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MÓJ GAŁCZYŃSKI 

Pierwszy występ w „teatrzyku". Pierwszy konkurs recytatorski. Pierwsza za'piewana piosenka. Pierwsza napi ·ana pio
senka. Pierwszy „wyreżyserowany", je lCZe w liceum muzycrnym, pektakl. Pierwsza tak gorliwa miłość moja do słowa 
pisanego, wierszowanego, lirycznego. I za każdym tym zdarzeniem Pan Galczyń ki dwojga imion ~on tanty Ildefons 
stal. „Pierwsze" pamięta się długo, mocno, na zawsze. [ smutek wielki, Że mało go jui: ... i mniej. Ze poezja zmalała. 
zalana przez pseudokrzykliwonapa Lłiwe „Newsy". Że a urd i groteska poety, „Ciemnogrodzkim" bełkotem polityków 

zastąpione zostały. Lecz można strzępki poezji w prozie obron ić. Przystanąć, zamyślić się. zastanowić ... I w podróż się 
zabrać ... I w podróż wyruszyć ... Odkrywać na nowo i odkryte, i zapomniane .. Tylko gdzie odpowiedź? Tylko gdzie 
pytanie? Jest? Jesteśmy? Byliśmy? Będziemy? 

Zabrać Państwa chcę. jak mnie kiedyś ojciec, w „Podróż. do Ciemnogrodu". Jak fa. cynacja K. I. Gałczyńskim do Le

~ niczówki - Pranie zawiodła, jak muzyka do Teatru Rozrywki przywołała ... Każdy ma swój „Ciemnogród", kaidy ma 
swoją „Ciemnawkę" , rzecz tylko w tym, jak rzec, Że jest? Ze płynie 1 płynąć nie przestanie? Je le · my Polakami 1 bądź.my 

dumni. Bo jesteśmy „wyjątko'>vi" ... 

Dziękuję, Że Jarek dal się zarazić, Że Dyrektor Milkowski zrozumiał, Że Marcin skomponował, Że Marika ubrała ... 
Reszta w państwa głowach. Zapraszam. 
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ANGELOLOGIA I DAL 
czyli Życie i twórczość K.I. 

JOLANTA KRÓL 

Rok 1905. W Polsce, której nie było, w Polsce rozdartej 
na strzępy trwała rozbiorowa noc. Permanentna destabilizacja, 
W7rastająca fa la przemocy, uliczne zamieszki i barykady, straj
k.i młodzieŻy i zamachy bombowe 1naczyły dzień pow zedni. 
W takim to właśnie gorącym czasie, w Warszawie, 23 stycznia, 
przyszedł na świat poeta. Przedstawiciel pokolenia, któremu 
dane będ1.ie przeżyć dwie wojny świata ve i jedną rewolucję, 
którego losy w znacznej mierze zależeć będą od dwóch Ge
niuszy Zła, i które będzie świadkiem ich śmierci . Czy te fak
ty nic są wystarczające dla uzasadnienia owego specyficznego 
·tosunku do otaczającej rzeczywi to ' ci, który zogniskował się 
w postaciach GżegŻólki czy Porfiriona Osielka? 

Kon ·tan ty Ildefons Galczyński był synem Wandy z Ło
puszyńskich i Konstantego - technika kolejowego z dziada 
pradziada. Dzieciństwo pędził w kolejnych warszawskich 
mieszkaniach . „To smutne dorastanie wśród zewsząd wyłażą
cej biedy, samo tność w najblizszej rodzin ie, odezwie się bar
dzo mocno w doroslym Życiu; przede wszystkim w rozumieniu 
domu jako najwyŻ ·zej wartości. O jego spokój, bezpieczeństwo, 
uśmiech trzeba się troszczyć jak o co' najcenniejszego" - wspo
mina Kira Galczyń ka, córka poety. 1 

Po wybuchu wojny w 1914 roku, rod1ina Gałczyńskich -
wraz z innymi pracownikami kolejowymi - została ewakuo vana 
do Moskwy, w której przyszły poeta spędzi ł prawie pięć lal. 
Uczył się w Szkole Komitetu Narodowego Polskiego, wysepki 
polskości na nieskończonym „oceanie" carskiej Rosji. Już wte
dy pisal wiersze, wzbudzając zdumienie, ale i zachwyt wśród 
kolegów, którzy nazywali jego poetyckie westchnienia „dziwo
l ągami" . 

Koniec wojny oznaczał powrót do War zawy. Gimnazjum 
Giżyckiego na Wierzbnie, matura, podjęcie studiów fi lologicz
nych i .. . debi ut poetycki . „Rok 1923. W 130 numerze dzien
nika ,Rzeopospolita', którego dział literacki redagował Kornel 
Makuszyński (czule nazywany później przez ojca ,Łysoniem 
rzewnym'), ukazuje się wiersz Szturm, Pod pseudonimem 
Mieczysława Zenona Trzciń~kiego ukrywa się gimnazjalista 
Konstanty Galczyński . I 1.araz potem w ,l\vórczości Młodej 
Polski' wiersz Wiatr w zaulleu . Kiedy dziś przeczyta się owe 
dwa wiersze, pełne młodopol kich unie ień i egzaltacji, trudno 
odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób z Mieczysława Zeno
na Trzcińskiego wyrósł Konstanty Ildefons Gałczyński? Sam 
o tym wierszu napisze w swym Krótkim Życiorysie : ,Dzieło to 
nic było przeciążone wątkami myślowymi. Autor w motorycznej 
formie lirycznej odmalowuje tam 'wistanic wiatru oraz księżyc."1 

Rozpoczęło się terminowanie poetyckie, połączone ze 
studiowaniem filologii klasycznej i angi lslucj, potkaniami bo
hemy arty tycznej w kawiarni „Kresowej" i niekończącymi się 
dyskusjami o poezji. A grono było zacne: Stanisław Ryszard 
Dobrowolski , Lucjan Szenwald, Aleksander Maliszewski, ta
nislaw Maria Saliń ki„. 

W 1926 roku poeta rozpoczął w ·półpracę z „Cyrulikiem 
War~zaw>kim", poczytnym tygodnikiem satyryC?nym, kierowa-

I Kira Galczyń;ka, Kon•taniy •yn Kon,iu.ni~ł'\O, asza Księ11arnia, Warvawa 
t983 .. . 18 
2 Tamie, s. 2 t . 

nym wtedy przez Jana Lechonia. To właśnie pismo, za motto 
przyjęło słynne słowa Beaumarchais'ego: „Śm iejmy się! Kto 
wie, czy 'wiat potrwa jeszcze trzy tygodnie!" Gałczyński pi
sal dla „Cyru lika" bardzo dużo, ale jego wiersze publikowano 
w tym czasie również w „Bluszczu", „Drodze", „Dziecku 
i matce", a nawet w ... „Polsce Zbrojnej". Wtedy też zaczął 
powstawać Porfirion Osielek czyli Klub Swięlokradców - opo
wieść, która stała się jedną z ikon jego twórczo' ci. Pi anie 
zostało przerwane jesienią 1926 roku powołaniem do Szkoły 
Podchorążych Rezerwy. Ale juz po ześciu tygodniach Kon
stanty lldefon zo tal z niej karnie wydalony. Jako szeregowca 
skierowano go do pułku piechoty w Berezie Kartu kiej. Pisał 
wtedy w li' cie do przYJaciela: „Ciągle siedzę w pace, bo nic 
możemy się wzajemnie porozumieć". A Kira Gałczyń ka do
daje: „Jak mogli się porozumieć, skoro szeregowiec Galczyń
ski na pytanie: co to jest karabin? - nieodmiennie, z uporem 
odpowiadał: Narzędzie zalana! W Berezie było mu łatwtej, 
ale i lu jego szef, sierżant, przy każdej nadarzającej się oka
zji powtarzał: Woj ko z każdego durnia zrobi człowieka, ale 
z wa , szeregowiec Gałczyński, nic ię nie da zrobić. Nic. 
W was nic ma ducha." 1 

I tak minęły dwa lata. Z wojska, wciąż jako zeregowiec, 
wrócił Galczyński do Warszawy, by niemal od razu rozpocząć 
bardziej już świadomą działalność artystyczną, w gronie przy
j acjół z grupy poetyckiej „Kwadryga". Spierał się z Tuwimem 
o Zeromskiego, pisał i pubłikowal (m.in. wykpiwający wszyst
kich i wszystko Koniec świata), podjął w polskim Towarzystwie 
Emigracyjnym pierwszą posadę, którą rzucił z poczuciem 
bezscn u jej i tnien ia po pól roku, wreszcie - poznał ata l ię 
Awalow i wkrótce wz.i ąl z nią ś l ub. Ceremonia, jak przystało 
na Gałczyńsk iego, okazała · ię magiczna, a Natali a w pomina ła 
ją tak: „(. .. ) było pusto. biednie, nie miałam ś l ubnej sukni, or
szaku, go' ci. Nawet obrączki mieli ' my bardzo cieni ut.kie. Ale 
cerkiewne dzwony bi ły jak na Wielkanoc. Nad schodami nagłe 
przefrunęły gołębie . To byJ czarod1ieiski ślub . Takiego drugie
go nie mogło być na świecie. A potem, zamiast podróŻy poślub
nej, jeźd1iliśmy kolejką napowietnną w lunaparku i strzel i do 
Chaplina z tektury ... "4 

Rozpoczęło się tzw. 7.wyczajne Życie, z którym poeta odtąd 
zmagać się miał ze zmiennym zczęściem. Próby podjęci a stałej 
pracy, okresy literackiej płodności, pełne uniesień i wzruszeń, 
mieszały ·ię z napadami melancholi i, lęków i znudzenia wszyst
kimi i w ·zy tkim. Wio ną 193 l roku Galczyń"ki został miano· 
wany referentem do spraw kultury w Kon ulacie Generalnym 
Rzeczypo politej w Berl inie i wraz z zoną przenió I i ę do 
mieszkania przy Miinchener trasse. Praca w Berlinie po1wolila 
mu na podróże po Niemczech, Austrii i Danii. A le też zmusiła 
do namacalnej wręcz konstatacji zła, które zaczęło wychodzić 
na berlińskie ulice. W kwietniu 1933 Galczyńscy wrócili do 
Warszawy. Samowolnie wzięty urlop i wyjazd do Holandii 
ułatwiły pracodawcy zakończenie współpracy z niepokornym 
referentem. Pobyt w tolicy trwał zaledwie kilkanaście miesię
cy, Kon tanty Ildefons poczuł bowiem, ~e idealnyn1 miej.cero 
na pisanie jest Wilno. I rzeczywiście okres wilcń. ki to zas 
wytężonej pracy: poeta nawiązał współpracę z radiem, u1c1.ął 
publikować wiersze w „ łowie" i „Kurierze Wileńskim", ale 
także w warszawskim „Kurierze porannym" i krakowskim pi
, mie „Wróble na dachu". Wtedy te7. podjął współpracę z na· 
rodowa-radykalnym tygodnikiem „Prosto z Mo tu", która to 
kooperacja niestety przyniosła mu prawie wyłączn ie krytykę 
i niewybredne epitety. Trudno dziś przesądzać, co tak napraw-

3 T: mit, . 30. 
4 Tamże, s. 41 . 

dę zadecydowało o pisaniu dla radykałów: potrzeba stabilizacji, 
naiwny stosunek do wszelkich programów politycznych czy wia
ra w ideały narodowe. Sam poeta napisał później ta 

(. .. ) Ach, nie bijcie. laru.uka, nic trzeba, 
ja mam d:.iatki. I wszystko jest blaga. 
Takjuż dawno Io było, gdym śpiewał 
nacjonalistyczny huragan: 

o lej nocy wszy. tl~ich serc. mo, cze 
śpie1t1ającym pod /~rokami kolumn. 
Zaśpiewałem . I miałem przykrości. 
Potem mdłości. 1 sporo liólu. 

(K. I. Gałczyński , Moja gwiazdka, 1938) 

W tym samym cza 11; Gałczyński otrzymał zgoła odmien
ną propozycję publikowania. Zbigniew Mitzner tworzył wła
śnie w Warsnwie tygodnik satyryczny, który nazwa ł „ zpilki" 
i 7 którym - jak d1i~ juz wiemy - poeta o. tatecznie i.wiązał się na 
dlui:ej . A tej decyzji chyba nikt, na zczę '.cie, nic ma mu za zie. 

Latem 1936 roku, Gałczyńscy, wraz z dopiero co naro
dzoną córką Kirą, pożegnal i Wilno, by zamie zkać w podwar-
1awskim Aninie . Rok później ukazał ·ię pierwszy (i jedyny 

w dwud1iestolcciu międzywojennym) wybór wierszy K. I., 
z okładką Wiktora Podoskiego, na której widnieje księżyc i kol
czasty drut, opa:ujący jaką~ prze ·trzcń. To jakby antycypacja 
obozowej niedoli poety, ktory czas okupacji mia! spędzie w sta
lagu. Wcześniej jednak. jako ~zeregowy zolnierz, wziął udzial 
w kampanii wncśniowej. \Vtcdy to powstała wzruszająca Pie.frr 
o żolnierzach :: Wei.terplatte, datowana na 16 wrze' ma. Czy
li wigilię aresztowania prze7 Sowietów, którzy wywieźli poetę 
do ... Ko1icl ka . Nic był oficerem. Przeżył. Z grupą innych 
został wymieniony na obywateli rad1ieckich, którzy pozostali po 
niemieckiej stronie Bugu. W obo1ie przeit\ciowym w Miihlber· 
gu zaczęła s ię jego -ześc i ole t nia niewola niemiecka. Niepokorny 
poeta - najpierw odesłany do karnej kompanii międzynarodo
wego stalagu XI A Altengrabow, pofoiej do pracy w Tanger
hiitte, fabryki amunicji w Hillersrobcn, a na tępnie do odlewni 
żelaza w Gardenlegen - po wyzwoleniu całego obozu pn.ez 
wojska brytyjskie, trafił do obozu przej~ciowego w Hoxter, 
w We tfalii . Dużo pisał, dużo podróżował. 

Do Polski wrócił w marcu 1946 roku i niemal natychmiast 
rozpoC?ąl współpracę z tygodnikiem „Przekrój". To tamtąd 
znamy „Zieloną Gęś", niezapomniane „Listy z fiołkiem", 
i najsłynniejsze chyba wiersze: Zac::arou•anq dorożkę oraz Li
ryleę. lir11kę, tkliwą dynamikę. Wznowił w·pólpracę ze „Szpil
kami'', pisal też do „Tygodnika Powszechnego". \Vystępował 
w kabarecie, jeździł na spotkania autorskie - przcmozna chęć 
nadrobi 111a lat milacnia dodawała mu energii i ·il. Wio
sną 1948 roku, Galczyfo;ki p . tanowi I o · iąsć w zczccmie. 
w podarowanej przez wojcwodt; willi na Pogodnie, jednak kilka 
tygodni pÓŹmeJ - po pierwszym zawale serca - wrócił do War
szawy, by wraz z Żoną zami~zkac przy Alei Róż. 

Zwolnił tempo, poddał ię r ·konwalescenqi, me prze tal 
jednak pisać. Tymcrascm czerwcu 1950 r. przy zedł kolejny 
cios. a Zjeźdne LitcratÓ\ Pol~kich, dam Ważyk w pro
gramowym referacie poddal twór zof.ć K. I. Gałczyńskiego 
druzgocącej krytyce. Jakże :kute z.nejl Z lamów „Przekroju" 
zniknt;ła „Zielona Gęś" , potem „Listy z. fiołkiem" . Szybko tez 
okazało su;, Że cala twórczosć Gałczyńskiego ob;ęta została za-

u 

kazcm druku . 
Ciężki atak depresii mogło zniwelować tylko sielankowe 

otoczenie mazurskiej le' nicrówki Pranie. Prawie ię udało . 
Wla'me w Praniu poeta kończył tłumaczenie Snu nocy le/
niej W. Szekspira (komedię w iego przekładzie wystawiono 
w latach 1952-2008 _ześćdziesiąt razy!), nap i sał wiele wier
szy, w tym Kronikę Ols:.lyńską. wre zcie rozpoczął prace nad 
poematem 'iobc. \~ydany w „Czytelniku" rok później poemat 
wywoła! kolejną bur7ę na Zjeździe Literatów Pol kich, kiedy -
po referacie k111ycznym Hieronima J\.lichalskicgo - w obronie 
poety wy. tąpil Jerzy Putrament. Dy ku ja zakonczyła o ·tatecr
nie półtoraroczny zakaz druku. 

Ale decyzja ta nie poprawiła na troju Gałczyńskiego . 
Wkrótce przeszedł drugi zawal. Pisał iednak sporo; wtedy to 
powstalo D::i/~ic wino oraz cykle lirycznych Pieśni. A także 
IG;iężyc, w którym G, lczyń ki i.egnal się tak: 

Świat/o moje ichnie jak_ mu::yka. 
Ten promień niech :.ostanie. Ja ::nikum. 

Lecz nim ::niknę - byscre pamiętali -
mój ostatni l{oncert dam w ICJ sali: 

prosto z nieba, prze:: s::ybę na ścian~· 
Wsrebrzt; ~ii; i przed pulpitem stanę. 

c.::.lery walce ::ugram:: tlumil(iem, 
c::.lery walce nieśmiertelnym mykicm, 
pod l(opulq ciemną i wysol~ą -

a Io będzie tyll~o wirowanie, 
::akwitanic i przekwitanie, 
c.::as lańc::.ący, c;;lery pory roku. 

Czy powstały na kilka tygodni przed śmiercią poemat 
Chryzostoma Bulu•iccia podrói. do Ciemnogrodu miał być wła
śnie tym „koncertem "? Być może . 

Konstanty Ildefons Gałczyński odszedł, powalony trzecim 
zawalem, 6 grudnia 1953 roku . I skońu.yła ię angelologia, 
pozostała ty lko dal. . . 



/ / 

MOJBULWIEC 

KIRA GAŁCZYŃSKA 

Napisałem lu poemat satyryczny na I OOO wierszy. naj
dłuższy utwór w moim iyciu! /.iak lu opuszczać tak żyznq glebę 
- napisał K.l.G. w jednym z jesiennych listów 1953 roku do 
przyjaciela , Kazimierza Rudzkiego. „Tu" - to oczywiście Ma
zury, a len poemat satyryczny - to, rzecz jasna, „Chryzo toma 
Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu". List w całości nie dotrwał 
do naszych oasów, Jest tylko znane i cytowane prze1 wiele źró
del przytoczone tu zdanie . 

