łajdaku" 

P. Chesnota czy Aktora A w „Próbach dla sied

miu" B. Schaeffera. 

W Teatrze Rozrywki grał rolę Barona Meigela 

w „ Balu u Wolanda" Dziś jest Ministrem Ja

szutiskim w spektaklu „Dyzma - musical" oraz 

Lordem Savage w musicalu „Jekyll & Hyde''. 

Jan Bógdoł jest również utalentowanym„ 

malarzem. Na jego obrazach oglądamy 

zarówno portrety, jak i martwą naturę oraz 

pejzaże. W marcu br., w foyer Teatru Śląskiego 

im. S. Wyspiańskiego w Katowicach odbył się 

wernisaż malarstwa Jana Bógdoła, podczas 

którego artysta został uhonorowany PEGAZEM 

- statuetką zaprojektowaną przez Bronisława 

Chromego, która przyznawana jest za wyjątko

we zasługi dla Teatru Śląskiego . 
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Andrzej Kowalczyk 
Absolwent krakowskiej Patistwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej . Pracę aktora rozpoczął 

w Teatrze Dramatycznym im. Węgierki w Bia

łymstoku, gdzie przez dwa sezony grat pod 

okiem Jerzego Zegalskiego (późniejszy dyrektor 

Teatru Śląskiego im . S. Wyspiatiskiego w Ka

towicach). W wędrówce na południe (chyba 

podświadomej, ale za to konsekwentnej) dotarł 

do Kielc, gdzie - jak wspomina - zagrał kilka 

ciekawych i inspirujących ról W koticu jednak 

przybył do Katowic, by wziąć udział w bardzo 

znaczących w historii Teatru Śląskiego spekta

klach: „Popiele i diamencie" J. Andrzejewskiego, 

„Hamlecie" W. Szekspira, „Cydzie" P. Corneille'a, 

„Amadeuszu" P. Schaffera, „Szewcach" Witka

cego i „Szklanej menaże rii" T. Williamsa. 

Później był jeszcze kilkuletni „epizod niemiec

ki", gdy Andrzej Kowalczyk zdecydował się 

na przygodę aktorską za zachodnią granicą , 

w koticu jednak postanowił wrócić . 

Pracę w Teatrze Rozrywki rozpoczął od roli 

Perona w chorzowskiej inscenizacji „Evity" 

(prapremiera polska). Następnie zagrał m.in. 

w „Ubu Król czyli Polacy", „Oceanie Niespokoj

nym'', „Człowieku z La Manchy" 

Kolejne role to: Piłat w „Jesus Christ Superstar", 

Pułkownik Wareda w spektaklu „Dyzma -

musical", Intruz w farsie „O co biega?" i Mikołaj 

Iwanowicz Rimski w „ Balu u Wolanda", a także 

Bart Gor w „ Odjeździe", Doc w „West Side 

Story", Lord Canterville w przedstawieniu „Can

terville Ghost'· i Terapeuta w musicalu „Rent" 

Aktor jest również Malarzem w popularnej 

bajce „Pan Plamka i jego kot'', zaś w mu

sicalu „Skrzypek na dachu" od roku 2003 

kreuje postać Tewjego Mleczarza. Jednym 

z ważniejszych dokonań są zapadające głęboko 

w pamięć postaci Ojca oraz Witkacego w spek

taklu „KRZYK według Jacka Kaczmarskiego", 

a także rola Sir Danversa Carewa w musicalu 

„Jekyll & Hyde" oraz Anthony'ego w spektaklu 

„Na końcu tęczy" 
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SZELMA: 

Od dzisiaj i ty masz kąt 
Od dzisiaj i ty zgraną ferajni; masz 
Bo widać, żeś jest swój chłop 
ak chcesz to możesz być jednym z nas 

Od dzisiaj i ty masz dom 
Od dzisiaj i ty dłużej nie będziesz sam 
Luksusów nam brak - i co? 
I nic, bo dzielimy co kto ma 

Niekiedy trafi się 
Kiepski dzieri 
Kaprawy dzieri 

f'l)lliiifi.'t~ Nie narzekaj na 
Swój fart 

Od dzisiaj i ty to gość 
I przyjmij to bez dwóch zdań 
Bo tak kolego jak na dłoni widać to: 
Od dzisiaj i ty 
Jesteś nasz! 

Od dzisiaj i ty ... 

OLTVF.R: 

Mam kąt? 

SZELMA: 

Od dzisiaj i ty„. 

OLIVER: 

Zgraną ferajnę mam! 

URWIS: 

Bo widać, żeś jest 

OLIVER: 

Swój chłop? 

URWIS: 

]al chcesz to 

WSZYSCY CHł.OPCY: 

Możesz być jednym z nas 

Od dzisiaj i ty„. 

URWIS: 

Masz dom! 

SZELMA: 

Od dzisiaj i ty ... 

URWIS: 

Dłużej nie będziesz sam 

OLIVER: 

Luksusów nam brak i co? 

WSZYSCY: 

I nic -
bo dzielimy co kto ma 

SZELMA: 

Tu wszyscy równi są, nie ma nikt w nosie much 
I podobny jest nasz wikt 

W<;ZYSCY: 

Le z <l brze umieć Uest) kij od miotły pu 
Gdy przychodzi płacić czynsz 

SZELMA: 

Od dzisiaj i ty to gość 
I przyjmij to bez dwóch zdań 
Bo tak kolego jak na dłoni widać to: 

OLIVER: 

Od dzisi<rj i ja„. 

w z y y: 

Tak! Je teś nasz! 

WSZYSCY: 

Od dzisiaj i ty ma<;z kąt 
Od <lz.isiaJ i ty zgraną ferajni; masz 
Bo widać, żeś jest swój chi op 
Jal.. eh esz to możesz byćjedt ya z na~ 

Od dzisiaj 1 cy masz dom 
Od dzi<;iaj i ty dlużej nie będziesz sam 
Luksusów na m brak - i co? 
I nic, bo dzielimy co kto ma 

Nieki.:dy ~afi się 

Kiepski dzic15. 
Kaprawy dzień 
Nie narzekaj na 
Swój fart 

Bo raz stawiasz ty 
Potem tobie stawia ktoś 
I zabawa znowu trwa! 

Od dzisiaj i ty to gość 
I przr.jmij to bez dwóch zdań 
Bo tak kolego jak na dłoni widać to: 
Od dzisiaj i ty 
Jcstdnasz! 

Od dzisiaj i ty to gość 
I przyjmij to bez dwóch zdań 
Bo tak kolego jak na dłoni widać to: 
Jare. zcie i ty 

J..-std nas1.! 



Małgorzata Gadecka 
Absolwentka krakowskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej. 
Tuż po studiach została zaangażowana 
do Teatru Nowego w Zabrzu, w którym 
spędziła trzy sezony. W 1993 roku zwią
zała się z Teatrem Rozrywki. Zagrała m. 
in . w „Oknie na Parlament", „Śnie nocy 
letniej", „Na szkle malowane" i „Evicie". 
Gra w musicalach: „Skrzypek na da
chu", „Jesus Christ Superstar", „Dyz
ma - musical", „Rent" oraz w bajce 

„Pan Plamka i jego kot" . W spektaklu 
„KRZYK według Jacka Kaczmarskiego" 
poruszająca wykonuje song „Nawie
dzona". 
Vis comica Małgorzaty Gadeckiej zna
komicie wykorzystał Michał Znaniecki 
w tragifarsie „Szwagierki", umiejęt
ności wokalne - Michał Ratyński 

w spektaklu muzycznym „Rumbugiługi 
czyli nie zapominaj sióstr Andrew", zaś 
talent dramatyczny i liryzm - Dariusz 
Miłkowski w monodramie „Shirley 
Valentine". Aktorka jest solistką 
wszystkich koncertów rozrywkowych 
i sylwestrowych; ze szczególnym 
upodobaniem stosuje pastisz. 
Nominowana do Nagrody Artystycz
nej Złota Maska 2004 (za rolę Shirley 
Valentine) oraz do Nagrody Prezydenta 
Chorzowa w dziedzinie kultury (2004). 