To istotnie byl najdłuższy w dorobku Konstantego Il
defonsa utwór, a zaslugi w jego powstaniu przypisywal sobie 
także, choć z wieloma zaslrzezen iami , Jerzy Putrament, który 
właśnie wtedy, iesienią 1953 roku zjechał do Prania, był sąsi a

dem poety. Od tego przYJazdu zaczęla się 1 1ego, pana Jerzego, 
miłość do Mazur, Prania, jezior, wędki i łódek. 

A z „Bulwieciem" to było tak: zaciągnęło deszczem, jak 
lo czę ·to bywa nad jeziorami, i mie ·z:kańcy leśniczówki snuli 
· ię w między swoimi pokojami, podejmowali krótkie rozmo
wy, wychodzil i na ganek i 7 beznadzieją popatrywali w nie
bo. - Nie masz czasem jakiego pomysłu? - zagadnął K.l.G. 
Jerzego Putramenta. - a poemat? - doprecyi.ował prozaik. 
Poeta kiwnął głową. Ale Putrament me miał żadnego. Zaczął 
mówić o odwiecznym w literaturze temacie podróży bohatera 
przez wiele ~rodowisk; cytował przykłady Don Kichota, Don 
Juana, aż po Beniow kiego i Cziczikowa. Podróz po współ
czesnej Polsce Anno Domini 1953 wydawała mu się czymś 

pro tym i chwytliwym .. . Gałczyński mial łuchać uważnie, 

w charaktery tyczny dla siebie sposób przechylając głowę ... 
Ale kiedy Putrament po kilku tygodniach czytal o peregry

nacji Bulw1ecia, zastanawia! się, .le przeciez namawiał poetę do 
podrózy po, a ni(; do.„ 

Więc jak to było , istotnie? 
Dziś nic dojdziemy prawdy. Mamy przed sobą poemat, 

opowiada1ący o dziwnej dziś dla nas Polsce 1953 roku . Zna
jomej i zapomnianej, z elementami wciąż powtarzalnymi 
w tym kraju, by nie powiedzieć wiecwymi. Pol ·ce z „Orbi cm", 
z kolejkami jak ląd do Zgierz-a, z dziMlą szkol ą, je 1oe dziw
nie1szymi lekarzami w szpitalach, z „kitajską ztuką", która 
poslużyla do przebicia tunelu, z oczekiwaną przez niektórych 
Ili wojną światową, z młodzieńcami do wynajęcia „w sprawie 
laty czy mamy".„ Ten mot)'\v powtórzą przecież po latach 
S tarsi Panowic w cudnej piosence „My je te~my lanie dra
nie" ... A czyi. nic znamy dziś awangardowy h teatrów, gdzie 
w arcydramac:te pana Szekspira występują sami Hamleci ... 
I ie, Drodzy Pań two, to nie Je t rzeczywi tość sprzed 60 lal, 
to wciąż są aktualne czasami prawy w naaym kraju: bezbrzeż
na glupota, brak tolerancji, wiara w cuda i 7.e jakoś to będzie.„ 
Bo my przecież je:; te' my genialni„. 

Co je zcze zapamiętałam z „mojego Bulwiecia"? 
W pierwszym rzędzie korespondencję z szefem „Przekroju" , 
dotyczącą jakiej' samowolnej zmiany w poemacie. Zachował 

się taki li t: Drogi Marianie, cieszę się, Że - jak_ widać z zalqczo
nego wycinl1~a - sprawi Iem radość redakcji „Przekroju ". Czemu 
jednak Rcdak_qa „Przekroju" mimo tylu podobnych casusow 
i nie ly/ko ze mną - robi mi w dalszym ciqgu przykrość ad
iustując BEZ POROZUMIENIA ZE MNĄ - choć na to 
było tyle czasu - i bez GŁĘBSZEGO UZASADNIENIA 
np. strofę: 

Bo po co al(lor 
płacze i sleamle, 
.:c tylleo on jest 
jedym Hamlet? 

na: 

Każdy ponura/{, 
płacze i skamle, 
Że tylko on jest 
jedyny I lam/et. 

Samowolna zmiana ulania pytającego na twierdzące daje 
w wyniku zmianę tonacji; zmiana „aletora" na „ponuralea" daje 
w Wynil~u call?Qwitą zmianę sensu. ( .. .) I jeszcze lalea sprawa 
techniczna: utwór jest pisany tzw. Strofą Bulwiecia, której cechy 
Io szyb}eo.{ć i oszczędność. Takie spójniki jal~ „ bo" dajq tę w/a
.śnie płynność toku, choćby je poprzedzała kroplea pozornie len 
tok hamująca.(. . .) 

A więc mamy lu nazwę strofy, jaką „Butwieć" zo tal napi
sany, a nazwa ta została przez autora wymyślona. O ile mi wia
domo, nikt się później nią nic posłużył. A szkoda. Sam K.I.C, 
zastosował ją raz jeszcze w nieukończonym utworze „Wyspa 
Megalomania". 

A lingwistycznym wynalazkiem Gałczyńskiego jest słowo 
„mżawka", niestosowane przed Galczyńskim dla określenia 

pewnej padającej z nieba zawiesiny. Tak, tak. To K.l.G., koń
cząc swój poemat nie1miernie przenikliwą metaforą, u.i:ył lego 
slowa. Drobiazg, ale sympatyczny. 

Została ty/ko 
ciemność i mżawlea . 
Ale pod lodem 
p/ynic Ciemnawl~a. 

NaLwalam tych kilka przypomnień „ ój Bulwieć". 
Bo wierzę, .i:e każdy z Państwa, po obejrzeniu spektaklu w Te
atrze Rozr)'\vki będLie miał swojego Bulwiccia. Dzięki muzyce, 
dzięki obrazom, dzięki owemu specyficznemu rytmowi wiersza. 
który wymyśli I dla nas czarodziej Konstanty Ildefons. 

/ 

CIEMNOGROD 

JERZY BRALCZYK 

Praindoeuropejski przymiotnik Iem- znaczy! ,ciemny. 
mroczny', Rzymianie na ciemność mówili lenebrae. W języku 
prasłowiańskim to była /'ma , ciemny Io polski wariant podob
nych słowiańskich nazw. A I 'mieli znaczyło w prasłowiańsz
czyźnie ,być zmęczonym, słabym ; nie widLiec ze zmęczenia' . 

Łacińskie temcrc to ,po omacku'. 
Ź. l e s ię czujemy w ciemno ' ci. Jedni z nas nic wtedy nic 

widzą, inni, bardziej aktywni, widzą ciemność, ale i to nie 
pomaga. Dlatego całkiem porządnie oznaczający cechę barw 
przym10tnik ciemny, dlatego rzeczownik ciemność, naz)'\vający 
naturalny w przyrodzie mrok - maJą niemal naturalne drugie. 
niedobre odniesienia . Łotry spod ciemnej gwiazdy prowadzą 
ciemne interesy, ale ciemno wict:imy ich koniec: czeka ich ciem· 
na przyszłość. Nie żałujemy ich , mają ciemne charal~tcry, ale 
może ich ciemne .~prawki wynikają tylko z ciemnoty? 

Ciemnota to ,głupota', choć jeszcze w XVI] wieku tak mó
wiono na zwykłą ciemność, a czasem na ślepotę . Dziś to już 
tylko jedno z.naczenic - dawne przeno' ne, ale obecnie trakto
wane jako zupełn i e naturalne. To głupota , i to specjalna, mia
nowicie wynikająca z raku oświecenia. Jasny promień wiedzy 
nic dotarł do tych ciemniak.ów, ciemnych jak tabaka uJ rogu . 
Są ciemni i z Lego powodu zacofani, kołtuńscy, wsteczni, reak
cyjni . Bo to druga naturalna metafora, też. już dziś traktowana 
mało przenośnie: jedn i idą do przodu i robi ą postęp, inni ciągną 
świa t wstecz. 

I, jak wiadomo, to, co Jasne i do przodu - to dobre; to, co 

ciemne i do tylu, złe . 
Różnica oczywista, choć me zawsze mamy jasny osąd, 

co ciemne, a co jasne, co wstecz, a co pos tępowe. Łatwo to 
ideologizować. Ob kuranty-zm (łac iń skie obscurare to ,za
ciemniać', obscurus to ,ciemny, ukryty') był tępiony od za
wsze, choć różnie nazywany. W XVI wieku ukazaly się sa
tyryczne „Listy ciemnych mężów", wykpiwające nieuctwo 
i przesądy w środowiskach uważających się za naukowe; 
w polityce zarzuty wstecznictwa i reakcjonizmu często łączono 
7. ciemnotą i koltuństwem . 

Prawie dwieście lat temu Stanisław Ko tka Potocki wydał 
„Podróż do Ciemnogrodu", sześćdzi e·1ąt lat temu Gakzyński 
napisał „Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu". 
I Potocki, 1 Bułwieć mieli najpierw kłopoty z odnalezieniem 
miasta o tej nazwie, ale Io była figura: w istocie jesl on obok nas, 
może w mm mieszkamy. Oba) LObaczyli go w Polsce. 

Od czasu Potockiego metaforyczna nazwa miasta słu
Ż.y polemistom tępiącym i piętnującym zarofanie. kołtuństwo, 
obskurantyzm, ciemnotę, ksenofo 1 ę. objawiające i~ n iechę
cią do wiedzy i do nowego, poddawaniu · ię na lro1om tłumu, 
w chętnym uleganiu nieuzasadnionym i mało prawdopodobnym 
pogłoskom i stereotypom, w ślepej wierze we własne, dobrze za
konserwowane racje. Ciemnogrodzianie są na ogół klerykalni, 
są też łatwym łupem populistów. 

Ciemnogród, gdzie było oczywiście ciemno, łączono me
taforycznie z zaduchem i brudem. Był on wygodnym pojęciem 
dla szermierzy postępu, co rzecz jasna mogło spowodować jego 
nadużywanie jako już nie tylko argumentu, ale i nie zawsze 
uzasadnionej inwektywy. Doszło zresztą do lego, Że w latach 
dziew1ęćdz1csiątych próbowano „odczarować" pojęci e Ciem
nogrodu i wyposaż.yć je w pozytywne konotacje: ludzie, którzy 
mogli się liczyć z tym, że zostaną do Ciemnogrodu przypisani, 
ale przecież mający i lną pozytywną tożsamość, wierni trady
cji, świadomi kon erwatyści nieulegający nowinkom i lewackim 
pomysłom na społeczne zmiany mieli okre:lać ię 1ako dumni 
mieszkańcy Ciemnogrodu i z pogardą patrzeć na ironicznie tak 
nazwany Jasnogród. Tc próby były częściowo udane, było na
wet kilka zjazdów ciemnogrodLian w Osieku. 

Ale jak się zdaje zwycięż:yła dawna polemiczna tradycja 
i znów la nazwa utopijnego, ale groźnego i malo szczęśliwego 
mia ta jako satyryczna figura trzyma ię dobrze. 

Sam Ciemnogród zresztą, nie tety, tez . 



AKTUALNIE 
NIEAKTUALNY? 

KRZYSZTOF STWCZYK 

Z twórczo c1ą Konstantego Ildefonsa Galczyńskiego 
moL.emy mieć niel ichy problem. Z .iednej slrony idealnie 
od powiada ona na czasy estelycmej dowolno ·ci i lekkości, 
w których przyszło nam żyć . Z drugiej natomiast strony, co 
bardzie] pamiętliwi i przyzwyczajeni do twardych ustaleń 
etycznych t ideologicznych Ctytelnicy, widzieć mogą w nim 
owego Deltę z osiawionego „Zniewolonego urny ·lu" Cze iawa 
Miłosza . Posiada Gałczyński wicie Jeszcze innych stron, oblicz 
i wcieleń. Sęk w tym, Że trudno faworyzować jakiekolwiek 
z pasm, w których porusza! się poeta. W świadomo:ci zbiorowej 
przetrwał jako wybitny, kabaretowy stylista, z swadą powołujący 
do Życia postaci w „Zielonej Gęsi". Co ciekawe, w rozmowie, 
którą przeprowadziłem l prof. Edwardem Balcerzanem 
- guru krytyki literackiej zorientowanej na awangardę 

i ek peryment - tenże przywal , zt w cz.asach jego młodości 
Gałczyński uchodził za niezrozumiałego. Lata młodości 
Balcerzana to czasy powojenne, kiedy to Gałcryński powolutku 
„zapracowywał" na portret, jaki .kreślił mu Miło z . . iczym ta 
chorągiewka na wietrze, I kko lekceważąco balansował między 
sanacyjnym ciemnogrodem, a progresywną, now wiarą zza 
Buga. Odnoszę wrażenie, Że d1isiaj podziały i spory na linii 
przynaleiności do pewnych formacji intelektualnych, których 
topografię dal Milosz. w „Zniewolonym umyśle", być może me 
stanowią ju7 o sile interpretacyjnych przyzwyczajeń , z jakimi 
naipewniej podchodzimy do autora „Balu u alomona". Jak 
więc czytać teraz Galczyń kiego? Jakie konteksty je teśmy winni 
temu twórcy 1.apomnieć, a jakie wciąż wydają ię intelektualnie 
płodne? Śmiem twierdzić, że Galczyński , pomimo pozornej 
ludyczności i wbrew śmialemu sowizdnabtwu, okazał ię poetą 

głębokiego rozczarowania, smutnych melodii języka, nuconych 
nad naszą, ludzką kondycją . Nie bez kozery Tadeusz Różewicz 
w głośnej elegii „ a odejście poety" skupia się przede 
wszystkim nad metafizycznym teatrem muz. Gałczyńskiego, 
jednoaeśnie przeciwstawiając mu wła ną, mocno zredukowaną 
wizję z.aśw i atów: 

Lecąc 

potknąleś się o srebrny pień 

grudniowej nocy 
i spadasz 
coraz prędzej jaśn i ej 

Oczy dłonią przysłaniam 
lecz nic jui. nie widzę 

A tam czekaJą na Ciebie 
Muzy 
dziewczynki grzeczne 7 kokardami 
z pierwszego ddziału 

wiejskiej szkoły 

(T. Różewicz, Na odejście poety, fragment) 

W tym krótkim fragmencie udało się Różewiczowi 
pochwycić dy tynktywną cechę całej twórczości Gałczyńskiego, 
który wyjątkowo dba I o uniwersalny charakter kodu poetyckiego, 
często wyrazanego w infantylnym obrawwanm, tak aby, my 
mogli wszyscy ię w nim przejrzeć. Różewiczow ka wizja 
1.aświatów, wyraiona w duchu teologii negatywnej („nic już 
nic wid1.ę") tak bardzo odbiega od fecńi obietnic i pastoralnej 
kanikuły Gałczyńskiego („dziewczynki grzeczne z kokardami"). 
Że pojawia się efekt tragikomiczny. Doda1my, .le właśnie 
Gałczyński jest piewcą Lego rodzaju ujęć literackich. Kto wie 
czy wła ' nie taki kontek t - wewnętrzny, literacki dialog poetów 
tak róznych - nie jet wezwaniem kierowanym w stronę na , 
czytelników, którzy właśnie dzisiaj spotykają się z Gałczyń kim? 
Być moce ta twórczość stanowi rodz.ai sprawdzianu na 1ych, 
duchowych krajobrazów, które przecież jesteśmy skłonni 
zaludniać prostymi wyobrażeniam i i różnego rodzaju 
recepturami na wieaność. Żyjąc pragniemy ·ię amortyzować . 
Dlatego jesteśmy mniej lub bardziej religijni, mn iej lub bard1iej 
pod ani politycznym przekonaniom, wreszcie mniej lub bardziej 
zrozpaczeni, kiedy Muzy faktycznie się o na!> upominają. Nagle 
przerwana biografia Gałczyńskiego, któremu nie dane bylo 
dozyć senioralnych horyzontów Róccwicza, pozostawia nam 
w spadku sporo tron ii. Trudno bowiem inaczej, jak nie ironicznie , 
odczytywać literalną „wieiską . zkołę", do któreJ zaprasza nas 
Gałczyński piórem Rózewicza. C:wiemy ię wszak w niej 
dobrze, w wiecrnym ge ·cie niedojrzałoś i. Przy1.najmy jednak, 
7c inna jest n i edojrzałośc Gabyńskiego, a inna Gombrowicza. 
Zimna jak lancet przenikl iwo:ć autora „Kosmosu" ma sic; 
nijak do zawierzeń Gałayńsktego w osobislć1 teologię gestu 
poetyckiego, który jest siłniciszy nic śmierć. Gałczyńskiemu 

jest ze śmiercią do twarzy, nawet ją uwiedzie. w niej również 
zobaczy Muzy, o czym pu;knie p1:1.e w o tatniej strofce elegii 
Ró7 wicz: 

Ty im opowiadasz 
nienapisane 
milczące jak kwiaty 
wiersze 

(T. Różewicz, Na odejście poety, fragment) 

W tym sensie Gałczyński wydaje się heroiczny. To zupełn i e 

nowy rys na jego mocno poslumenlowej sylwetce, którą można 
podziwiać hociazby w Praniu, gdZJe mieści się muzeum 
Je&o 1m1en1a. Najczęściej neźbiarze uwydatniali iego 
„lu1.acką" pozę . Generalnie fatum Gałczyńskiego pelnilo sii; 
w epoce, kiedy historia mieliła łudzi i narody, ukazując swoje 
nai11:rorniej ze obłic1e - banałno · ć zła. Galczyń ki zmarl w roku 
Śmierci Lalina. Można tylko spekulować, jak zachowywalby 
się \~ „czasach odwilżowych" , na ile uwolniłyby jego poetyckie 
energie. Wydaje mi się jednak, ze ostatecznie poeta wydawał 
się $pełniony. Również w woim katastrofizmie, o który 
trudno go podejrzewać. gdy czyta się naigło '.meisze teksty 
przeznaczone na scenę, czy ~.!ucha się nieco z.banalizowanych 
interpretacji muz.ycznych wiciu jego tekstów. I tych sławiących 
rnczarowaną dorożkę i tych mniej l>Z.iagwortowych . Galciyński 
dla literatury dziś to bardziej poeta relleksji egzystencjalnej, 
mniej natomiast lew salonowy. Zwłaszcza, Że ostatecznie 
wyparowały intensywne koterie literackie, zgubiliśmy gdzieś 

w aasie i przestrzeni nawyk ·pc;dr.ama wojego Życia po;ród 
arty tycznych bohem. funkqonałizowani 1 \\)'specjalizowani, 
nie je ·tcsmy już w . tanie podążać za poetyckim glo em, 
duktem, któl') prowadzi ku niesamowitości zycia, jego 
nieredukowalnej tajemnicy pojedynczego istnienia, jak.ie 
najpełniej może się wyra1ić właśnie w tworczosci poet~dciej . 
Cz.ę ·to słyszy się. Że język poetycki współczesnej polszczyzny 
niebezp1ecz.nie grawituje w kierunku hermetyzmu. Ze nie 
komunikuje się z czytelnikiem. Có7, być może tak jest w istocie . 
Dlatego lei. Gałczyriski może wydawać sic; twórui nad \\}Taz 
c1ytelnym i komunikowalnym. ie dajmy się jednak Lwieść 
pozorom czystych fraz. w których waczenie transferowane jesl 
logicznie od punktu A do B. Gałczyński Jest trudno uchwytny. 
W aspekcie dyskusj i światopoglądowo-poli tycznej . która 
pon ć to zy się v Polsce, jego wybory aktualizują wszystkie 
demony, których ię boimy. Autor „\Vierszy l Prani " jako 
iywo ucieleśni poi kie piekiełko. Raz przyzwyczajony do 
prawicowej retoryki „Prosto z Mo tu", nic pu~zcza z tonu, 
gdy pojawia ~tę socrealizm, w którego konwencji też potrafi się 
odnalcić. Nic chce; w teJ labilności w1dziec słabości charakteru 
i serwilistycznej buty. Zwyczajnie jesl mi zal . ze istnialy czasy, 
w których nie moma było byc sobą bez artykulacji politycznej . 
Naj\ryra/nieJ le czasy równicz mamy przed sobą. Je7eli tak 
jest w i ·tocie, może okazać się, L.e Gałczyń ki stanowić będ1ie 
dla nas be1pnykładną pneslrogę. Póki co, śledzić należy 

jego losy w recepcji najmłodszych adeptÓ\\ sztuki poetyckiej. 
Tu z kolei wydaie się być poetą bez LJcmi i ucrniów. Jego 
icdynosc, a takzc domknięty charakter dzieła stanowią 

powaL.ną prze. zkodc; w konlynuacj1, inspiraCJt, nawiązaniu. 

Poetyka, a właściwie rciżne poetyki, mialy S\ OJC lep ze i gorsze 
okresy koniunktury. Z pewnoscią Jednak trwałą zdobyczą 

Gałcz.yń. kiego J st rod1.aJ grote!-kowego • poglądanta w lustro 
języka . Bo wła;nie rodrnj Ji;tyka, jakim ii; porozumiewamy 
świadczy o naszym \viatoodczuciu. Najwidoczniej .\viatoodczucie 
Gałczyńskiego było krotoch,vilne, choć pocLl}1e niepokojem. 
Literatunc polskiej nicpokói w najwiękzej dawce zaapłikowal 
RóŻC\vicz . Gakzyńskt może stanowi panaceum na ten tan 
m:czy. Nie j ·t z pewnosc1.ą lekiem na cale 1ło. Zlo po prostu nie 

1.awładnęło nim w całości. 
Odpowiadając na zawarte w tytule. retoryczne pytanie, 

należało by więc stwierdzić, Że Gałczyński ię zdezaktual izował. 

gdyz zyjemy w czasach, gdzie zło jest absolutne 1 przeirzyste, ie t 
zasadą naszego istnien ia, jak chce Jean Baudrillard, francu lu 
filozof, w swojej pracy „Pakt jasności" . Jednocześnie na taką 
diagnozę nie możemy się nigdy z.godZJc. Nie godząc stę na zło. 
aktualizujemy ponownie Gałczyńskiego. W ukurs przychod1i 
nam jego poczucie ab urdu. humoru. krzywe zwierciadło 

jego tekstów staie się naszym monidłcm . PrzeŻywaiąc Jeszcze 
raz jego kryzy y, rozko ze. pasje i poglady. przezywamy na 
'amych w powtórce z historii. iaka nigdy nie iest zamknięta 
do końca . Nasze przekonanie o jedyności na zych cza ów 
wydaje się totalną uzurpacją. Dlatego teL. 1ęgamy w łata. gdzie 
status twórczości literackiej wyznaczał równiez duchow)I latu 
poleczeń twa, które aspirowało do czego'. więcej nil. utylitarny 

interes. Lubi się Gałczynskiego również za czupurność. z jaką 
traktowa! u· \vięcone w polskiej lradyci1 toposy wielkości. Jego 
polemiczny ton względem Mickiewicza do dzi · ni nie tracił 

na ostro: ci. \V tym względzie pozo taje nieustającym źródłem 
inspiracii dla kolejnych pokoleń po tow. którzy muszą na 
wstępie ·wojej drogi twórczej jakoś odnie~c się do paradygmatu 
tak klasyanego jak i roman1yc111egu. Galczyń ki w tym 
\VZ.ględzie jest wiarygodnym, choć nieodrodnym dzieckiem 
epoki kabaretu, ~rywy, dystansu . Sam zapowiada epokę 

czarnego pocrncia humoru. Nie iest tu humor angielski czy 
czeski film . Jeżeli miałbym w,kazać na pisarza, ktory wydaje 
mi się do si.piku kości polski lo wlas111c Gałczynski. Ten 
unurzany '' lokalnym narzeczu genius;- dystan'u du :amego 
siebie to nasz bliźni . O tatecznie trzeba przy1nać, L.t· la cecha 
odróżnia go od większo 'ci rodaków. 



Na wzgórzu w wiecznej pogrążone nocy 

stoi w k ięŻyca uwalane mące 

mia to; jak twierdzą tarcy ciemnogrodzcy: 

Ciemnogród jeszcze stać ma lat tysiące. 

Tysiące? mało! Szkoda, Że niedłużej. 

A to są moje notatki z podróży. 

II 
Wiechałem w wietrzną noc do Ciemnogrodu 

przez bramę zwaną Bramą ikodema. 

W zystkie me członki trzęsly ię od chłodu, 

a może nie był chłód to, tyko trema, 

bo chyba przyznasz mi, muzo ty mojaż, 

Żem w niebezpieczny zapu · cił 1ę WOJaz. 

III 
Trudny podwójnie, bo wojażu wątek 

z pióra zlatuje - taki jest plugawy. 

Jak oddać Życie bezkształtnych Żyjątek? 

Na każde lówko trzeba litra kawy, 

a o tym dobrze wie każdy rymopis: 

tworzywo trudne jest, trudniej zy opis. 

lV 
W hotelu, gdziem się ulokować raczył 

przez okna mego nadpęknięte szkiełko 

szum jakiś wpadał paniczno-jarmarc;rny, 

nie to nie szum był, lecz potworny bełkot, 

bełkot i bełkot, bełkot nieustannie: 

to bełkotali tak ciemnogrodzianie. 

V 
Stwory leniwe bez sensu i tre' ci, 

nie myte niczym od zewnątrz i wewnątrz, 

imitatorzy od siedmiu bole 'ci, 

cienie wątpliwe, bałwany na pewno, 

koszmary przykre, kociaki i klempy -

plewy i woda z nie zamkniętej gęby. 

VI 
Rano, gdym jeszcze ·poczywał bez spodni, 

w sen zaplątany, en kręty jak łoza, 

w pokoju moim zjawił się przewodnik, 

by mi pokazać miasto i curiosa. 

Więc się podniosłem i ubrałem szparko, 

i w mrok weszii' my, świecąc w mrok latarką. 

VII 
Ulice były puste. Barwa ina 

barwiła bruki, snuł się jakiś zapach -

na pół zakrystia, na pól naftalina -

powietrze grzmiało, to Ciemnogród chrapał 

i przez sen bredził, i do reszty mętniał. 

Łuną nad miastem stała wielka brednia. 

VIII 
Ale powoli ten i Ów się budził, 

ze szpar, ze szczelin wychodziły stwory 

na pozór niby podobne do ludzi, 

a w gruncie rzeczy mon tra i pot\vory. 

Świat pomylony, supeł poplątany, 
noc Hieronima Boscha, sen Tatiany ... 



Aktor, reżyser teatralny, muzyk, artysta kabaretowy. Absolwent 

Pańshvowego Liceum Muzycz.nego oraz Państwowej WyŻszcJ 
Szkoly Teatralnej im. L. olskiego w Krakowie (Wydzi ały 
Zamiejscowe we Wrocławiu). Był aktorem katowickiego Te

atru CART ( 1990-1998) i wrocławskiego Teatru FRANT 

(1999-2002); współpracowal też z wrocławskim Teatrem Pol
skim (John Wild w Przygodach Huck.a Finna R. Kołakow~kie

go) . W latach 2002-2005 był aktorem Teatru Lalki, Maski 
i Aktora GROTESKA w Krakowie (KrółewicdPoslaniec 

• Śpiącej królewnie 8 . Pcicz, Gajowy w Czerwonym kaplurl~u 
J. Brzechwy i Gil w Paradach J. Potockiego) . W Teatrze Kon
sek\ enlnym w Warszawie zagrał w Kochankach z .wµiedztwa 
A. Sejnuka (Mark), w pektaklu UAJ3 czy/i dwa do jednego 
T. Jachimka (Serce), a od roku 2011 gra w Teatne Muzycz
nym ROM w Warszawie w pektaklu Aladyn, ;r. A. Menke
na (Jago, papuga Dżafara). 
Jeny Jan Poloński ma w dorobku role w filmach fabu larnych 
(Kapral Plewako w Tajemnicy Weslerplalle w rel. B . Chochle
wa oraz Henryk Pszczółkowski „Myśliwiec" w obrazie llisloria 
„Roja", ayli w ziemi lepiej słychać w rei.. J. Zalew kiego), 

a także w ~eriałach telewizyjnych, takich jak : Niania (Sprze
dawca w kwiaciarni), M Jak Miłość (Witek, mąl Dominiki), 
39 i pół (reżyser), Agentki (Jasiek Miedziany) , Klan (Taksów
karz), Na Wspólnej (Fotoreporter Marek), Usta usta (lukasz) , 
Cza honoru (Adiutant gubernatora Fischera), Ojciec Mateusz 
(Po terunkowy Jruaczuk), 1 lotel 52 (Grzegorz Brudziński) 
i Pierw~za miłość (Piwoński). 
Jako rcŻy er, współpracował z następującymi scenami: 
Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie (Kopciuszel~ D. tępień), 

Teatrem im. H . Ch. Andersena w Lublinie (Kopciuszek 
D.Stępień,Przccinckikrop/~a .Usenko,PrzygodyPszczólkiMai 
WBonselsa) ,Teatrem Lalki iAktorawWałbrzychu (jaśiMa/gosia 

D . tępień, Przecinek i kropka N. Usenko, Czerwony l~apturek 

J. i W Grimmów).Tealrem Powszechnym w Łodzi (39 
stopni J. Suchana, Weekend na wsi M. Camolelliego
) ,Miejskim Teatrem Miniatura w Gdańsku (Piotruś Pan 
J. M. Barriego, Alicja w Krainie Czarów D. Czajkowskiego), 
Teatrem Muzycznym im. D . Badu~zkowej w Gdyni (39 
stopni J. Suchana - wspólnie z Jarosławem Stańkicm)oraL 
Teatrem Capitol w Warszawie (Piotruś Pan J. M. Barrie
go). W tym teatrze zaprojektowal tei. scenografię do Jasia 
i Małgosi D. Stępień. 
W latach 2002-2012 wyreż.y erowal na Festiwalach Artystycz
nej Młodzieży Akademickiej FAMA w Świnoujściu kilka kon
certów, poświęconych twórczo' ci m.in . l:...ucji Prus, Kazika Sta
szewskiego, Andrzeja Zauchy, ze olu Maanam, Silnej Grupy 
pod Wezwaniem i m. 

Jerzy Jan Poloński zajmuje się również twórczością kabaretową. 

Przez cztery sezony związany był z krakowską Formacją Cha
telet. Od roku 2004 współpracuje z programami kabaretowymi 
i rozrywkowymi, realizowanymi przez 1VP2 i TVN. Jest z.a
lożycielem i hvÓrcą teatrokabaretu pod nanvą Grupa Inicjatyw 

Teatralnych. 

NAGRODY: 
Laureat XXII Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 
(2001), 
Grand Prix Il Ogólnopolskiego Festiwalu In terpretacji Piosen
ki Aktorskiej w Bydgoszczy (200 I), 

Grand Prix Festiwalu Artystycznej Mlod,1iei.y Akademickiej 
FAMA w Świ noujściu (2002, 2003), 
Nagroda d la najbardziej obiecującego aktora mlodego pokole
nia os Teatralny - Wrocław (2001) , 
Nagroda dziennikarzy i miesięcznika Nowy Pompon oraz a
groda Publiczno'ci na XX Przeglądzie Kabaretów PaKA 
w Krakowie (2005), 

agroda za najlepszą i nterpretacj ę aktorską piosenki kabare
towej na li Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Kabar lowcj 
0.8.0.R.A. w Poznaniu (2005) . 





Choreograf, reżyser, tancerz estradowy z dyplomem Minister
stwa Kultury i Sztuki (1984) . U progu kariery zajmował się 
tańcem ulicznym i breakdance. W roku 1984 zo ·tal pierwszym 
Mistrzem Polski w t j dyscyplinie. sięgając po ten tytuł jeszcze 
wielokrotnie. W 1989 roku założył legendarną grupę P '89, 
która pod Jego kierownictwem Ldobyla liczne nagrody i wyróż
nienia. 
Pierw ·zym wainym o iągnięciem teatralnym artysty była cho
reografia do mu icalu We.-;! Side Story w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni ( 1992) . Kolejne, to: Hair, S;;.achy , Jesus Chris l Su
perstar i Dracula, Chicago, Nieszpory Ludźmiersl~ie i Sen nocy 
letniej ora.c koncerty - Ballady morder ów. Weil 2000 i Kom
binat. Jest reżyserem i choreografem hip-hopowego projektu 
12 laul<:i( dla Teatru MLILycmego w Gdyni, twórcą pierw. zego 
polskiego show tanecznego Openlaniec, tran mitowanego na 
Żywo podczas koncertu Welcome Europe dla 300 mi lionów 
widzów w calej Europie oraz na specjalnych pokazach w Bruk
seli i Atenach, a także au torem choreografi i do filmu fabular
nego Ubu Król w reż . P SLulkma, z którym współpracował 
wcześn i ej przy produkcji fi lmu Mięso . W roku 2005, w ramach 
festiwalu Sacrum-Profanum, odbył a su; w Krakowie premiera 
baletu Romeo i Julia S. Prokofiewa z choreogra fi ą J arosława 
Stańka, a rok później - widowiska Carmen TV na podst. ope
ry G. izeta. 
Współpracował z Gliwickim Teatrem Muzycznym, tworząc 

choreografię do musicalu Footloose , wrzuć luz oraz spektaklu 
tanecznego Chodnik 05 . 
W 2006 roku w Bratysla' ie, Pradze i WarsLawie miały miej
sce premi rowe pokazy multimedialnego widowi ka mULycz.no
-tane znego Vichry, opartego na podaniach 1 legendach trzech 
krajów 7. chor ogra łią i muzyką inspirowaną folklorem . l ą ka 
Cieszy{1skiego. 
W Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu Jarosław Sta-

nick wyreżyserował i stworzył choreografi ę do przed tawienia 
Swing! Duke Ellington Show . Kolejny projekt artysty to Me
Lropolisli (20 I O), spektakl stworzony wraz z białostocką grupą 

Fair P lay Crew. Jaro ław Staniek je t autorem choreografii do 
pierwszego p lskiego fi lmu tanecznego Kochaj i tańcz, a tak
ie do gło'nego spektaklu Sprawa wg Samuela Zborowsleiego 
J. Słowackiego, w rcz. ]. Jaroc:kieg eatr Narodowy, War
szawa). Do k lejnych realizacji artysty nalei.ą: pektakł mu
zyczny Tych lat nie odda nikt w reż . . Strzeleckiego, Życie 
]. Jakubowskiego (Teatr Pow ·zechny. ŁódL), Obsługiwałem 

angielskiego króla B. H rabala Teatr Nowy, Poznań) . Alicja 
w lerainie czarów D. Czajkow kiego (Teatr Miniatura. Gdań k) 
oraL Fa::a Delta R. Paczochy (Teatr Wybrzeże, Gdań k) . 
Ostatnie jego rea lizacje - to reży ·ena w pólnie z Jerzym Ja
nem Poło r1skim ·pektaklu 39 .topni J. Suchana (Teatr. lu
zyc:zny m1. D. BaduszkoweJ w Gdyni). choreografia ceremonii 
przedmeczowych podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej 
EURO 2012 (Stadion Narodowy w Warszawie) oraz. chore
ografia do Spisków W. Kuczoka (Teatr Pow zechny w Łodzi) . 

W Teatrze Ro.crywki Jarosław Staniek ·tworzył uklady chore
ograficzne do spektakli :Jesus Chrisl Superstar, West Side Story, 
'Terapia Jonasza, Przebudzenie wiosny i Jes:xze nie pora nam 
spa·. 