Marta Kotowska 
Aktorka, absolwentka Państwowej 
Wyższej Szkoty Teatralnej w Krako
wie . Występowała w Teatrze Drama
tycznym w Częstochowie, Operetce 
Śląskiej w Gliwicach, Teatrze Polskim 
w Bielsku-Białej, Teatrze im . W. Bo
gusławskiego w Kaliszu, w Teatrze 
Nowym w Zabrzu (którego była 
dyrektorem), ale najdłużej grała na 
scenie Teatru Zagłębia w Sosnowcu. 
Zdobyła dużą popularność i sympa
tię publiczności przede wszystkim 
rolami komediowymi (np. Gilette 
w „Księżniczce na opak wywróconej") 
oraz w widowiskach muzycznych 
(niezapomniana Krysia Leśniczanka 
w „Niech no tylko zakwitnąjabłonie" 
czy partie w „Kramie z piosenkami" -
Emulacja, Walczyk katarynkowy). 
W długim szeregu zagranych przez 
nią ról przeważają postaci dynamicz
ne, niespokojne, poszukujące, obda
rzone fantazją, wyzywające swój los 
i chętnie poddające się niespodzian
kom życia. W każdej z nich było coś 
z niej samej. 
W Teatrze Rozrywki zadebiutowała 
rolą Skiryny w „ Ks iężniczce Turandot''. 
Poruszająca grała Matkę w „Pocałun
ku kobiety-pająka'', rozśmieszała jako 
Gabriela Jodek w „Szwagierkach", ale 
najciekawszą rolę na chorzowskiej 
scenie stworzyła w „Skrzypku na da
chu" - jej Gołda to znakomita kreacja. 

Emilia Majcherczyk 
W wieku dwunastu lat zadebiutowała 
jako wokalistka, w zespołach grających 
od reggae po ska, punk, kryszna core. 
Zachwyciła swym talentem jurorów 
i widzów programu ..Twoja droga do 
gwiazd", który wygrała w grudniu 
2004 roku. Nagrodą byto nagranie 
płyty. Jesienią tego samego roku na 
rynku pojawił się jej debiutancki album, 
zarejestrowany w studiu Seweryna Kra
jewskiego. Autorami muzyki są Adam 
Abramek i Paweł Sot (duet kompozy
torski, znany ze współpracy z Kasią 
Kowalską i Beatą Kozidrak), Rich Cox 

- amerykański kompozytor i wokalista, 
Maciek Gładysz i Kuba Majerczyk. 
Piosenki w wykonaniu Emilii Maj
cherczyk pojawiły się na składankach 
muzycznych „Supernove", „Kierunek 
Sopot" oraz „Świadek koronny", a ona 
sama nominowana była do wielu na
gród muzycznych, m. in. Złote Dzioby 
Radia Wawa. Piosenka pt. „Nie walcz" 
nominowana była w 2005 roku do 

„Słowika Publiczności" na 42 Festiwalu 
w Sopocie . Teledysk do piosenki „Tylko 
ciebie chcę" zobaczyć można w filmie 
„Świadek Koronny". 
Emilia Majcherczyk jest członkiem 
zespołu wokalnego Teatru Ro 
roku 2007 i bierze udzi 
kich h chorz 

Krzysztof Knurek 
Aktor, muzyk, pedagog teatru, autor 
piosenek, tłumacz . Absolwent Pań
stwowego Policealnego Studium Wo
kalno-Aktorskiego im. D. Baduszkowej 
w Gdyni (2007). studiował również 

dyrygenturę chóralną w Akademii Mu
zycznej im . S. Moniuszki w Gdańsku. 
Zadebiutował w roku 2003 na scenie 
gdyńskiego Teatru Muzycznego jako 
Apostoł w rock-operze „Jesus Christ 
Superstar" A. L. Webbera i T. Rice'a. 
Jest dwukrotnym stypendystą 
Prezesa Rady Min istrów dla mło
dzieży szczególnie uzdolnionej (2002 

i 2003), laureatem Grand Prix Tur
nieju Poezji Śpiewanej XI I Ogólno
polskiego Konkursu Recytatorskiego 
w Gdańsku Jego pierwsze duże role 
to: Książę Edward Tudor w „Księciu 
i Żebraku" wg M. Twaina (Miejski Teatr 
Miniatura w Gdańsku , 2005), Amigo 
w remake'u legendarnego „Kompotu" 
J. Ko~y (Teatr Muzyczny w Gdyni i Te
atr Dramatyczny w Elblągu - kopro
dukcja, 2006) i Alek we współczesnym 
dramacie „Z twarzą przy ścianie" 
A. Bednarskiej (Teatr Muzyczny 
w Gdyni, Muzeum Kinematografii 
w lodzi, 2006). W Gdańsku i rodzin
nych Kartuzach reżyserował spekta
kle w teatrach off-owych. Prowadzi 
warsztaty teatralne dla młodzieży 
aktorskiej. W dorobku fonograficznym 
aktor ma nagrania muzyki wielogło
sowej pod kierownictwem Małgorzaty 
Kuchtyk, m. in . „Mszy gospel" Roberta 
Raya (2003), kolęd w aranżacjach 
trójmiejskiej bohemy jazzowej (Piotr 
Lemańczyk, Adam Wendt, Zbigniew 
Kosmalski, Andrzej Syldatk - 2005) 

oraz muzyki dawnej. Za swój najwięk
szy sukces uważa rolę krawca Motia 
w chorzowskiej realizacji „Skrzypka na 
dachu". W Teatrze Rozrywki zobaczyć 
go można również w musicalach: 

"Jesus Christ Superstar", „West Side 
Story", „Dyzma - musical", „Jekyll 
& Hyde" oraz „Canterville Ghost". 
w którym wciela się w rolę młodego 
Cecila de Canterville. 



Autor i tłumacz, także dziennikarz muzyczny. 

Przygotował wiele przekładów na potrzeby telewizji, 

tłumacząc plmy muzyczne i musicale, m. in. „West 

Side Story", „The Sound Of Music ", „Yellow Subma

rine", „Ned Kelly", „Yentl". Opracował polską wersję 

językową ekranizacji musicalu „Upiór w operze" 

(2004). Tłumaczy teksty amerykańskich poetów 

piosenki, m. in. Leonarda Cohena i Boba Dylana. 

Daniel Wyszogrodzki jest autorem popularnej 

książki biograpcznej pt. „Satysfakcja - The Rolling 

Stones" (cztery wydania), redaktorem wielu edycji 

płytowych , z których seria „Świecie nasz - Dzieła 

wszystkie Marka Grechuty" (15 co) otrzymała Fryde

ryka w 2001 roku za „ najlepszą reedycję ". 

Byt korespondentem prasowym i radiowym w No

wym Jorku, obecnie jest krajowym koresponden

tem prasy polonijnej w USA. Od ponad pięciu lat 

D anl
• el współpracuje z magazynem „Zwierciadło", gdzie 

prowadzi dział recenzji płytowych i przeprowadza 

Wyszogrodzki_.,,~ :c~ . 

wywiady z gwiazdami muzyki. Współpra

cował z większością krajowych czasopism 

muzycznych i kulturalnych, takich jak „Ma

china" (oryginalna), „Jazz Forum" i „ Muza" 

(redaktor naczelny w latach 2002-04). Jest 

konsultantem kilku domów wydawniczych, 

a także autorem poetyckiego przekładu naj

nowszej książki Leonarda Cohena „Księga 

tęsknoty" (The Book Of Longing), która uka

zała się w Polsce w grudniu 2006 roku. 

Daniel Wyszogrodzki jest kierownikiem 

literackim Teatru Muzycznego ROMA. 

Na scenie tej wystawiono w jego prze

kładzie trzy musicale: „ Koty" i „Upiora 

w Operze" A. L. Webbera oraz „Taniec 

Wampirów" J. Steinmana i M. Kunze 'a. 

Wspólnie z Wojciechem Kępczyńskim 

stworzył libretto i teksty piosenek do mu

sicalu „Akademia Pana Kleksa" z muzyką 

Andrzeja Korzyńskiego. 