NAG R ODY: 
Nagroda DziennikarLy za koncert Debiuty w Opolu 1992 dla 
grupy P'89, 

agrody Prezydenta miast Gdyni za: 
choreografię do West Side Story w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
choreografię do trans-opery Sen Nocy Letniej w Teatrze Mu
zycznym w Gdyni, 
reżyseri ę spektaklu /2 ławek w Teatrze Muzycznym w Gdynr, 
ZŁOTA MASKA za choreografię do spektaklu Footloosc, 
wrzuć luz w Gliwickim Teatrze MuLycz.nym, 
Pomorska agroda Arty tyczna za spektakl roku dla widowi
ska Openlaniec, 
Tytul „n Jlep zej musicalowej realizacji roku 2000 w 1em
czech" dla n iemieckojęzycznej wersji musicalu Chess z chore
ografią Jaro lawa tańka, 

agrod Artystyczna Prezydenta Miasta Białystok w katc orii 
„Przed i ęwzi~cic roku" dla spektaklu Melropoli.~h . 
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Pian ista, kompoqtor, aran.rcr. Ab ·olwen l Akademii Muzycznej 
im. K. Stymanowskiego w Kat wicach w klasie fortep ianu j::w.owcgo. 
Jako k mpozylor muzyki tca tralneJ i kierownik muzyany spektakl i te
atralnych współpracował m.in. 7; 

Teatrem im. W. icmaukowej w Rte>zow1e (George iii- lra Gershwin). 
Teatrem im. ł I. Ch. Andtrsena w ubli nie (Przecinek i l(ropko 

sen ko, Pr::ygody pszczółki Mai W Bon. lsa, T r..ej muszki tcrowic 
. Dumasa, Tymoteusz wśród ptaków, czyli wiosenna przygoda Tymcia 

J. Wilkowskiego) . 
Teatrem Piosenki we Wroclawiu (HalucyMcjc G . Ciechowskie o), 
Teatrem Konsckw ntnym w Wars1aw1c (Dzieci imicó . rugarda, 
1}A]3, c:.y/i du1a do jednego . Jachimka), 
Teatrem Dzieci Zagł-:bi a w Będ11nie (Calincc:.ko D. Czaj kowskiego), 
Teatrem Lalki i Aktora w Walbrtychu (Przecinek i kropka N. U~enko), 
Teatrem Mu1ycL11ym ROMA w Warszawie (Zdobyć, utrzymać, porzu
cić, czyli zło te myśli na lerce/ żeń ki i glo.1 rouądku K. Ja'lara, Tuwim 
dla doro$/ycli J Tuwima, Berlin zwarta ram, Ł. Ctuja), 
Teatrem A ten ·urn w Warszawie (Sceny niemalże malżctisl~ic Stefanii 
Crod::.ietiskiej), 
Teatrem Pow 1echnym w Łodzi (Weekend na wsi M. Camolelliego), 
Teatrem AJ w Warszawi · <T1JmOte 11sz wiród ptal~óu> J, Wilkow ki c110) 
om?. ealrcm Drama tycznym im. G . Holoubka w Wan.1.awie (Opercll(a 
W. GomLrowiaa). 
Marcin Partyka ani.ni.owal 1 komponował m.in. dla Polskiej Orkiestry 
Radiowej, Orkies try Akademii Bccthuwnowskiej, Orkie try Kame
ra lnej Auks , ilharmonii Świ~ tokrq kicj, Król ·w~k1 cj Orkie;,try 
Syrn fon icrncj. Jak aranżer wspólpracuic / polskimi i zagranicrnymi 
wokalistkami, takimi jak: Anna erafiń~ka, Magda Kumorek, Ba rbara 
Stępn iak-Wll k, A nna K.irarnon, Juan na Piwowar, Joanna Le,vandow
oka czy Rykarda arasol. 
Je I kierownikiem muiycznym konccrtó,, ł(al wych 1 spcktak.1 1 muqa
nych Fe tiwal i rly tyonej lłod1icży kad mic.ktci FAMA w ~ wino
uj ' ciu, v1elokrotnie lam nagradzanym. W roku 2004, podttas XXV 
Pncglądu Piosenki A ktorskiej ' trtymal nagrodę im. Janu Rac1kow
kicgo dla naj l p zc11 akompaniatora r L.el!iąd u , za „wybitny wkład 

w kreowanie pio;enki akton.kicj". 
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Ab:;nlwcntka (dyplom urlyslyczny z wyró.iuieniem) Instytutu Sztuk 
Pięknych U niwersytetu R1es1owskicj:!O ord7. Katedry Scenugrnlii 
w Akademii S11uk Pięknych w Krakowie. 
Projektuje .cenografię i ko liumy do spektakli teatralnych; ma w dorob
ku wspolpracę z: 
Teatrem an . W. S icm, s1kowej w Rtc. towic (Cn może biedny Anioł 
Stróż ]. Makselo11 a), 
Teatrem Ma,ka w Rzeszowie ( zpai( Frydcry~ R. 1--lcrrurthera, Alicja 
po drugiej ~ tronie lus trcJ L. Cdrrolla, Blcee ... M. Pm:.~ l u gi) , 

Teatrem owym w Zabrrn (Idziemy po .1karl1 Janoschn , 
OlsLlyńskim Teatrem Lalek (Od uclia do ucha H. M1erzcjewskicj-Mi
kos7y), 
Teatrem L~ek Arlekin w Łod11 (Kot u> hutad1 A BiziukJ, 
Teatrem Lalki A ktora Pinokio w Łod1i (Pol~olorowanki 1-1. Micr1.ejew
ski ·i-Mi koszy, Ballady i roman~c I. Karpowi za), 
· eatrcm Lalki i ktora w Walbrzycl1u (Czerwony Kapturek 
J. i W. Gnmmów) , 
Opol ~kim Teatrem Lalki i Aktora im. A. S molki w Opolu (Nu.<ia 
i Wilki P Lindcnbaum) 
oraz Akadem ią Teatra l ną w WarsLawic, Wyd11alem Sztuki L 1lkar· 
kiej w Bialym toku (Opera żel1racza J. Gaya) 1 krakowską PWST, 

Wydzialam i Za111icjscowym i we Wrocławiu (Ballady i roman.ie - szki 
I. Karpowicza) . 
Marika Wojciechowska jest auł rką wy,;tawy indywidualnej oraz ponad 
czterdzies tu ckspotycji 1biorowych, pr 1.cn towanych w kraju 1 za Rran i-
ą . Jest równ ici. l aureatką naRrody w dz.i d11nie malars twa w K nk.ur ie 

„ObraL., Grafika, Rysunek, Rlciba Roku 2005~. BWA w R1es1owie. 

Kompcuvtor, aranłcr, in lrumcnlitb. la. AhMilwenl \\/ydzialu In. lrumcn
talnt'KO" kla,ic Octu or.u \Vyd1iału Janu i Mu1yki Ruaywkowcj Aka
demi1 l\lu1ycJnCJ " K.11owicach. \Vykładuwca ka1o"nck1cj uucln1; od 
roku 1975 prowadzi na \VydLialcJ<Vzu i MU7Yk1 Rozrywkowej (obecnie 
Instytut J111u) kia,~ ,,1ksof nu i Retu, il wklc h1j;;cia z Pod. ta" impro 
WllaCJI i 1e1odyk1 nauwini,1. Od wr1cśnia 2005 r. jesl Dyrektorem In
stytutu Janu na Wvd11i1lc KompoL}TJI, Interpretacji, f:..dukacji 1 JUL1u 
Alwdcm1i MuLYCZHeJ" K lowic.1ch. Do .rron<1 jego, b.olwcntów nalci-11 
wybitni abofonisc1, m.in. Jer1~ Glówuew. ki i faticj Sik,1la. 

1ep_dyś ulonek orkic,tr· Ir ncu~1a Wikarka, Jc17ego M1liana 1 Zb1· 
11niew<1 Kalemby. Ulubiony pr1c1 1 • .ik1ch . uli . łów jak.: Edyt.i Geppert, 
Agnie. tkil Fatyga ety 1idial Bajm, k1cirym przc1 I, ld lowarLyszył jako 
dyrygcnt big-bandów. 
Bra l ud1i<1I w wielu edycjdch Festiwalu Pio,cnki Polskiej w Opolu 
rat na ft:,tiwalach JilllO\\'.)'ch. Je. t laureatem nagrody indywidualnej 

w konkun.ie wroclawskicgoJanu n<1d Odrą'7 I uraz nagrody 1c polowej 
dl.i ilcsian Set . k1ór.1 tno Kulpow1c1-Dcchnik.Jaro,1k otrzymało rok 
póinicJ. 
Jest pomyslodawcą i dyrektorem ; ląskiello fcs1iwaluJa11owep,o, którego 
siódma cdyqa odbyl,1 ~i~ " 20 12 r. 
Kierowniki ·m mu1ycmyrn Teatru Roz.rywki w Chorzowie (wowczas 
jcs1c1c Music-Hallu) został w roku 1979, stając ię jednoocsnie h'Ór· 
cą 1 dyryg •ntcm lcalra łncj orkic lry. Ma"' swoim dorobku kit•rowniclwo 
mu1yCL11 wi kno.' ci . pcktakli " „Roaywcc" (Trulu Tra/a Tra/a/ińscy, 
liuśtau:ka, O can Nici pokoin.11, ]es::.c:.c w :.ie/one gramy, Opera ::.a lr:.y 
gro.,:.c, Tanga 0/1criu . I 928. S::.11•apit'ri~i. W 8U Jni daokola .fo1iata po .ilu 
lalach, Cabarcl. Skr::ypck na dachu, Et•i/a, C:.lou•ick::. La Manchy, )c
sus Chri. I Superstar, D!l::ma - musical, Rudolf Val n tino, Odja::.d, \\bt 
S1dc Story, Canlcwillc Chust, Spin - m11.1ica/, Reni, Jck..111/ (\j- Hyde, 
O/i11cr/, Producenci, Wesołe l(uma~zki. Musical, Po/o:f.nice ::pitala i u•, 
Zofii oraz Our Hou. c) Jest wspohworcą koncertów ylwc>tro,vvch . 
\V ruku 2002 otrl)'lllill ,1grnd~ Prc,oydcnt,1 Chorzow,1 w dm·dLinic 
kultury. 
\Ve wne,niu 2009 r. Pruydenl miasta KotnwK uhonorowal Jcr1e110 
Jaro,ik.a agnxł<1 \' d1icd7inic kultury ,JJ widt1lc1n1,1 i peln,1 ao.1n
l!ilLOWit111a pracę pccl.1Rog1crn. w Akademii Mulyc.1ncJ im . K. S1y
manow ktcRo w Katuw1cach, znae1qcy wkl.1d w b11ahowani~ pr imc 
dz i al„jąccgo Jn,lytutu J.u1u ornz ,1,1lc m1w1j,1n,l wspólprac~ z mi ·dzy
narodowymi : rodowisbrni j.u.1owymi". 

Piani tk.i. <1knmpantdlor, pcdt1i;og, dyrygent. chórmiolrz. Absolwentk" 
Akad!'mii Mu1ycrncJ we \X'rndawiu. Akompanintor w Państwowej 

S1kolc '.\lu1ycznc1 1 1 li stopnia im. G. Fi1elbe1w1 w Chor10\\u:, wie
lokrotni · uhonorow,111..i Nagmcl. Dyrektora r. 1c.zególnc os1ągn1ęcia 
arty. lyunc. W lut.tch I 99-l-2004 akompam.1tor-korepetytor w Tcaln.e 
Roll'ywki w C horzowie. 
Przygotowuie wok,1lnie soli. lÓw i 1c poły i obejmuje kicrO\\Tiiclwo mu
-,. anc pncdstawu:ń m.in . w Gliwickim Teatrze l\lu1ycmym (Anna 
Karcnina , reż . j. Opalski. Ra11t11ne S. Flaherty 'ego " re1. 1\1. Sarto
wcj, High Sdiool Mu~irn/ B. Loui~cllc w n·i . D. Dutkiewicw, Bulwar 
zdrad::.011.11ch mar::cń w rei- . R.Talarczyka, I lciir J . Radu i G. Ragnicgo 
w rt•1 . \V. Kościelniaka - p17ygotowa111c wokalne). Tcatr1e Za!(lęb1a 
w So~nowcu (ŚU'iniopa., J. Cl-I . ndcrsena, Edith i Mar/cne E. Palaki 
w rei . E. larkowskic;, ?ango tango w rei. . icsobskicJ. S::.tuka ko
chania. cz.11łi scen.11 dla dorosłych w rez. K. Jasiti kiego, D::iady. C::.ę.ic 
1lf A ~1ckicwicu " ~l. J. Bun. cha, Pami~lnik narkomanki B. Rtr 

1ek, Niech żyje bal wg A Osieckie], Ania:: Zielonego W::.gor::.a L \I. 
Montgomery w ret . J. 'Lurm1c1a) . Teutr1e DL1eci Zagłębia w Będzinie 
oraz Tcalr1c Śląskim 1m. S. \Vyspiańskic\,\o w Katow1cacl1. 
Juror i kierownik mu1ycLny I Konkursu im . \X'. :,Lp1lmaoa w osnowcu. 
Jako piani,tkajcsl laureatką m.in. konkursu wokalnego 1m. E. P latówny 
we Wrocla\\1u. wyrÓ1niona nagrodą 1a najlcp. Ly akompaniament, o rał 

konkursu im. L. Ro7yckie~o w Gliw1 ach . 
Koncertuj / Filharmonią lą~ką i Filharmoru4 Zabrzansk.1. m.in. pod
cza · Eumpc1 ku~!!" resllwalu im. J. KicpuT) " Krynicy. W roku 20 I O, 
podc1as Fe„t iwalu RS C 1\1[ LI , konccrtowal.1 L Utc Lemper 
ora1 orkiestrą Aukio . 
Jako akomp. malor, " p/1lprncuJ1' z "idoma aktorami m.in.: !\la
ń.i lcycr, / którą n. !(rafa dwie plyty; „M.ma l\leycr '.picwa Brela" 
1 „Ordonka. 1ilosc ci \\~y-slko wyb<1uy", El ż.b i cl<t Okup. ką. J acen tym 
J~dru,1kiem. Robertem Tal,1rC1ykiem CCD • .Slowa "), Violctt4 Biali.... 
Joanną RaMk, nną er.1hńską czv J ,mus1cm SLromcm. 
Koncertuje" kra.iu i 1a granicą (Czechy, l1racl , Francja, u'tna. Ho
landia, 1rmry, l\1umku) . 
Je 1 lidcrem >cplclu ' rilly Band. 
Od roku 2007 jc I kicrowrnkiern ze polu \\okalncgo Teatru Ro1Jyw
ki. Ponadto prz)·golo\\)'' ,d.1 du premiery i n,1dal pracuje / ob. ad,, 
dL1cci~c<1 '' mu;.1calu O/n-cri. obji;la kierownictwo mu1yc1ne spekta
kli · Pr:.cbud::.cnic u·10.1ny F. \~'i:dckmda or.11 Swumcy Ttuld (\\ . pól me 
l \Vojc1cchcm Gwi.1C1eml. a" Hi loriifilo::.ojii pu góra&ku wg ks. prof. 
J. Tischnera pud1~l<1 . u,: pr1ygotowama \\Okalncgo aktorow oraz opra
cowania partii akompaniujących ,kr1yp1c Pr1yg 1lowywal<1 wokalnie 
aklurow w przed 1.1wi1•niu Gott/and l\1 . S1c1y!(l.1. 
\'I; ' 1011 roku nonunowana do n.1grod~ prwydenta mia la Chor1owa 
w d1icd11nic kultury. 



MARZENA CIUŁA 

Absolwentka Wyd1ial 11 ·torskiego Pań. lwm'cJ \V ' l. 1cj 1koly Teatral
nej 1m. L. ol ki go w Krakowie (2006 r.) ora1 Wyd1iału Wokalnego 
Pań. twowej Szkoly Muzyuncj fi stopnia w Krakowi •. 
Dośw1adcLenie 1awodowe, jako aktorka, w kal1stka, a LakLe autorka 
opracowań muzycznych w spektaklac h, Ldobywala w teatrach Rzes1.0wa, 
Krakowa, Kielc, \Vrodawm 1 Tarnow„ki<h Gór 
Jako aktorka, zagrałam.in . w ~prktaklach : 
Sita.za ws 1. Brody ( am, 1atka), Zarah P Żtbro (Zamh Lcunder) 
- obydwa w Teatrl<' ZL w Tarnow ki h Górach, Sio~lr11 Parry M. Ron
conicgc> (Malka egclmann) - w leatr7c im. W. Siemaszkowej w RL.es2.0-
wie, Hi5lor1c Petra Zelenki (Alicja) - w Teatm: owym w Krakowi , Pi
jany na cmcnlllr::u wg M. I llask1 (D11wka), Wdowy S. Mrożku (Wdowa 

ier ... .,,Lll), Bolero P Kohouta (Anna). Mały Książę A. amt-Exupcry 'c· 
go CZmiia), Mąż ;:;drrulzony, czy/1 Amfitrion Plauta (Alkmena), oi;q na 
pcu.'n11m micd/u H . Bergera (Lucy), Ros11jska ruletka R. Kmity (Nastasja 
Filipowna vel GruSLa, YKl!nka oraz Chlopka), Mile.zenie S. St phenso· 
na (Su>an) - wstylkic ,. Tealrte im. S. Żerom . kiego w Kielcach, Ko
biety i(,ontrataku1q (Kobit la) - w Teatne alki , Maski 1 Aktora Groteska 
w Krakow·ic. 
W lalach 1998-2000 wy. t~powala w cyklu roaywkowyrn Spotkanie 
z Ra/ladą w reż. M. Bobrowskiego; lagrala tc1. epizod w filmie Karol 
dowick, który zo~la/ papieżem w r Ży. cn i G . Batliato. 
Jako wokalistka w1i~l ud,iał w nagraniu trzech plyt („Ufam M1losier
d1iu" na podstawi· „lliienniczka" ' w. . Faustyny Cło. Du. zy, D Pr s. 
- „Cy bocycie .'winty oice" ura1 Grube Ryby - „Grube ryby") . 
Marzena Ciulajcsl l au reatką Ili miejsca w Malopolskirn Fe llwalu Woka
li stów Jauowych ZabierlÓW 98; jako aktorka otJ7ymala na[.(roclę pr7\<zna
waną pr1el Prezesa ZASP Kraków or.u Klub Aktom Lol.a La najłcp

s1.y debiut aktorski pot.a Krakowem Loi.a 2008 CDz_"'ka \\Pijanym na 
cmenlar.m) i Aniola Publicrnośc1 2009 · Nrui;rod~ Stud nck1cgo Kola 
. aukow ·go Przyjaciol Teatru i filmu niwcrsytclu J Kochanowski go 
w Kielcach (Lucy w. ocą na pcu;nym o.•icd/u). 
Od li !opada 201 2 . j ,1 czlonkiem lespolu aktori.kiego 1~atru Roayw
ki. Gra Swatkę Jenlę w Skrzypku na dachu, wy lc\piln równie1 w koncer
cie sylwc. trowym C=y mnie jes=e pamicta..:? (2012). 

BARBARA DUCKA 

Absolwentka Pai1 twowcj S1koly Bal ID\WJ w Pornan1u. ola tku 
1cspolu baletow ·go chorzowsk1cJ sceny. BrJla ud1ial m. i11 . w Kra
mie z pio5cnkumi, Slau:iku cesarza . Czarodzieju z krain.V Oz, C.aba 
rt!l:ie, Karnawale ;:u•icr:ql, f.t icic, Ger /iwinie, The Rodw Horror 

Show or;u spektaklu Dyzma · musital. Grala Panią Umncy w kon
certowej wers11 Canlercillc Ghosl, Aud w W 8() dni dookola ~U!iula 
po siu latach oraz Velm~ " We.11 Sidc Story . D11 · "''Y tępujc w mu
sicalach. Skrzypek na dachu. Je us Chmt S11pt•rslar, Jcltt-111 & Hyde, 
Oliver! ora1 w Our I fouse . W musicalu Producenci i.triJ U\I~ . Pnej
mujijco kreuje rol~ BaLy Monster w pckl.llklu Polo:!ni c szpilu/a 
śu; . Zofu . . picwa i tańczy w dziwowisku kabar towym Jcs=cze nie 
pora nam spoi Bierze udzial w· w 1y;1kich k1>ncntach sylwesLrowych 
i ro1rywkowych Teatru Ro1rywki, jako tancerka i wokdlistka. Pełni la rów
nie7 funkcw asystenta choreografa w p17cd taw1eniu Dyzma - musical. 

ALEKSA DRA DYJAS 

Absolwentka Akademii Muzycznej im. K. zymanow,k1cgo w ł<i! towi
cach (\Vokitli. tyka) oraz Pań twowcgo tudium Wok.ilno-B.il •towcgo 
w Gliwicach. 
W latach 2006-20 1 O wspólpracowala, jako art}'!ltb chórn, 1 Operą Ślą· 
ką, występując w operach: Carmen G. Bizel<1, Pajace R. L<'oncavallo, 

Ryccrskosc wieśniacza P Masca~niego, Carmina Burana C. Orffa, a
bucco G. Verd iego, Borys Godunow M . 1u5org. kiew" Haik.a S. Mo
niuszki, Cyganeria G. Pu cinicgo, 7annhaus r R. Wagnera 1 in. 
Od lu tego 2012 r. ie l cz.Jonkiem zespoi u wok lncgo Teatru Ru1rywki 
1 bierze ud1ial we wszyi.tkich produkcjac\1 mu 1 alowycl1 oral koncertach. 
\V mu. icalu Our House otrzyma la p1crwi.ze z.adamc aktorskie - gra Lajzę. 

KATARZYNA HOŁUB 

Ab. olwentka katowickiego Liceum Mu1yc1neł(o w kia ie fortcp1,inu rat 
Ak~dcm 11 Mu1yc1n j 1m. K. S1ymanowski 'l!O" Katowicach, Wycl1ialu 
Wokalno-Akt11 rskiegu. Od w17cfo ia 2006 roku Je>l oJonkiem zespolu 
wokalnego featru Ro1rywki . 81 ·r1e ud1ial w · w"1ystkich mu icalach 
chorzow kiej s cny ora1 konc 11ach 5ylwc>Lrowych - rĆ>wnici jako solistka. 
\V pr1ccł taw1cniu Spm mu.•irnl ł(rala rolę wokalistki popow1·i Chan· 
tal de Milo, a w musicalu Producenci 1 powocl1t·nicm wciela u; w rolę 
U\li. Zd tę wlaśn ic rol ' otrzymHł.i wyróinienic dla „najlcps1cJ aktorki 
drugoplanowej" w rankingu NAJ AJ AJ na 4. -e-t1w.ilu Teatrów 
Mu1ycrnych w Gdyni (20 11 . 
Katar7yna Holuu '" pólpracuic ' - Zespolcm Śpiewaków M 1usta Ka
towice CAMEHATA !LES IA poci dyrekcją nny w. tak, jakc. 
śpicwak-kamcr.Ji ·ta Brala udt. ial w licrnych ko ncertach zespołu w km
ju 1 zagranicą CBelgia . Holandia, 1cmcy, Wiochy . Wspólpracujc lcl 
z agenqam1 arty ·tycrnym i, o ego efektem jest \,, rdLO b gal.ii d11.ilalno•c 
koncertowa. 
W 2012 r. odbyla s i ę premi ra filmu Piąltt pora roku w r·i .. J. Dc, 
marad1kicgo, '"którym Ka1auyna H olub 1agrala lll'WC/yn~ L key
boardem . 

OLIWIA KINOLA 

Ab olwentka S tudium Wokalno-Tanecn1ego przy Gliwickim Teatr1e 
MuLycrn)'m. 
Prle7 pr.iwie dwa bla była c1:lonk1cm Panstwowcgo Zcspolu Pieśni 
i Tańca MAZ WSZC im. T . ygictyn kiego. 
Uue tnicqla w programie I lcwizyjnym „ woja droga do gwiaLd". 
O d kwietnia 2012 r. je t czlonkicm 1cspolu wokalnego w ' lcdtrzc Roi· 
rywk1 i bier1e ud1ial " • w:.zys Lkich produkcjach mu ica l wych oral kon
certach horzowskiej sceny. 

MARTA KLOC 

Absolwentka Pań . twowej Wy7~1cj Siko!} Teatralnej w Krakowie im . 
L. olsk1 'l!O (\Vyd1ial_v Zamiej5cowt• \H' W'rod.aw1u, speąałizaą. pan
lomimiC7no-ruchowa) . 
Brała udzial w wars1tata h w foatrze Dramatvczmm w \\arsnw1e 
7 Robertem \\/i\soncn1, war..1.t;1tach komedii d 11 \.rte; Andrea Pani;iaJlu 
um.1 tańca butuh" Krakowie / mislr1cn1 ' liikąvuk1 lshiham lJaponi.i). 
Rolami dyplomoW) mi <1kt"rk1 b.vly: 1adrachow.i w 11.foralnoset pam 
Du/.,kicj G. Zapol. kicj {r •i. K. Duh1d-l-lrydm,icz), Kloc v Śnic 
llOCI/ letniej W S1chpira (rei . G . Giet.1ky) , Fabia w Don Juanie T de 
tvlolmy Crcz. B. Baranow. b) or.u l1a w iw<Jnie ksi~::nic::ce B11rg11ndu 
\V. Gombrow1cz;i (n.•1. E. Pa„1kc - L 1wit,). 
Po . tudiad1 1a!(rala D1ahclka w Raju utraconym K. Pcnd ·reckiego 
(Opcr,1 \Vrod.m·,kaJ orill D11cnn1k<1rkę w Dictrir/1 i l.candcr P. 1alS1y 
(li air Korez w Katowic.i h ). 
Marta Kloc ma równiw w cl11rohku cł11alania rc1y.cn;k1e: Pthlu S::a
chrajka J. Br1ethwy w J•'J n.·iY»crii i w wykonaniu uunio\\ GimnilLJUlll 
w Kroc1ycach 1dnhvli1 I ma·j,ce w \Voiewod1kim Konku1>ic :\t1lych 
Form T·atralnyth (2007) cmt1 Puchar Burmistr1a i Grami Pm n<1 X III 
Dliccięcym Fe Liwa lu foatr.dm·m w C1cmoncc-Lc,lCl\'nach (2007) . 
Od września 2008 r. Jl'. I <1lonk1cm n·,polu akton;k1 '!!~ lc•tlru Ronyw
ki. Zagra la AliCJ..- w mu„iculu Rc11ł or<11 Bilk.,- i • 1pr)1ic.,- ' ·kr..ypku na 
dachu . Występowała w koncc1tach ,ylwestrO\\'Ych (2008-2012) . Dm1aj 
i;m w rock-opć icJc:iu\ Chri1ł S11pcntur, w Sl·r::ypku n<1 dadw (C1jtd) 
ora7 bajce Pan P/11111/(a i ll:R<' lrot (Bileterka). \V Poloi.niwch s::ptlulu 
św. Zofii jest Zoną 2, a w rnu\icalu Ottr llo11.1e - Osbr7yc1clem 1 Helą. 
Pełni funkąę a. ystellli! rc1y,,cr.1 w mu" ·a lach: Pr::cbudzcni< u•iosny or.u 
Położnice szpila/n śu'. /oft i. 

EM!LlA MAJCHERCZYK 

Zadebiutował a Jal<o woblislka w wieku dwu nasi u lat! picwal<1 w zcspo
lach waJących reK!(ac, b, hardcore/punk Clwm R·,1ks, Reinforccd Con
crctc, OP- 1, yshynga) . Za hwycil11 swym talt•ntcm juroniw 1 widt.ów 
progr.11nu ,.l\voj<1 droga do gw1ald", króry wył(ralu" ł(rudniu 2003 roku. 

agmd.1 bylo nagranit• płyt} . J ·sicni<1 2004 roku na rynku pojawił Mę 
Jej debiutancki alhum pt. „EMI ", 1art·icstrowany w tud1u eW<•ryna 
Krajewskiego. Autorami mu1yki b ·li dam Abramek 1 Pawcl Sot (duet 
kumpo1ylon.ki, many te w polpracy / Kasi;1 Kowal. k.1 i Beatą Kon
drak), Rich Cox - amcrykanski kompoLytor 1 wokal1Ma. Maci ·k Gl,1dy.'L 
(Human, IRA, Edylu S.1rto. it."wlcl) 1 Kubil Maj ·royk (0bywatd CC. 
Bajm). 

Pio. cnki w wykonaniu Emilii aicherayk pojawiłv . i~ na skladankach 
rnuzyonych „ 11pt·rnu\e", „1'.i ·runek Sopot" or;u „Świadek koronny", 
a on. ama nominowana była do melu n~rod muzycrnych. m. in. Zlo-
tych D1iobów H.1d1a \Va wa. P10. en ka pt. „ 11~ walc/' nom mowa na bYld 
w 2005 roku do „. lowika Puulic1nu;ci" n..t 42 Fi·,tiwalu w Sop~ie. 
Tdedvsk do pio cnk1 .J);lko c1cbi chcę" zobaczyc morna w li lm1e Su•ia
dck Koronni/ . 

m1 l1.1 l\.laichen:z)kJt"'l ulunkicm ;cspułu wokalnego Teatru Houy'\•k1 od 
roku 2007 . Bierze ud.11al we w.1y. tkich pckl<1 kl ach mu1ya11ych:" mu ·1-
calu O/ivcr! gr.i K.irulk.,-, .1 \\ Pr:: ·budzeniu wio.my Marthę . . pit·wa jako 
soli tka w koncertach ylwcstrowych. \~· Skr.::ypku 1w dachu Krula Lpryn
c~. IA~ w widowi ku balctO\V)'ITI Zobatz Alicjo. lworzyl.i mt'l\V)kl • intcre
suJ<lcą, wokal n ą ilu>tr.iq.,- przygocł tytulowei bohi.lterki A licji. \Vokalim -
w duzej m1erLc 1mprowiLowana, il wykonY'vaO.. L towarz} 1eniem B.1r-

tlomieja Herman.a (in trumenty perkusyjne) 1 Jacka Owsianki (impro
mzaqe na saksofon ie) - s l anowił.v niPwątpliwic odrębn , wart~ć w tym 
widowi ku. 
Od lutego 20 I I r .. w angiel kich mLi;tłośniach radiowych morna b}~o u ly
>Leć Emilię w utworl pl. „ "late of my heart" bry tyj. kiego 1cspolu Zcc. 

IZABELL. MALIK 

• \bsolwcntka Studium Wokalno-Baletowego przv Gliwickim TcatrLc 
l\.1u1ycznym . Debmtowafo " eatr7 • Ro7r~'\,kt poslan4 By·wał 1ym 

kabaretu Kit-Kat " · pcktakłu Caburd . Picrw,;zą duz.'.\ rol bvl, .-\.n1a 
h1rlc} w w1dow1sku mu7)·C7nym Anta ;: Z1donc~o W.:gor::u. ktore nie 

schod1ilo l ali•1a przez . ieclcm l,11 (3 i 8 ,pekt.tlJi obeirzalo 1 q '66 
"idLów!) \'('J. Śnie za rolę Ani lzabellu Malik otrL_\mala \,.lin-odę rty

>t)'C/Oą ZLOT MASKA 1994. 
najw, inicisz ·eh rol teatralny h aktnrki nał<•1ą: Ona " K..ic:o, Poko

Jm' b w Oknie na Parlumcnl, olumbia w The Roc01 Horror Shou'. Lu a 
Pakil't " .:m1gicr~ach , Panna Młoda w ~lodach Jó1cfa !:i1Jjm·. ChJwa 
w Skr=.vpku 11<1 dadiu oradoanne w musicalu Reni . 
Izabella \lalik 6udu1 charakterystyczne. zapadające w pamu:ć p11>t<1(1. 
jak chocial.by brawurowo 1agrana ro l,1 . \nybodys w musicalu \ \ ' I . ' iJ« 
Stor11, czy teł postaci w Pr.::ygod::.ic /ry.:jem damskil'l/O, Terapii Jor111~<1 
oraL KRZYKU u•cdlu11JaJ:a Kac.::marskicgo. 
\X\'StępuJe w rock-opc17c ]csus Chn'st Supt'r~lar 1 Prod11ccritad1 Cl'!lonrk 
ekipy Rogera) . \X' musicalu Our House gra Zo 'kę . 
Aktorka 1nakomiric cLUJl' się równiei: w spektaklach dla d1ieci - nicgdy.: 
w Stu~u puku. w~.:ystl,:o jc:,,;t mu=11ką (Robotniczka Droi:towal. a dziś 
w bajce Pan Plamku iJ'ł!O kot (8.1rnaba) ora1 Adom~ ma gCl.\Cia (\X~g1cl). 
Jest niekwcslionowan.1 gwi.wl-1 koncert\, nurvwkowYch i svlwc,trowvch 
Teatru Rotr}wki. - . . . 

Pota l~'m li!jmuie ;i~ dubbinł(icm, wsP<ilpracu)l' lcL z Teatrem KOR Z . 
Rola Tekli w ku ltowym Cholonku J.inoscha (rcl . \limsla" . 'eine11 i Ro 
bert Talarczyk) zae>wocowala nominacją d \Jagrocł} .·\rty>lyClncj ZŁO
TA MASKA 2005. 
Zagral.i w filmach 1

1rngdus L. \.lajew kiego. Lo! c/1/opol'Os G. Regu/v 
ral Benck R . Gl iń~kicgo . 

\'il roku 2006 lllr7ymala ! ai,::roclę PreLydenla ChorLOwa w Dm·d11nic 
Kultury. 

E TERA SŁAWI SKA-DZIURO Z 

Absolwentka \X'ydll<1lu Wok.ilno-Aktor!>k.1t'!!O k.1to\\ickic1 Ak.1demii 
MuLyCJncj im. K. Sąmanow kie110 oraz ludiu ktorsk1~0 ART 
PLAY oroty Pom\kaly" K, lowicach . Z mu1,k.1 i .ceną lwiqLana 
od cLwartego roku zyn,d Jcs1c1t w .1kole mu1yuMj li t. t.L m.1kowala 
w akto twie. ro1poczynając " . poi prac~ l tcatn!m .. ~onda 11" ora1 " t.1n

cu (uoeslniCLyla w "-lCregu wan;1latów tanccz.n"ch) J 'J um1cJt;lnosa \\O

k.line pozwalaią na ' ·kon>"' .inie repertuaru kl yc.1ncw. mustcalm, e110 
1>raL popo"e~o. Koncertowala wykonując partie sopranowe. \Xspolpraco
walu 1 Filham1oni4 lą. k.1 oraz Czę. tochow. ką . 
Od Wr7c:nia 200-1 r. jest czlonkiem ze. polu \\oka.lne110 eatru Ro11·y'-'ki. 
a Jl'J p ierws1~1n prLL"Ci ·ta"icmcm ~yl KRZYK u·cdlu11 Ja®-1\.uc.marskic
go. Bierz~ udL.ia.I w w Lystkich mULycznych pnxluką.tch chorzm"kil'j ce
ny, lib pienv ze zadanie aktorskie Olr7ymala w musicalu The Rock.11 I lorror 
Shau.' (zagra.na przćz Esterę ław1ń,k<1·DL1un>>l Janet bylJ rown ·1..-.' ni • 
jej ml,, dyplomową), następnie " \\~t Side • lory ((unsudol. Kulcjn. 



rolą byla Klara w pu.edstawieniu PIN - musical. \V S/.:rzyp~u na dachu 
zagrał Bel kc;, a od stycznia 2008 r. gra i n ną z córek - Chawę. Po.ta cho
rzowską ceną, aktorka zagrała równie.i Dafne w Apollo i Dafne (wen;ja 
sceniczna kan taty, zrea.liLowana przt:L studentów i absolwentów Akademii 

uzycznej) oraz Anitę w West Side Story (Akademia Mu7yczna w Ka
towicach) . 
Bier1c udz.iał ' w zy Lkich mu icalach chorzow~ej sceny. a także w kon-
crtach sylwestrowych, jako ałonek zespołu wokaJnego or.u s listka. 

Jest współzałoiyc1dką zespołu Telep rt Ma%ic, twonącego muzykę 
w gatunku pop/acou tidrock. W roku 20 l O La inicjowała powstanie Le~po
łu MEA, wykonuiąc gu hity I kiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. 

EWELIN 
STEPANCZENKO-STOLORZ 

Absolwentka Pań . twowej WyŻszej Szkoły Filmow j, li lew1zyjnej i Te
atralnej im. L. chillera w Lodzi. Wtpółpracowala 7 eatrem OWYm 
1m. K Dejmka v Lod1 i, w którym grała w pektaklu Przygody Barona 
Muncłtltuusena oraz w przedstawieniach Horror vacui i Kukułka. które 
były koprodu kcją z Nieforma ln ą Grupą Avis. Za rolę w 'l>ektaklu Ku~ul
/~a otrzymała nagrod~ dla 11ajleps1.ej aktorki na li Festiwalu Teatrów 1e
instylucjonalnych „X-OFF 2008" . W Teatrz c na Prapr micr lnvitro 
gra De dcmont; w s1»ktaklu J u~ ię icbic nie boję. Otello. 
Jest w półz.a lozycie łem ieformalncj Grupy Avis, która działa oJ roku 
2007 ł r7Y nainowszej produkcji l j grupy, ·ztucc :Vitkaccgo Wariat 
i znk_o nnica, była asystentem reży ra. 
'Via w swoim dorobku ki lka ró l w scnalach, takich ja.k: Pierw zu milośi, 

Tylko mi/ość, Na Wspólnej, Pr.:yjaciólki. L~a=. 
Od wncśnia 2 10 r. jest alonkiem zespołu aktorsk1C%O Teatru Ro1ryw
ki . Debiutowala w koncercie sylwestrowym, a pienvs1e powa.Liie 1adante 
aktorskie otrLymała w przedstawieniu Wesołe kumoszki. Musical (Anna 

age). Gra równiei w Skrzypku nu dachu Hudel), Położnicach ~zpitala 
św. Zofii (Żona 3), musicalu Our I lomc Adwokat) , bajce Pan Plamka 
ijf!8o kot oraz w pekr.akl u}c/wll & I /ydc . 
Występuje jako solistka w koncertach ;yłwesl rowych i roLrywkoWYch cho
rzowskiej sceny. 