Marcel Sławiński Katarzyna Sobańska Dorota Roqueplo 
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krako- Absolwentka Akademii Sztuk Pięknyc h w Krakowie, Absolwentka Ecole International Arts de la 

w ie, Wydział w Katowicach (grafika, małar- Wydział w Katowicach - dyplom z wyróż ni eniem mode. 

stwo, rysunek) oraz Akademii Sztuk Pięknych i medalem (malarstwo i grafika, grafika projektowa), Projektuje kostiumy m. in . dla teatru telewizji. 

w Krakowie, Wydział Scenografii (m in. w pra- w roku 1991. Stypendystka Ministra Kultury i Sztu- Wśród ostatnich realizacji znalazły się kostiu-

cowniach prof. A. Kreutza Majewskiego oraz ki. Brała udział w wielu wystawa ch malarskich my do spektakli: „ Mizerykordia" J. Niemczuka 

prof. J. Skarżyńskiego i Pawła Dobrzyckiego). w kraju i za granicą. Od 1993 zajmuje s ię głównie (reż J. Zaorski), „Związek otwarty" D. Fo 

Obecnie wykładowca na ASP w Katowicach scen ografią. i F. Ro me (reż. K. Janda), .. Co nie jest snem" 

i ASP w Warszawie na wydziale scenografii. Ważniejsze realizacje: E. Rylskiego (reż . K. Zaleski), „ Moja córka, moja 

Współpracował z wieloma teatrami (111 . m. TEATR TVP miłość" J. C. Sussfeld (reż. L. Wosiewicz), „K lub 

Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie, „S tygrnatyc zka ''. reż . Wojciech Nowak - nagroda Kawalerów" M. Bałuckiego (reż. K. Janda), 

Opera Bałtycka, Opera Śląska w By tomiu, z scenografię na festiwa lu „ Dwa teatry" w Sopocie 

Opera Wrocławska, Teatr Wielki w Poznaniu, „Trelemorele", „Fotoplastikon", „Martwa Królewna", 

Teatr Śląski im . S. Wyspiańskiego w Katowi- „D uże i małe" - wszystkie w reż. Piotra Łazarkie-

cach, Teatr Rozmaitości w Warszawie, Teatr wicza, „Przypadek Klary", „Courage mojej Matki" 

im . J. Słowackiego w Krakowie, Teatr Polski - oba w reż. Magdaleny Łazarkiewic z „Pokój saren", 

w Bielsku-Białej , Teatr Polonia w Warszawie, reż . Lech Majewski „Dobrze", reż . Tomasz Man. 

Kino-Teatr Bajka w Warszawie, Teatr Mu- TEATR 

zyczny Capitol we Wrocławiu, Teatr Rozrywki Realizacje Piotra Łazarkiewicza, m. in .. „ Meto-

w Chorzowie, Gl iwicki Teatr Muzyczny). da" J. Galcerana (Teatr Komedia w Warszawie) 

Na scenach ty ch miał okazję pracować z taki- „ Czarny punkt" A. Dziurawca (Teatr Witkacego 

mi re żyse rami, jak : Magdalena Piekarz, Maria w Zakopanem), „3x2" T Mana (Teatr ProchOff-

Sartova, Grzegorz Jarzyna, Paweł Wojcieszek, nia w Warszawie), „Panna Julia" A. Strindberga 

Krzysztof Kolberger, Jacek Rykała i in. (Teatr Miejski w Gdyni, Teatr im. W Siemaszkowej 

Jest autorem sce nografii do spektakli w Rzeszowie, Teatr Nowy w Warszawie), „Karto -

teatralnych, operowych i musicalo- teka" T Różewicza (Teatr Miejski w Gdyni, Teatr 

wych, m. in. „Bash" N. LaBute'a, „Miłość im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze), „Śmieci" K. Bi-

i Las" F. Rotha, „Dark Room" wg R. Jegera, zio (Teatr Współczesny w Szczecinie), „Norway. 

„Czarodziej sk i ~e t" W A. Mozarta, „ Rigoletto" today" I. Bauersimy (Teatr Polsk i w Biel sku-Białej , 

G. Ve rdiego, „ Halka" S. Moniuszk i, „Henryk Teatr Stara Prochoffnia w Warszawie). 

VI " W. Szekspira, „Badania terenowe nad Rea lizacje Magdaleny Łazarkiewic z „ Dzika Kaczka" 

ukrai1i skim seksem" O. Zabużko, „Mleczarnia" H. Ibsena (Teatr 1111 J. Słowackiego w Krakowie), 

J. Rykały, „Ragtime" S Flaherty'ego, „Łucja „Szk lana kolekcja" wg T Williams 'a (Teatr Nowy 

szalona" D. N igro, „Napis" G. Sibleyrasa i „Cza - Praga w Warszawie), opery „Pajace" i „Cavalleria 

rodziejka z Har lemu" I. Villqista Rusticana" P. Mascagniego (Teatr Wielki w Łodzi). 

„ Ogień w głowie" M. Von Mayerburga 

(reż. P Łazarkiewicz). „S rebrny deszcz" P. Huel

le (rez J. Krysiak) i „ Złodziejki chleba" E. Lach

nit (reż. N. Koryncka-Gruz). 

Kostiumy Doroty Roqueplo wykorzystano w Bi
mach „E=mC2'', „Poranek kojota" i „Chłopaki nie 

płaczą" (wszystkie w reż . O Lubaszenko), „Tam, 

gdzie żyją Eskimosi" T. Wiszniewskiego, „Żółty 

szalik" J. Morgensterna, „ Na koniec świata" 

M. Łazarkiewicz , „ O dwóch takich co nic 

nie ukradli " L. Wylężałka, „Operacja Samum" 

W. Pasikowskiego. „U Pana Boga za piecem " 

J. Bromskiego, „300 mil do nieba" M. Dejcze

ra, „Francuski numer" R. Wichrowskiego, „Kto 

nigdy nie żył" A. Seweryna i „Plac Zbawiciela" 

K. Krauze i J. Kos . 

W 1995 roku na Festiwa lu Polskich Filmów 

Fabularnych w Gdyni otrzymała nagrodę 

za kostiumy do filmu „Prowoka tor" K. Langa, 

a w roku 2004 - za kostiumy do filmu „ Pręgi " 

M. Piekorz i „Mój Nikifor" K. Krauze. 

Współpracuje również z teatrami, m. in. 

Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie 

oraz scenami warszawskimi: Powszechnym, 

„ Dowcip" M. Edson (Teatr Studio w Warszawie) Komedią, Polonią i Narodowym. W Teatrze 

„M ała Steinberg" L. Hall (Teatr Studio w Warszawie), Rozrywki zaprojektowała kostiumy do sztuki 

re ż . Krystyna Janda. „R umbugiługi" w reżyserii Michała Ratyliskiego 

FILM .. Młyn i Krzyż " L. Majewskiego wg Breugla, (2002), „ Po latach o tej samej porze" w reżyse-

„Angelus" L. Majewskiego - nagroda Złote Lwy rii Zdzisława Wardejna (2003) oraz „West Side 

w Gdyni, nominacja za scenografię „O RŁY 2002"; Story" (2006). 

„o_i_o" P. Łazarkiew i cza, „Na koniec świata" M. Ła -

zarkiewicz, „Ekipa" A. Holland, M. Łazarkiewicz 

i K. Adamik, „Boisko bezdomnych" K. Adamik, 

.. Torowisko" U. Urbaniak - nagro da ZŁOTE LWY 

za debiut, nagroda za scenograpę i kreację obrazu 

na Festiwalu Młodego Kina w Koszalini e. 



Jacek Badurek 
Pracę zawodową rozpoczął jako 

aktor premierowej obsady musicalu 
„Metro". Brał udział w spektaklu Te

atru Studio Buffo „Do grającej szafy 

grosik wrzuć". 