ALONA SZOSTAK 

Ab;olwentka In tylulu Teatral11 ·gu w Mo. kwic. Pracowała w stoi cz

nym Teatrze im . M. Gogola, później w Wilntc. Od 1992 mku związana 
L Teatrem Roaywki -zadebi u towała lu w mu icalu Cabar t. Zagrałam in . 
w łotrzycach , Księżniczce Turandot (Adełma) , Ani;: Zielonego W;:gór.:a , 

Evicie, Oceanie Nie:ipok_ojnym, Tangu Obcriu. / 928. (Tatiana), 'a :szkle 
malowane, Tlie Raci{y l lorror Sltow cFantllm), B"lu u Wolanda (Ida Her
ku lewwa Wors) , Canlen•i/le Glio I, a takie pncdsLawientach dla clLieci 
imlod11c7y:PanP/amkaijegokot nrazW80dnidookoluiu:ialapostulatacli . 
Jei ciepłą, ni ;połykaną barwę glosu i dramatyczną in terpretację podi1-
wiali widzowi zu:agierek Przejmująco ~p 1ewala w pekt.ikl u KRZYK 
według Jac/f.a Kaczmarskiego; wpelnic odmienn '. ale równie wyraziste 
p stac1 . tworzyla w spektaklach : Reni (Mi m i), Spin mu.~icu l (R gi
na), West Side Story (Anita) ora.L Dyzma - mu ical ( ina Kunicka) . 
Dzisiaj gra' rock-opert Je ·u, Cl1risl Superstar ora7 musicalach: Skr.:y
~ na dachu CDuc.h Babci Caitel), }c/wll & / fydc (Emma Carew) oraz 
Produc.enci (jedna z Trzech Jurnych Staru.zek) . Rola poloi.nej ~ancy 
w Poloi.nicach szpila/n iw. Zofii prryniosła jej pr poz.ycję 7.agrania 

w kolejnym spektaklu Pawia Demirskiego i Moniki S trzępk i - w grurl niu 
201 1 odbyła i~ premiera &7 luki W imię Jakuba . (Tealr Dramatyczny 
w Warszawie), ze Ś\\~etnie ocenionym udzia łem chorzowskiej aktorki . 
Za rolę Poloznej Fancy w Polożn icoc/1 szpita la iw. Zofii nlrzymala a
grod~ rtystycrną ZLO- A MASKA 2012 . W pa/dzicrniku 2012 r. 
aktorkę uhonorowano statuetką " hl pca z labęd7jem" - agrodą Pre
zydenta Chorzowa w d1icdzinie kultury. 

luna zostakjesl również solistką w koncertach roHywkowych i :;ylw ·slro
wych.W paźdz.ierniku 2003 roku odbyld się premiera jej pi nvs.zego recita
lu, 1łożoncgozpiosenek nnyGerman .W roku2000 została laureatką Na
grody Publiczności na wrocla,vskim Prz glądzie Piosenki Akton,kicj, a lny 
łata pól.niej - na Festiwalu „Tańczące - urydyki" mi . . German (2003 . 
Zagrała w fi lmie fabularnym Ewa w reż. A. Sikory 1 I. V illqi la 2011 . 

MARTA TADLA 

Absolwentka ludium dla ktorów Lalkarzy w Będzmie. Teatr DLieci 
Zagł~bia był jej pierwszą 'Ce ną i t, ru l eż <llrzymała pierwszą ZLOTĄ 
l\llASKĘ. Było to w roku 1991 . a nagrodzona rola to Macocha w Kop
ciuszku. 
W~pólpra i:; z Tea tre m Ronywki rol.poczęła w roku 1995, rolą S iostry 
Mary I lu bert w musicalu Nunsensc i od razu 1wrócila na . iebie uwagę 
widzów brawurowo wykonywauym ~o ngicm „Któz :\więlsiy Je> l nił ja" . 
Za piosenki, Śpiewane w przedstawieniu muzycrno-bal toWYm Gershwin 
otrzymała ZŁOTA MASKĘ. „Wieczoru" 1997 . 
Zagrald w musicalach: C::/owiei( =La Man hy CGos1>odyni Don Kicho
ta), Na szkic malowane ~edna z Dz.1ewczyn), SPIN - musical (Helen 
P1ercc), Wc.11 Side Story (Margarita) , Dyzma - musicol (w grupie ary
. tokracji • WI!' o/c kumoszki. Musical (Pani Rychlal oraz w pcktaklach : 
Bal u Wolanda Bosman Żorż-Zona Bosego), Pr.:ygoda fryzjera dam
skiego (Candida) i W 80 dni dookofo świata po stu latach (Królowa Mu
r1ynów, Marry) . I n teresującą po•tać stworqla w Szwagierkach (Gcrma
na Lu1on), zaś w pr1ed tawicrnu Rumbugilugi, czy/i nic zapominaj sióstr 
Andrcu: poka1.al<1 caly ' achlarL .woich możliwości wokalno-a ktorskicli. 
Podobnie, jak w KRZYKU wedlu~Jacka Kaczmar kiego. 
Marta Tadla gra w rock-opcnc}c.1us Chris/ Superstar (Annasz-Kaplan). 
J~l równ ie:' Goldą w S/~r::ypku na dachu oraz Wdową orncy w mu ica
lu Oliver! W Przebudzeniu wiosny kreuje czi ry, jaki.c różnorodne w ha
raklerze po;ta i, a v Pnlożnicach szpitala św . Zofii jest I rywatyzatorką. 
Za roli; :\nnasza-Kaplana w }c.1us Chrul Superstar zos t ała uhonorowana 
na 2 . Festiwalu Teatrów MLILycznych w Gdyn i (2009) prywatną nagrodą 
Praydcnla Gdyni. 
Akt rka jest gwiazdą wsqstkich koncertów 1.rywkowych i ylwe tro
WYCh Teatru Rozrywki, c i es1ąc 'vidLÓ\\ wyjątkowo pit;kną barwą glosu 
i gromną muzykalnością . 

ELŻBIETA WACŁAWEK-CZMOK 

Absolwentka Liceum Muzycznego na \Vydzialc Rytmiki w Katowicach 
oraz katowid.i j Akadem ii M uzyczn J im. K SqmanO\vskiego na Wy
dziale Kornpo1ycji, Interpretacj i, Edukacji 1 Jazzu (Wokali tyka) . 

d ł a t koncertuje L orki • lrnmi rozrywkmvym i i big bandami Górnego 
Śl ą ka; jest talu.e ' pó laloiyciełką własnej grupy mu7yczncj „ oftły 
sound" . Występowała m.tn . w Fi lharmnnii Sląskiej w Katowicach, Fi l
harmoni i Częs tocho' kiej or.u. Fi lharmorn i w crlinie, ' Teatrze Ma-

lym w Tychach . Tcalae Zagłębia w Sosnowcu oraz Operze , l ąskicj 
w Bytomi u. 
J 'SI te;l pedagogiem placówek oświatowych; niegdyś pracowała w charak
terze nauczyci ·la rytmiki i gry na fortepianie, il obecnie Jako nauczyciel 
śpiewu e !radowego. 
Elżbieta W.1cławek-C1mokjest m.in fina l istką IV Ogolnopołskiego Kon
kursu Wokalnego nEurotal ni - Arti. t Promotion" (\VarsLawa 2006). 
laurcatk4 agrody GJównej na l Śląskim Konkursie Młodych Talentów 
w Zawierciu 7.a pnygotowanie zespołu \>OkaJnego l kla y śpiewu c:.tra
dowego O rt. w Tychach oraz Nagrody pccjaln j 1.a o. obowo ' ć mu
Lyaną na I Ogólnopolskim Festiwalu Anp,loięzyczn j Pio cnk1 filmowej 

undtrack" w LomLy. 
Z Teatrem Ruzrywk1, jako człon k e polu wokalnego, m ·i zana od 
roku 2007. Biene ud1ial we wszystkich przcdstawiemach mw. i rnłowyc h , 
W)''l> t~puje równió Jako soli,tka na koncertath syl\\cstruwy h i l"Olf)"'ko
wych chono' . kiej sceny. \V musi alu O/it•cr! otrzymał.i zadanie aktorskie 
- iako Matka O livera ora1 Kw1<1ciarka. 

DAGMARA ZUCHNICKA 

Absolw ntka kalo"ick.icJ kadem11 Mu1yc111eJ 1111. K. zym,1nuwskiegu 
w kia i• ·pi ew u prof. Lanila\V)i Marcin iak-Gowar1 '" kicj; c1łonek 1c
połu wokalnego Teatru Roaywki od roku 1992. W latach 1993-2009 

prowadzi la chór dLicc1ęcy Teatru Rotr)'\~ki , ktury brał ud1ial w t, kich 
pektaklach, jak Evita, Autora/ka. Ocean i~pok_o1ny or.u. Dy::ma 

musical. Chór Wy>lępowo.d w koncertach organi10wanych pola Teatrem 
Rozrywki, \Vt~ąl Lalut' udzioł" <nic nocy /c.lniej W. SLebpira w ~ tułecz
nym Tcatt1c Polskim. 
Dal!mara Żuch n i cka wi.polpracujl· od roku 2006 l Zespoi 'm piewa
kó" Mia t.1 K 1owice AM :.RATA ILESIA 1>od dyrekcj ą nny 

zoslak. \Vyslępowala. na Festiwalu Opero,vym w Bregcnz l ustria, 
2008 i 2009); koncertuj• w kraju 1 1a granicą, bi rąc ud1 ial rn.in. 
w prawykonaniacl1 d1 iel takich kompoqtorów, jak Kr1ysztof Pc·ndcrccki 
czy Krzysztof Meyer. 
Nagr.)IWd płyty / CAMERATA SIL =sIA 1 Mich.ił ·ni Baiorcm. 

1cnl' ucl11al we wsZ)'!' tk1ch ~pcktakłach mu1yC7nyrh Teatru, cLęslo 
otmmując ndan ia aktorskie. Dm gra Ducha Frumy- ary w Skr.:ypku 
na da ftu llrn7 Polożną 2 w Poloi.nicaclt zpit"lu iw. Zofii. 
Dnp,mara Zuch nicka wysu;puje równ ież jako solistka w koncertach sylwe
strowych 1 rozrywk wych hor10w kiej M:cny. nietidmicnnic Lad1wycając 
widzów pięknym, ciepłym sopranl'rn . 
Jes t inspektorem L.espolu wokalnego Teatru Rozrywki. 

KAMILB RON 

rn;. zczal do Par1~lwowt.'J S1kuly Muzyun j I 1 Il st pnm 
1m. \V ut°'ław,kie<1u w y.ie, gdzie kształcił >ię w kia ie saksofonu 
•ira1 W)~lępow•1ł jako \\11kałi~la big b.indtt. tudenl kademii 1u1yunej 
un. K. tymilnowskwgow Katowicach nakierunkuja.u.1 muLykaeslradowa. 
o •peCJaL10Śc1 wokałi~tyka jazzO\•a. 

k1 r.k d biutowal na :cenie Gliwicki go li·atru 1uzycrnegu. z któ
rym \v pÓlpr, cujc od 2009 roku. Zagrał tam rok Zcke'a Baylora w pol
kieJ prapremierze I ligh School Musical. \vyi.l~pt>wal równie.i w //air. 

O d wrześniu O I O roku je. l 1fonkicm LC polu wokalnego Teatru Roz
rywki i bierze udział we wszystkich produkciach muh1caloWYth, a 1akLe \ ,,~, ro~1,j~,.b, ~~1,~0~~1; •• 

~orna lei zobaayĆ go w rolach aktorskich: Carmena Yoli w Producen
ta li. Sasiy w S~rzyp~u na dn hu , Melch iora i Hans hena w Przebudze
niu wiosny oraz w Położnicach &:pita/a śu: . Zofii CBmly personel. Dzieci 
generała Franco . 

PIOTR BRODZIŃSKI 

\'l;'Okali. la, kompozytor. I kściarz. b. lwenl Akademii Muzycznej im. 
K. Szymano' kiego ' Katm>1cach (\Y/okałtsl) ka) . W latach 1999-20 6 
wok.ili,ta zalożoneii;o przez Roberta l\lad1iarza le polu .• Time quare„. 
1 kturym wydal debiu tancki album „Piloci nocy" nraz single: „kiedy 
\>l'CSLcic 11; dogomt;" (manec 2004) 1 .. Promieniem słońca" (s1erpie11 
2 05) . \X'ra1 1e polem wystąpił "finale Krajowego Festiwalu Piosenki 
Pol. k1c1 ,, pulu „Debiuty 2004''. W tym samym roku LOsta! łinałtstq 
3. ~d1·cJ • programu tdt>\\1z~jneRo „Idol" . \V latach 2005-2006 b}~ don
k1cm częstochow kiego choru „Ba~ilica Cantan. ·'. \'Vspólpracuje z kom
pozytorem i producent •m Adanwm Rybakiem - tak powstały : .,Masaja·· 
(ze sp1ewaj,1n1 ROsc1nnie Patrvqą Golą) 1 „ krtydlarnia ". Brał udz.ial 
w nil.l!ra niu µlyty 1\1.ucind \'<'<iwrzync>wicz.a „\-11 a Paci~". 
Piotr BnxlL1!iskt jest etłonkiem u polu wokalnego Teatru Rozrywki od 
ruku 2007 . picwa \\C wsz · tkirh 111us1cal,1ch Teatru; ponadto gra len 
dla w Skr::ypku 110 dac/111, Policjanta 1\la. talyrza w Produc nlach oraz 
01tona w Pr::cbud::eniu u'io.rny . \'(! musicalu 0/it'crl Jt'SL Kawalerzy tą 
i Spncdawcą noi)'. a\\ Polo:i.nicach s::pitalu Śu'. Zofii wy ·tępuje w grupie 
Białego ersonelu oraz Licci Renerala Franco. 
Bi 17C równie1 udział jako sol1sla w kon c~rl. eh syhveotro,,-ych 1 musica
lowych . 

MAREK CHUDZIŃSKI 

Ab ·olwenl \Vydzia lu Aktorskiego Państwowej Wyiszej Szkoły Teatra l
ne) 1m. !,kiego '" Krakowie. Jeg dotych zasowy dor bek art) lycL-
111 wiąic 5lę glównte 1c -cenami krakowskimi , ale nie !Ylko. \'(/ Teatrze 
1 ~. S. Żcromsk1e!lo w Kielcach zawal m. in. w musi~alu A11ia .: Zic
/uncgo W::gór.::a L. 1. Montgomery (Martin ohen) or.u. " . pcktaklu 
Smutcc:eJc c.:::y/i lrcrbatka u' Kabarecie Stars::ycli Panow lZmyslaw. Tr1e
cicwicz). 'a ·cente krako' kicg Teatru ini. J. lowackieg pojawił ~it; 
w prled tawieniach: Kordian J. lllwackiego (Podchorąży). Opera ;:u 
tr::y gros::c B. rechta i K. Weilla (Żebrak). Litośc Boga J. Cau ( tra.l
nik więLienny) , Idioto F. Do ·tojew kiego (Czlonek bandy Rogu;lyna) , 
Kuligu/n . Camusa { 1rai:111k. SłuRa) . Ma.rek Chudziń~k1 występował 
rowniez w programach t~ll'\>iLYJnych o charakterze roz.rywkowym. ZaRral 
podporucznika Z)·gmunla Bugum1ła w fabu laryzowanym lilmie doku
mentałnvm TumasL.a inneckieito pt. Wielkie ucicc.:.ki - Bunt na Żura-
tl'iu . Wystąpił r1wn1e1. '' eri;tlu · W I I. Wyd:.ial •/ecfc.:.y . 
Od wr1.eśni 2007 roku jc~l aktorem Teatru Roavwlu . Zadebiutował tu 
rol,, Rocky\~o w c.zlcrech o·tatnich pm~d,ta"i mach kultowego musicalu 
Tiie R0<./w Horror Show. Zi!.!!r.il Daniela ackl na w SP/.\' - musical. 
Jacquesa \'(~m;dobyl,kieRo w W 80 dni doo~'Ola iu•iatn po stu latach . Krn~ 
pickicgo \\ spektaklu Dyzma - mtUi o/ oraz Jana " \.\'e.so/ych kumos::.kach. 
Mu.iica/u. 
Dzi~ gra Piotra w rock-operz~ }.:,sus lirisl upe,.,,/ar, .\ptekarLa Bis la 
w mu~icału }cla;ll &- I /yJc. fiedk~ w Skr::yp/eu na duchu uraz Lionka 
Ekipy Rogera w Produc.entach . \'I;' musicalu Our House !(!'a Pol1C)anta oraz 
Kl,1 una. 8 1enc ud1ial w konccrta ·h rozrywkowych i sylw .,1r"vych Teatru 
Rouywki 1ako wli ta. 



RAFAŁ GAJEWSKI 

Tanc n, ab,olw nt 7koly Baletowe] w Poznaniu. C1łonek zespołu bałe· 
low go Teatru Ronywki od roku 1990. \Vyslępowal we wszystkich. pek
taklach muzycrnych i baletowych chorLOW. kici sceny. Otrzymał zadanm 
aktorskie w spektaklach Dyzma - musical, We.11 Side Story (Lui ) i Wc:10-

le kumoszki. Musical (Kapral im) . Dn: tańczy w mu~icalach : Skrzypek_ 
na duchu. Jruu~ Chris! upcrstar, Jck.1Jll & l /ydc. Oliver!, Sweeney Todd 
oraz Our House; jl'st Drewnianym chłopcem w Producentach. A takie 
czlonkiem grupy Noworodków w Polo:!nicad1 . zpitala su:. Zofii . 
Wy~tępujc w koncertach sylwestrowych i rorrywkowych, chętnie biorąc 
udział w pa. tis1owych cenkach . 

BARTOSZ JAŚKOWSKI 

Wokalista, kompozytor, tek.iciarl . Absolwent katowickie) Akademii Mu
ączncj im. K. !::iL}'manowskiego, c1 lonck 1cspolu wokalnego "!Catru Rcu· 
rywki od roku 2007 . B1cr1e ud1iał we ""'Y>tkith musicalach chor10\\· 
skiej sceny; występuje rowmc7 iako soli;ta na koncertach ~ylweslrowych 
i ro1rywkowych. 
Jest crłonki m grupy Bialego personelu w Położnicach szpitala sw. Zofii, 
gra tei. epizody w musicalu Oliocr/ 
W roku 2011 . kompunow11ł i nal(rnl utwór promuHCY 800-lecic nada
nia praw miej. kich Zlotoryi (rcxl1inncgo miasta <1rty. ty) 1atytulow.iny 
„\Vracam do domu". Plyta wyJ.ina 10,1ala d1ji;k.1 W>parciu burmi,1r1a 

rnia~l" Zlotoryia. 
W tym oamym roku wokal1,ta zostal laureatem Grand Prix 0Rolnopol>kic
~o K<>nkur>u Pio enk1 ALLEGRO. TRJB . I ETO SZPILMA 

DOMINIK KORALEWSKI 

C1lonck 1cspolu wokalnego Teatru RoHywh Bral ucl1ial w takich . pckt.1 
klach jak: Cubarel, K.1ic;i.nrczka 'I i1ra11dut. Pocałunek kobictv-pająko, Ania 
: Zielonego W;:gór::a, a ~le malou:onc 1 in. Do iei;o wa.Ln1ej,1ych cluko
rn1ń aktorskich oal ·ią role: J\J1 clmu w C;;/au:icku z La 1\t/a11cl1y, 1agald1 
1 Che Guevara\\ Evicie, l:.dche w Tltc Roc/w Horror hou· ural Krytyk 
Latuńsk1 w Balu u Wolanda . Grai w pr1cdstawiemach W RO dni duokoło 
iwiata po lfu latach ora1 Pan lcrmka i jqio kot. Był Bandy tą 1 j dnyrn 
1 Chlopców 1 Ly~kowa w . ztuce Dy:.ma musical or.u Karc1mar1cm 
w ~p ·ktaklu Wc.1ofo /i:.umus.zk,i. Mu$ical. , piewal w KRZYKU u•edluR 
Jur.k_a Kacz.mar~ki~o. W music lu West Sidc Story otworzył bardw wyra-
1 i s tą pustac Riffa, pr;ywódcy bandy Jdó-.. W kultowym pncd t<1w1cniu 
Reni 1mejmui<1co ~rai 1Jma Collinsa Zupelnie inną. 1ra1ukomiczną po· 
s tać Leu A ·hcrofla zaproponował w spektaklu SPIN - mu~ica/. 
Obecnie '"Y•li;pujc \\C '""LY"lkich muqcmych produkcjach Teatru Rot
rywlu, c1~ to graiąc dui.e role.Jest Lymoncm-Zel otą w rock-operze Jc.~u~ 
C/1ri•t Superstar, Faginem w mu icalu Olit•er!, \11ę1cm 3 v Po/1>:'.nicacl1 
s::pitaln iw. Zofii, aumo m w Skr.:ypku na cfoclrn oraz Policjantem 
w Producentach. a w musical u Our l-1011sc gra Rayd. 