Twórca choreografii i założyciel 
zespołu tańca nowoczesnego 

„Amos", z którym przygotował 

spektakle: „Wyjścia", „Kolejność 
uczuć ", „Jaka Ja" (w technice tańca 

modern), wystawione w war

szawskich teatrach Rozmaitości, 
Nowym, Małym i Na Woli oraz 

przedstawienie w technice tańca 

nowoczesnego „Na krawędzi wieku", 

wystawione w stołecznym Teatrze 

Polskim. Współtwórca choreografii 

do spektakli w Teatrze Dramatycz

nym w Warszawie: „Jak wam się 

podoba" i „Ptaszek zielonopióry". 

Reżyser i choreograf wielu widowisk 

parateatralnych i komercyjnych. 

Mistrz Polski i zdobywca IV miejsca 

na mistrzostwach świata w tańcu 

boogie woogie. Autor choreografii 
do musicali „Grease", „Koty" i „Aka

demia Pana Kleksa" w reż. W Kęp

czyńskiego w Teatrze Muzycznym 
Roma oraz do spektakli „Błądzenie" 

w/g Gombrowicza w reż. J. Jarockie

go i „Happy end" B. Brechta w reż . 

T. Bradeckiego w Teatrze Narodo

wym w Warszawie, musicalu .,42-nd 

Street" w reż. M. Sartovej (za który 
otrzymał Nagrodę ZlOTA MASKA), 

opery „Carmen" G. Bizeta w reż. 

P. Szkotaka, dramatu muzyczne-
go „Anna Karenina" wg Tołstoja 

w reż . J. Opalskiego w Teatrze 
Muzycznym w Gliwicach oraz 

„Loteria na mężów" K. Szymanow
skiego w reż. J. Opalskiego w Operze 
Krakowskiej. 

Jerzy Jarosik 
Absolwent Wydziału Instrumentalne

go w klasie Betu oraz Wydziału Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej Akademii Mu

zycznej w Katowicach. Kompozytor, 
aranżer, instrumentalista. Wykładow

ca katowickiej uczelni; od września 

2005 r. Dyrektor Instytutu Jazzu 

na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, 

Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej 

w Katowicach. Do grona jego absol

wentów należą wybitni saksofoniści: 
Jerzy Główczewski, Maciej Sikała, 

Tomasz Szukalski i inni . W roku 1979 
został kierownikiem muzycznym 

Teatru Rozrywki w Chorzowie, stając 

się jednocześnie twórcą i dyrygentem 

teatralnej orkiestry. Ma w swoim 

dorobku kierownictwo muzyczne 

większości spektakli w „Rozrywce" 

( „Trala Trala Tralalińscy", „ Huśtaw

ka", „Ocean Niespokojny", „Jeszcze 

w zielone gramy", „Opera za trzy 

grosze", „Tango Oberiu . 1928", „Szwa
gierki", „W 80 dni dookoła świata 

po stu latach", „Cabaret", „Skrzypek 
na dachu", „Evita", „Człowiek z La 

Manchy", „Jesus Christ Superstar", 
„Dyzma - musical", „Rudolf Valen

tino", „Odjazd", „West Side Story", 

„Canterville Ghost", „SPIN - mu
sical", „ Rent" oraz „Jekyll & Hyde"). 

Współtwórca koncertów prima-apri
lisowych i sylwestrowych. Niegdyś 

członek orkiestr: Ireneusza Wikarka, 

Jerzego Miliana i Zbigniewa Kalemby. 
Ulubiony przez takich solistów jak: 

Edyta Geppert, Agnieszka Fatyga czy 
Michał Bajor (którym przez wiele lat 

towarzyszył jako dyrygent big-ban
dów). Ma w swym dorobku udział 

w wielu edycjach Festiwalu Piosenki 

Polskiej w Opolu oraz nagrody na fe
stiwalach jazzowych. Jest laureatem 
nagrody indywidualnej w konkursie 

wrocławskiego Jazzu nad Odrą '71 oraz 
nagrody zespołowej dla Silesian Set, 
którą trio Kulpowicz-Dechnik-Jarosik 
otrzymało rok póżniej. W roku 2002 
uhonorowany został Nagrodą Prezy
denta Chorzowa w dziedzinie kultury. 