Jest sol istą ~zystk1ch koncertów roLrywkowych i sylwe trowych leatru 
R0Lrywk1, a w rep ·rtuar Le ma nie tylko nie1wykle energetyczne i dyn -
miane ul\o\•ory rockowe ay 1hytm ' n 'liłue owe, ale i lirycme ballady. 
Domimk Koralewski w;-,,tępowal go~ci nni c w Gliwickim Tealrr Mu
ryc1nym, w mu>ie<Ju O/i:.lalioma. 

A ORZĘ) KOWALCZYK 

Absolw ·nt WydLJa!u Aktorski~o Państwowej WY7_.,,,ej 1koly Tcatraln j 
im. L. Solskiego " Krakowie. Dcbiu1U1v-.il na scenie Teatru Dramatyczne
~" 1m. A W~!ri rki w B1alymstoku, gdzie >1>ęcid dwd Lciny, grając pod 
oki ·m Jcucgo Zegalskiego, M!RO pó/.niej,zcgo dyrektura w leatrze ' ląskim 
1m. . w~.,.p1ań,kie!l0 w Katowicach. Kolejną sceną aktora hyl kielecki li atr 
im '. Żeromskie~. a nast~pną - Teatr . ląski. Tam właśnie Andnej Kowal
c:ryk w1j;1! uclml w bardzo wa=tcych w historii tej sceny spektaklach : Popie
le 1 diamcncicJ. Andrzcjewslul'l(o (Alek), Hamlecie W. S:zebpira ( Lacrt~ . 
CydziL· P. Comeille'a (Paź), Amad uszu P. Shaa ra (Obywatel Wiednia) . 
Szctc ~eh WitkacCR (ieclcn L Chłopców) i Szk.lanej menażerii T Williamsa 

<Syn) 
Prau: '" Tcatne Ro1rywki ro1poc1.ąl od mit A:rona w furcie. Pói:niej 
przyi.Ay role m. m. w Ubu Król, c::.11/i Polacy (Stani~law LesLCZ)'rl ki). 
O eonie Nicspo~'Ojnym (Gilhcrnator), Człowiek.u :: La Manchy (Ksiąi.~ 
/Doktor !:iam;;im Cara.o;eo), Balu u Wolanda (Mikołaj lwanow1c1 Rimski), 
OtJjc.uizie <Bart Gor), Terapii }onas=n (Ojctcc), mu~icalu Cunterui/l Gho•I 
(Lord Cantcrv1ll ), farsie O co hicga? Ontru1), muoicalach: Rent (Ii•rapeu
ta), Dy;;ma - musical !Pułkownik Warcda) i West idc Story (Doc) Ol'ill 

w KRZYKU uiedlug Jarka Kacwrarskicgo. W kam ·ralnym pm'Ci tawic-
11iu 'u /.:oricu lęc::y partn •mw,1ł Mani Meyer jako piani'ta Judy Ga1faod, 

Anthony. 
Dmi<IJ moina pod1iwiać Anc.lr1eja Kow.JcLyk w rock-operze Je us 
Chri•I Supcr.1/ar (Piłat) 1 musicalach: Je/w/I l!r ł/ydc ( 11 Danver.. Ca
rewJ, OliL'er! (Pan Brnwnlow), Producenci, Pr::ebud::enic wio.my nra1 
Our / /o11.1e, w których grd kil b róinor dnych postaci. >t równici: Ma
lar Lem w popularne) bajce Pan Plaml(a i jego ~'Ol, il w komedii Kogut 
w rosole wa pcnccra. Od 2003 roku aktor / "idkim powod1mi m 
kreuje pm.tać l ewjcgo Mleczarn w musica lu wSLech czasów Sf(r.:ypc}e 
11a dachu . 
Andm~J Kowaloyk jest Lei soli~tą w koncert.1.ch sylwe!ltrowych i roz
rywkowych Teatru Rouywki. równie dobr1c CLuJąc się w paMIS7U, ak 
i w liryunc) lialladz1e. al ural na klonno,\ć Io refl eksji C"/~s lo wiliogaca gra 
nc p1·1eL Andr1eia Kowa luyka po!>lac1, dodaj c im wcwnęlrlllCj! ciepła . 
W M'1on1l' 2002/2003 w1ią l udllał w realiLacji spektaklu Milość Fedry 
(rez. Rol:x:rt -ra!arczyk katowickicRO Teatru GRY I UDZIE. 
Zigrał w lilmach fabularnych: Na .•traiy su:~ siać będ~ ora7 Śmierć jak 
kromka chleba llbydwa w re1 . K. Kulla, //icna w rei . G. Lewandow
,k1 'KO or.u }esie.\ bogiem w rei . L. aw1da. Grai równici w serialach: 
Hli. ~'O, coraz. bliże;, Rodzina Knndcrów OraL Święta wojna. 

MIROSŁAW KSIĄZEK 

b. olwent \Vyd1 ialu Aktorskiego Paiistwowcj WyLSZeJ zkoly Teatralnej 
im. L. ol lucgo v Krakowie. Debiutowa! na scenic Teatru Ro1r}"vk1, 
v spektaklu Kraina 105 tojcmnic11. Do wa1niejszychjego ról nalcz.ą :JóL~f 

w Cichej nocy, Filch w Operze za lr.:y grosze, trach 1111 Wróble w Cznro
dzicju :: krainy Oz, Caud nty w Mor1acł1omucłtii , Celn ik , a pól.niej Cliff 
w mu icalu Cabarel, Chwo;luw w Oceanre iespok,ojnym, Runnie 

w Ol~ni na Parlament, Mikołaj lcinikow" Tangu beriu .192 , Pro
boszct Per z w C:.lo1oieku z La Manchy , Fileas Fogg w W 80 dni do
ok_oln śu•iala po siu latach, Warionudrn " Balu u Wolanda, Ulanicki 
' pr7.ed. tawicniu Dy:.ma - musical. G lad Hand w West Side Story czy 
Doktor C ius w spektaklu Wesołe kumos:.ki. Musical. 
Barcł 70 uge tywnie 1nlcrp1 !owal piose11ki w pn.cd tRwicmu KRZYK 
wed/1111 Jacka Kacz.morskicga. Talent komediowy aktora objawił się naJ
wyra[nicj w D:iclacli wszy•tkich S:.ckspira w nieco skró onej Jormie . 
1v których kreo' al kilkana.~c ie nieodparctc ·miesz.nych po taci, a takze 
w fa rsie O co biCf!a? (Cli,· Win ton) i mus icalu antcrl'ille Ghosl (Duch 

ir imuna). 
1i,1ai aktorjcslAbramem w Skr.:ypku na dachu, imonem tridcm wspck

takluJckyl/ & //yde. Panem SowerbctT)' w mu, i calu O/ircr! oraz Lewisem 
w komed ii Kogut w ro5ole. \'f/y. tępuje tez w rock-operze }c•w Christ Su
pcnlar. 
-piewa w koncertach sylweolrowyd1. w których proponuje 1,idwm pa. li -
1ow wykonania ŚWJalowych przebojów ro1n"'kowvch. 

Mil w clorohku ciekawe do\v1, dczenil' aktorski;, L.wią1.ane 1 jedną 
1 picrwsL.ych w region ie scen prywatnych. l ealr Małych h1m1 POKO. 
stworL.Ony wspólmc z Bogusławą Zaręb ką. Renal<t pinek ' Andrzejem 
Jakuboykicm po1ost.il w p:11n i ęc1 widL.ów dzięki t up •lnic „nie-RoL.f\'\' k 
wym" spektaklom: Nicnawid~ę czy Abbdlard i I fcloi:.a. Wid e L atmo fm· 
tamtych Lclar1cń m i a ło porusniąc •przedstawienie Ptasiek wg \V \Vha~
tonu, który wespół l Robert(·m Talarczykiem wy et ·serowa! i w którym -
w fascynujący sposób - 1.agral ty tu łową rol~ . 

BARTŁOMIĘJ KUCIEL 

Tancerz, absol1venl Studium \Vokalno-Aktnrskiego przy Operetce l ą
skicJ " Gli" icach. Związany 7 Teatrem Roay\\k1 ud r ku 1992, kiedy to 
delii u tuwa ł rol ą ywalca kabaretu Kit-Kat w musicalu Cabarcl . Od tego 
cz.asu bierze udzia ł we wszystkich musicalach lei sceny ora1 koncertach 
sylwe>.trowych i rozrywkowy h, w których lańay ~ceny 1biorowc oraz par
tie solowe, nie stroni ąc od pastiszowych scenek aktorskich . 
O d wielu lat rci:yscrzy powiertaJą ta11cenowi równici 7.ad;rnia aktor
skie, jak chona7.by rol~ Diesla w We: I Side Story zy S ierżanta P1stob 
w przedstawieniu Wesołe kumoszki. Musical. 
Dii;,iaj Bart lom iej Kucie.I realizuj · zadani;i aktorskie w takich pektalJach 
jak: Skrzypck_ na dachu, J us Christ Superstar, Jcl,;yll &- Hyde, Producen
ci c1Jonek ekipy Rogera), O/il-er/ (czlonek Rady Starszych oraL Our 
Hou c (Policjant , Pid . 

JACEK PACHOLSKI 

Ahsolwcnl Pań~ lwowc·j Szkoly uzycznej ł sL w Rybniku w klasie p11lon11 . 
becnie tudcn t Ili roku kadcmii Mu1ycme) w Kat wicach, Wyd1ialu 

Wokalno-Akt n.kiego. Bi ne u.! Lia l ' pr1eglądach , konkursach wokal
"!Ych - w Konkursie Piosenki Europejskiej w Rybniku zdobył I miejsce . 

p1e1,al w le pole BE.Z AZWY. Od liMopada 20 12 r. jet cLlonk1 ·m 
l!'spolu wokdln •go Teatru RozrY''ki . Zadebiutował scenicznie w musi
calu }elwll &- /lydc. 

WOJCIECH STOLORZ 

b olwent Pań twowej WyŻsLej S1koly Fil mowej Tclew1q jnej i Tt alral
nej im . L. hillera w Lodzi (Wydzial Aktorski) . JeSLCLe n<1 studiach za
grał rol~ Konrada oraz Maski w Wy;;u•oleniu S . '1/y piańsk1cgo. ~ pektakl 
zrealiwwany w Teatrze 1m. S . Jaracza w Łodzi zdo ył ZLOT1\ M -
KĘ, iako najlepsze przedstawienie" sezonie 200 2009. \V Teatrze 

Nowym im. K. Dejmka „ Lodz.i grai Piotra w spektaklu Horror va ui. 
W. pólpracował rownież z Teatrem Muzycznvm w Lodzi. gdzie śpiewał 
w spektaklu Broadu•ay róg Północnej. 

d wne 'nia 2 CJ r. jesl członkiem zespolu aktorsJ...iego Teatru Rozryw
ki, Zadebiutowa1 rolą Noego w pektaklu OliL'er/ Grał rówm Ż główną 
ro l~ (Tony) w mustealu West Side Story oraz Fen to11a w przed,tawieniu 
Wc.10/c kumos:ki- .\lusical. 
Dl1. 1,1J "1Ta " mu:;icalach: S/i:.r:ypek_ na dachu (M tel Kamzoi łl, }esu 
Cli ri.11 uperslar oraz Je/w/I & I /yde \V Położnicach s::pitala iu'. Zofii 
jest Doktorem \\'iecLorluem. \~\'Stępuje ró"11iei. w dziwowi ku kabare
tcmym J · ::c::e nic pora nam spać (również w lódzkicj in ceniLacji. na de
$kach Teatru MuLycme~o), mu icalu Our House. w którym gra Calluma. 
Bier1e udział w koncertach ylwe tr wych i rouywkowych Teatru Roz
rywki, a" prLl'staw1en1u}es::c::e nic pora nam pać pelni dodatkowo ro l ę 
asysten ta rcży era. 
W pai.dLicrniku 20 12 r. dbyła się premiera sztuki Wariat i zakonnica 
S . !. Witkiewicza(, ieformalna Grupa A•is , rcz . Al(ala Biziuk). w ktorej 
\Vojciech tolorz partneruie AgnicsLce i\ !akowskiej. 

ADAM ZYMURA 

b ·olwen t Państwowej W)'7S7CJ S1kuly Teatralnej in1 . L. olskiego 
w Krakowie. Zadebiutował rol ą I lrabiego w Panu Tadeus::u A . Mickie
wicza na de>kach Teatru Polskiego w Bici.ku-Bia łej . Grał dużo, główn ie 
w rcpcrtuarLe asycznym, jako Le warunki łiLyane predesl)'nowalv go 
prLecle wszystkim do ról aman tów. Po lr.1;cch sezonach przeni • I "~ du 
Teatru "ow~ w Zibrw, gdzie za.grai m.in. Judasza (Żegnaj }ud=u 
1 . 11'\:dyńskicgo) . l uLąC)·ch w Rcwi::o= M. Gogola iDo:iyu'OCiu A. Fredry, 
Leona w Matce I \Vitkie-,;c:za, Herha w fein Kamp/G .1abori. Podkolc
sina w O:enku M . Gogt,la. a rLecle wszystkim - role w dramatach ! rożka : 
&łka w Tangu, XX'" Emigrar1tach Ora7 Porucznika Zidiń kiego w Pieszo. 
Pracę w Teatrze Rozrywki rozpoczą ł ' roku 199 1 i mimo, iż jest akto
rem stri te dra matycznym, szybko odnalad się w konwencji musicalowe). 
Najwa7niPj.1e role, grane 1v „Rozrywc ·" 10: Max w abarecie, Herod 
w Pastora/ce . Kierownik w Ok.nie na Parlament. Rczanow w Oceanie 

icspo/.:ojnym, Oberżystil w Cz/ouJie/i:.11 z La lanchy, Dokt r Wei 
w Pta~~u. yty w } ' us Chris! Supcr.llar, amuraj i Kapitan statku 
w W 80 dni dookoła świata po ~lu latach, acLelnik policji w spektakl u 
Dy::ma - rr111sical, cry wre: zcie ca ła lejada postaci w bajce Pan Plamka 
i jego /i:.o t. W Balu u Wolanda zagra) Berlioza, w Odjeulzie .1;wracał uwagę 
widLÓW l ą Jan u 1.a, w fa , ie O w biega.J - grai Widclmego Arthura 
I lumphrcy'a. a w West Side Story - ier7anta Krupkc. 
W Skr.:ypku na dachu je t Mordcheimem, ' Produ enlach rozśm iesza 
do lei rolą niemieckiego fana tyka, FranLa L1ebkinda. Bierze udział 
w koncertach sylwc ·trowych 1 rozrywkowych Teatru Rot.r)'wki, nie trn
ni c ,id pa ti zowych wykonań znany h pnebojów. 
PTLez kil ka lat wspólpracował z eatrem Kwadryga z Bielska-B1alej ora1 
Teatrem \Vlasnym Stan1 lawiak /. Chorzowa; prowadzil te7. im prezy dla 
d1ic i nicpelnospra"<nvch. Jesl laureatem nagrody ZASP im. Leny tar
ke. Ma w dorobku art~. tycznym ponad 80 premier! 



MARCIN TOMASZEWSKI 

Absolwent Stud ium Aktorski g im. A Scwruka w Ol 11ynic. o końca 
20 I 2 roku Lwiąza ny zawodowo z olsz lyń kim Teatrem im . . JaracL.a, 
w którym lagral' Balcera I Karc:z.marza w lntcrmcdiad1 Staropolski h, 
Jakuba Szali rnowa w LeJnikac/1 M. Gorkiego, S1cwę w Udając ofiarę 
brac.i P 'esniakow, Króla lonzo / Kalibanu w Burzy W SLekspira ora.t 
Piątego w B-ldolu J . Satanowskiego. 
Uc.ze~tniczyl \' warszta tach jazzowych 1 Krys tyną rońko, wokalnych 
z Katarzyną 'Winiarską . speech level singing z Ewą G lowa ką-Fierek 
ora1. warutatacl1 / pant mimy z Krystianem Nehrebeckim. 
W Teatrze Rouywlu zadebiu tował gościnnie rolą Emo w musicalu Our l /o
u.'!C. Od lyc7Jl ia 2013 r. j t oJonkiem z polu aktorskiego choo-mwslu j sceny. 