Ewa Zug 
Pianistka, akompaniator, pedagog, chór

mistrz. Absolwentka Akademii Muzycznej 

we Wrocławiu . W latach 1994-2004 
akompaniator-korepetytor w Teatrze 
Rozrywki w Chorzowie. Od tego samego 

roku pracuje jako akompaniator w PSM 

I i li stopnia im. G. Fitelberga w Cho

rzowie oraz jako chórmistrz prowadzi 

amatorski zespół wokalny, z którym kon

certuje w kraju i za granicą. Ma w dorobku 
współracę z Gliwickim Teatrem Muzycz

nym, Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, 

Teatrem Zagłębia w Sosnowcu i in . 

Jako pianistkajest laureatką konkursu 

wokalnego im. E. Platówny we Wrocła

wiu, wyróżniona nagrodą za najlepszy 

akompaniament. 

Współpracuje z wieloma aktorami m. in.: 

Marią Meyer, z którą nagrała dwie płyty 
„Maria Meyer śpiewa Brela" i „Ordonka. 

Miłość ci wszystko wybaczy", Elżbietą 

Okupską, Jacentym Jędrusikiem, Rober

tem Talarczykiem. Koncertuje w kraju 

i za granicą (Czechy, Izrael, Francja, 
Austria, Holandia). 

Jest liderem septetu Crazy Band. 

Od roku 2007 jest kierownikiem zespołu 

wokalnego Teatru Rozrywki. 

Zastępca dyrektora - Micha! Biliński 
Asystent dyrektora - Adam Kowalski 
Główny księgowy - Dorota Borowy 

Dyrygenci - Joseph Herter, Jerzy Jarosik 
Inspektor orkiestry - Sławomir Kmieć 

Woźny orkiestry - Patryk Mattheus 

Kierownik zespołu wokalnego - Ewa Zug 
Inspektor zespołu wokalnego - Dagmara Żuchnicka 

Kierownik zespołu baletowego - Janusz Krzypkowski 
Inspektor zespołu baletowego - Beata Jabłońska-Rakoczy 
Pedagog baletu - Kazimierz Cieśla 

Konsultacje wokalne solistów - Ewa Mentel 
Korepetytorzy - Lena Minkacz, Paulina Nosek 

Kierownik techniczny - Damian Jasiak 
Kierownik sekcji akustycznej - Krzysztof Wolfard 
Realizator światła - Marek Mroczkowski 

Kierownik działu administracji - Zofia Rycyk 

Kierownik Biura Obsługi Widzów - Barbara Chodacka 

Koordynacja pracy artystycznej - Ewa Nowiaszak, 
Justyna Górecka (kierownik), Magdalena Szajda 
Konsultant programowy - Krzysztof Karwat 
Impresariat - Aneta Głowacka 
Promocja i marketing - Bartosz Różalski , Marek Kotbuk 
Biblioteka muzyczna i archiwum teatru - Katarzyna Gojny 

Koordynator projektów edukacyjnych - Agata Witkowska 

Dekoracje i kostiumy zostały wykonane w pracowniach 
Teatru Rozrywki pod kierunkiem: 
Haliny Mattheus (krawiecka damska), Andrzeja Pipera 
(krawiecka męska), Danuty Gniewek i Teresy Szelest (perukarska), 
Zofii Dziugiet (kapeluszy), Wincentego Turka (stolarska), 
Henryka Zająca (ślusarska), Marka Olszewskiego 
(malarsko-dekoratorska) 

Projektant lalek mechanicznych - Elżbieta Żelezik 

Brygadier sceny - Dariusz Szymański 
Starsze garderobiane - liona Kozera, Aldona Porwolik 
Garderobiana Małej Sceny - Izabela Rutkowska 
Rekwizytorzy - Katarzyna Grad, Krzysztof Szreter 
Rekwizytorka Malej Sceny - Magdalena Skorupa 

Redakcja programu - Jolanta Król 
Zdjęcia - jeśli nie zaznaczono inaczej, autorem zdjęć 
jest Tomasz Zakrzewski 
Projekt logo spektaklu i projekt graficzny programu 
- Jan Piechota, Anna Sielska 

W programie wykorzystano projekty kostiumów Doroty Roqueplo 

oraz szkice scenogra~ 1 Marcela Slaw1ń sk 1ego. 
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