MARCIN WAWRZYNOWICZ 

Wokalista, kompozytor. Absolwent A kademii Muzycznej im. K. Lipiń
ski ego we Wroclawiu (Wyci t ial KompoLycj i i Teori i Muąki ) or.u ka
demii Muzycznej im . K. Slymanowski cgo w Katowicach (\Vokalistyka). 
Lau rea t wielu ogólnopolskich fes tiwali i konku rsów 111. in .: g ' lnop l
sk1ego Feb tiwa lu Młodych A utorów i KompoL.ytorów Piosenki SMAK 
w Mr.' lil.onu w 2000 r. (nagroda ZAiKS i ZAKR), Ogólnopol ki gtJ 

Fi stiwalu Piosenki w Ostrzeszowie w 200 1 r. G rand Prix), Ogólno
polskiego Festiwalu Piosenki w Przemyi:lu w 200 I r. (l nagroda), Ogól
nopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotyc1 no-Rel igijncj v Hrub1cszow1e 
w 2002 r. (I nagroda), O gólnopolsk1cgo Fc· tiwa lu Pio en ki tudenckicJ 
LYKEND we Wrodawiu w 2002 r. (l i nagroda), Ogólnopolskiej Giełdy 
Piosenki S tudenckiej w O polu \ 2003 r. (li nagroda) . 
W sierpniu 2008 r. LOs tał nagrodLDny pncz Karin Krog. legendę wnka
listyk.t iauowej, na Mi~dzynarodowym K nku l'l ie Ja.llowym „Voicingers 
2008" gdL.ie 10sta ł ldureatem III nagrody. 
Bral 11 d1 i ał w Fe;tiwalu Artystyoncj Młodzi iy kad ·m iduci AM 
2003, na którym olrLymal zapro ·zcnie na Ogólnopolski Festiwal Pio 1mki 
S tudenckiej w Krakowie. Występował między innymi na „Lad Jau Fe
stiwal" w Gdyni, „Śl ąs kim Fest1waluJauowym" w Katowicach, „Bieb,kie1 
Zadymce Ja..1owej" i festiwal u „Wrocław ON STOP". Koncertował 
we Fra n ji, icmczech, I lolandii , Belgii, Wielkiej Brytanii i Słowen ii . 
O d roku 2003 brał udL-iał w prop;ramach radiowych i te l ·wi1yjnych. ' pic
wając w chórkach czolowych art) tów polski -j ceny muzyuncj m. in.: 
Ry zarda Rynko\vski ego, J ustyny S tecLkowskiej , algorza ty Ostrow
skiej, Tatiany Okupnik. Kasi Cerel·wickicj, acieja M1ecrnikowskic!( . 
Janu za Radka i in . Wspólpracowal z Anną Scrar.ńs ką, Jer1ym Głów
czewskim , Bernardem Masel irn , · wą rygą, Krz}-i.Ltofcm PUMĄ 
Piaseckim, Zbys1kiem Lewandow. kim, Jerzym Kacrn1arkiem, orkie trą 
Piotra Dnubka oraz Golec uOrk1estrą . Pracuje równ i eż na 1.leccnie Tel -
wizji Polskiej, pisząc muLyk~ na potrzeby fi lmu omz _ pot6w reklamowych. 
Ma w dorobku uci.L.ial w nagraniu kilku plyt. 
Marun \Vawr1ynowiCJ jest o lonkiem c~pol u wokalnego Teatru ouyw
ki od roku 2007. Bardzo szybko Twrócil na siebie uwag~ w1d1ów świetną 
wokaluą w epiz.odya.nej scenic, w spektaklu Przygoda fryzjera damskiego . 
Od tamtego aasu bierze udLial we wszystkich spektaklach mu1ycznych · fo
atru Rozrywki, jest t,;,i._ soli · tą na koncertach ylwc lnJ\\')'ch i ro1.rywkowyth . 
W roku 2009 ukazała -, i~ autorska plyta Marcina Wawrzynowicza, za
tytulowana "Missa Paci-•·_ · lo niezwykle i pien L.C w Poli.ce połą 1c:
nie klasyo nej formy muzyc:z.nej, jaką jest m ' /JJ. 1. liturg1cznym1 śpiewam i 

w języku lac i ń kim, ro1.wa7.aniami Jana Pawia li na t •mat pokoju ura1 rnu
lYkil o zabanvien i 11 j;v.zowym. 

rugim. au toi kim krąL.kiem artysty j st „Camamey" - płyta, 1aw1 crając<o 

kli matyczne i nicbanal n · kompozyq • ~adLOn t' \ rórnych styJi, tykach. 
1.awsze jednak bliskie jauowL 

KATARZYNA 
BUCZKOWSKA 

Absolwen tka Pańs two\ ej StktJly aletawei w Bytomiu, solistka zespo
ł u baletowego Teatru RozrywkJ. Tańcryła m.in . w Rozltoszncd wojnic, 
Czarod=ieju z krainy O=. Karn awale zwier=ql (part ie olowe), Oceanie 
Niespo!(ojnym, Eoicie, w Na szkic malowane ora.t W BO dni dookoła 
świata po .siu latadi. Wyst~powala również i i ed noczc~n1e b}~a asysten
t ··m choreografo w Monadwmacl11i, Cabarecie, l<sit;Znic=ce Tu randol. Ani 
= Zielonego W;:górza, widuwi ku baletowym Gcr~/IU.' in (partie solowe), 
mu icalach Canleruille Ghosl 1 Spin - musical, Dyzma m1mcal, Terapii 
Jonasza. WCJ I Sidc S tory. Tań i:yła parti e solowe w Widowi. ku baletowym 
Rudolj- alentino, bra ła udział w mu icalu Reni ora7 w1dow1sku tanecz
nym Z obacz Alicjo D1iś podz i wiać ją moi.na w musicalach: Skr=ypcl\ 
na dacliu. Jew,1 Christ Supmlar, JcJwll & H11de, O/ii>er!, Producenci, 
Położnice .szpitala iw. Z ofi i, Sween y Todd oraL Our Hrmse (pełn i tu 
równocze ' nie funkcj~ a. ysten ta choreografa) , a także w dziwowisku kaba
retowym ) eJzcze nie pora nam spać. 

W koncertach yłwestrowych i rozrywkowych Teatru l ńcLy nie tylko 
w uklacl ach Lbiorowych, ale i solowych. Stworzyła uklady choreografiC7 ne 
do widu utworów w tych konce rtach. PodcL.ns przyf(otowań do Koncertu 
Sylwestrowego 2008 p In iła fun kcję asy lenta iotrn Jag1eL kiego, który 
byl jednym z choreografów t .go wydarzenia. 
W sezonie 2002/2003 była sol i s tką w siedmiomies i ęrn1ym t urn e mu'1-
calu Mamma Mia, wyprodukowanego v i>m 1ech. 

NATALIA GAJEWSKA 

Absolwen tka zkoly Baletowej we Lwowie. Jest snlistką 1.espolu bal •t w ·
go Teatru Ronywki . Br.Ja ud1ial we w zy tkich mu icalach rho17owsk1ei 
.c -ny (m .111 . Canlcrvill Glio I. Spin - mmical, Dy=ma - musiwl, West 
Sidc Story, Reni 1 in.) ora.t w widowi. kach bal ·towych, Rudolf Valentina 
1 Z obacz licjo. Pclni la funkcj • asystenta choreografa w pncd tawie
niach: Wc.\ I hic Story, Rudolf Valentino, KRZ YK wCLflug Jacka Kacz-
111or.1kicgo „ra1 Ri:nf. 

Dziś tańcq w mub1calach: J c.1u Chrisl S 11pcnolar, Jclwll <S- I fyde, Pro-
ducen i, Oliver.I , Swccncy Todd, Our I fousc ora1 Skrz.11pck na dachu, 
w d11wowi, ku kabaretowym Jeszcze nie pora nam spać, a taki~ wszystkich 
kcmc ·rt;1cli ,ylw«>lrow ·eh i ro1rywk0\, cl.. w Lespole 1 partiach olowych. 
w spektaklach Jck..111/ r,. Hyde. Jeszcze nic pora n11111 spać OrilJ' s~ ~llCY 
Todd p•łn i ponad te• funkcJ~ a.yst •nta horeo1-1ra fa_ 

ci wm~nia 2012 r. jest inspektorem 7cspołu baletowego Teatru Ro7rywki . 
Pr1ez dwa lata\> p1'1l rm1cowal<1 L A uton;k· SL.kol4 Mus ica lową Macieja 
Pawluw,kiego, prowad1ąc zaj cia 1 tańca wspólczesn~o. 

BEATA 
JABŁOŃSKA-RAKOCZY 

Ahso łwcr tka • 7koly Baletowej w Poznaniu , czlon k zespoi u baletowe
go "foa tru Ro7rywh 'fo ńc1yla w większo'ci •pekt.ikli mu2yc111ych cho
n .ow kiej se ny; dzi: występuje w musicalach: Skr..11Pf!k na dachu, Oli-

uer.I , Producenci, f c/wll & //yde, Jcsus Chrisl Superstar, wcency Todd 
i Our House, w d2iwowisku kabaretowym Je.u.cze nie pora nam pać ora.t 
w koncertach sylwestr wych 1 rozrywkowych . Ponadto jest asysten tem 
chor ografa w musicalu Olii·cr! 

ONI KOSTRZEWA 

b,olwcntka a ńshvo"ej Szkol Baletowej " Bytomiu . O d roku 2006 
członek zespo ł u ba! ·tnwcgo Teat ru Rozrywki. Tańovła w widowi, kach 
baletowych Rudo/( Valentino i Zobac Alicjo. D1i ia] tańczy w mu. ica
b ch' Jc/.:_11 1/ & I /1Jde, Jcsus hri I S uperstar. Su:cency Todd, O/ii'Cr!, Our 
I lousc, Producenci, Położnice s=pitala śu•. Zofii r.u Skr-YPl!k na dachu. 
a takie w koncertach sylw~lrowych i ro1 rywkowych. 

NATALIA KURZAWA 

bsolwentka Państwowe) 57.koly Baletowej w Bytomiu . \V trakcie nauki 
debiut \ I. na ceni,· Teatru owego w z, bn u (Moralnoić Pani ul
skiej . Z apolskiej w reż . A. H anuszkiewicza) . Trzy e1ony ' pęd1ila 
we Wroclaw: kim realrze P.1nlomimy, ll CZ'Slnicząc w . pcktaklu Tragic::ne 
gry , który prezentowano L powodzeniem równi t!L poza Pol -kq. 
\V,pó l ~>racowa l a L. utorsk<1 zko lą MusJCalową 1acicja Pawłow~kicgo . 
prowadząc 1a1 ~c ia 1 tane<1 w~pÓlczesneg . 

Clestniczyla w trasie koncertowej londy1iskiego 1e polu „1ouch and go'' . 
Od 2002 roku bic1n ucl1jaJ w niemal wszystkich pr1cstaw1enrach mu
qcznych Teatru Rozrywki , jako sol i tka zespo łu baletowego <Jesus Chrisl 
Superslnr, )c/wll O- /-lyde. Our House, Oliiw'. Producenci. Skrzypek na 
dac/1 11, u>ec11cy Todd, J=c.:.e nie pora nan1 spa ')_ Tańczy solowe partie 
w koncertach sylwe trowych; 1ajmujc i ~ równicz tworzeniem uk ładów 
choreogrnfiCL.nycl, _ 

MAŁGORZATA 
OCHABOWI CZ 

b olwcnt ka Państwo~vej zkoly Baletowej w Bytomiu. oraz Ita lianis ty
ki na niw yte<ie lą. kim. Zadcbiutowala w . pcktaklu O eon 1 ic
spok!Jjny , d1is liier1c ud1 ial w więbLOści produkcji muzycLnych ' featru 
Rozrywki jako . oli,tkd 7 polu lialctowego. \Vspólpracowala / ka tuwic
kim Teatrem GRY I LUDZIE, grając w spektaklu Nic=idcntyfii(owanc 
suzqtki ludzkie i prcw•d=itt>a natura milofo. 
Ma w dorobku udzi ał w fi lmach fabularnych CTramW<Jjoda, \óun11 Power 
i Tajemnica pu.•zcy). Zagra la wloslut pie lęgniarki; w serialu 'a 1A~pó/nej. 
Uczestniczyla w trnsic koncertowej zcspołt1 angich kiego .:Iouch and go"_ 
Od ki lku lat pracuje tei jako nauoyciel jęJ'yka \\~ li o " chortO\\ kim 
Gim 11a.tjum nr 2 w horz0\•1l'. Ma w nim fÓ\\nte.i. autorsk.1 kl ,isę t.uica. 
Taniec algorza ty OchabowicL. mo.i.na cin> podziw iać w mus1calach:Je
sus Chris I Superstar, }e/;;,y/I & 1-lyclc, Our l lousc, Olit•cr!, Produccrrd, Po
łożnice szpila/o iw. Zofii, S~rzypck na dadw oraz Su.>ecncy Todd; t ańczy 
równi 'Ż w d1_iwowi>ku kabaret wym J !Szac nie pora nam spa ·. 

AGNlESZK S LETRA 

Absolwen tka Ogólnok;Ltalcącei zkoly Baletowej w Bytomiu. (Lionek 
ze. polu balctoweg Teatru Rozry"' ki od wm•: nia 20 12 r. \'\'. 'zida udzwł 
w ostatnich przedstawieniach Dy=ma - musical Dziś tanCL.\- w musica
lach: Skr:11pck na dachu. ) c.1u Chri.1/ Uf'C"lar. Our House, -Produa:nci, 
Poloi.nicc 5:.pitola s·w. Zofii, Olit·cr!. JcJwll & H,11de i u·cenc11 70dd. dzi
wo\' isku kaliare t•1wym ) C$::.c:.c nic pora nam spac; wy tępowal.i rownie.l. 
w koncercie sylwestrO\>ym C=11 mnie jes::.c::e pami~las::? 

MARTA SAMPOLSKA 

Abs lwentka Ogólnoks1talcąccj 1koly Balctowci " Bytomiu. CAonek 
Lespolu lialetowego Teatru RolJ) "k1 ,xJ wr1 ,_:ma 20 11. r. \X.'11da udział 
\' ostalnrch przedstaw1emach Dy::.ma - musical. DLi' tańcL)' \\ mus1c;1-
lach; kr::.y/>(!k na dachu, }1:Ju.1 hrisl 'up rslar. Our Hou.1c. Producenci. 
Polo=11icc s=pitala s·u·. Zofii, Olil'cr!, 01111 )ek_vll tS- //!fde; brała takzc 
ucł11a l w kou .:i-t ie ylwcstrnwvrn L=y mnie jc:s:.czc pami~las::.J ł ańCJ \ 
partie solowe w Lekcji 5 SZKOLY TEATR . 

WERONIKA ZIĘBA 

Absolwentka Ogólnoksztalcacej S1koly Baletowej \\ 87 tomiu . CL-lonek 
1e polu bal ·to\, ego Tealru RozT)"'ki cl wrze.:n ia 20 12 r. \V1i~ J ,1 udzia l 
w ostatnich przed ·tawien iach Dy::.ma musical. Dzt:: tańczv w musica
lach: Skrzypek na dach u, Je.ws Clirisl Superstar. Our Hnuse, -Produce11 i, 
Polo:!ni e szpitala sw. ZoJii. OliL'er!, Jc/wll & Hydt 1 dziwo,mku kabare
towym} =cze nie pora nam spac \Vy t~powała te7 w koncercie sylwe,tro
wym C::.y mnie jes=c=e pam ięlas:: J 

EMANUELA ŻUKOW KA 

A b:-< l\wntka Pań twO\wj Szkuly Baldm'eJ w B} tomi u ura.t \'(/}-.lsz:ei 
.tkoly Zanącllllnia larkctingm, ·go i J~/\-kó" Obcvch " Katowicach. 

D·biuto\•,tla I .ze,polc Pw:n1 c Tańca ŚLĄ ' K. w~~la równiei ud1ial 
w projekt,1 h hlmo"~ch tudcntow Akademii Filmowej w Katowicach. 
Po kilku latach praą e trado\, ej (telt"Clyi.ki. nagrania tcle\•iZYJ
nc) twi,µilla >ii: z Teatrem Ruuywki. a p1cm Z)'m Jt>J •1:>ektaklem 
b}1 Pocałunek l-ob1ely-pajqka . Ocł tego czai;u tańczyła w "1~lcw,.. 
·ci spektakli oraL. w koncf.'rtach rotf\'\\ kowvch i svlwe trowvch Te
~tru . Dz1 iaJ, jako oli tka lc,polu -baletowego. tańcz\ w -mu ica
la h' J e:;u.1 'hrisl uper.1lar, Oiil'er!, Polo::ni e 3=pi1uiu iw. Zofii. 
Skr::.ypek_ na dachu, Producenci , lek_11ll O- H!ldc orill 011r //uu. e. 
Za&rnl w filmie fabularnym Eira" rei.. A iko~y i L \ 'ilłqi ta (20 I 1 ). 



MACIEJ CIERZNIAK 

Absolwent Pari,lwo''"'j • 1koly Ball•lmvcj ,,. Bytomiu. Tancel7 i mu1yk. 
Doświadczenie w tańcu 7.dob}wał na war..ltalach lancC/nych w kraju 1 za 
granicą. Pracowal między innymi w· perze Śląskiej w Bytomiu (Do11 
Kichot L. Minku a) , Teatrze Rozrywki w Chor1owic (0y;:ma - musical. 
Rudolf Valentino) ora1 Oper1c B<illyckiej w Gdań. ku (4&-4 Ol'lll'. Eura
zja li !. Weiss) . \'( Tcalr1.c Mu1vcmym Capitol we Wrocławiu zagral 
'"kilku gło ' nych przcds1aw1cniach: W BO dni doo~ln ś1L'iala po siu Inia h 
J. B1 •lunasa, S al, r.=yli od pucyl>ula do milionera L. Możdicra , My Fair 
Lady F Locwc, Mała księżniczka A Konar.;locgo. Śmicrc/ż uJ górach K. 
!mieli 1 C. 1udmaka. Eurmąa l. Weiss, Operetka W. Gombrowicza, Ciało 
grupy O jan, Swing! Duke Ellington Slww J. Stańka, Hair G. J. Rado 
1 G. Raiyiicgo oraz Czamoksit;inik;: Krainy Oz E Bauma. 
WspÓfpracui z In lylulem Grotuw. kiego. Prowadzi zajęcia głównie 
z technik tańca w półc.zesncgo i improwinci i w ró:inych ;..kołach w kraju, 
tv.or1y choreografię do 'pcklakli 1 proj •któw teatralnych. Wy:;lępuje !akie 
jako t ncer1 1 ogniem. 
Nalczy do grupy lealralnej Concubinalu . 
Od marca 20 13 r. pon wnie jl' l ułonkiem 1e. polu hal !owego 1eatru 
Ro1rywki. 

TOMASZ DROZDZ 

Absolwent Studium \VokalnoTanecrneł;IO pr7y GliwiLk1m TeatrLc lu
zycznym onu. niwersyl lu Śl, ski ·go ealr logia) . Członek ze. polu 
Liałetowego ·alru Roll'ywki od roku 200;. Bicr7e udnał w więks10,\ci 
musicali (Our House, Producen i, Skrzypek na dachu, JcJwll & I /ydt:, 
Je:sus Chrill Superstar, OliPcr!). lai1czy w koncertach sylwt-slrowych ora1 
ronywkowych. Pnygotowywał układy choreogrnlicrnt: du posl.Clcgól 
nych piosenek, \V}korzystywany h w tych koncertach . Ratcm 1 Bcatq Ja
Lłnń;ką-Rakoczy pełni funkcję a. yslcnla chorcc,grafa w mu 1calu Olit'Cr/ 

KAMIL GUZY 

bol,,enl Pań lwowej Si.koły BalclO\ ei " Bytomiu. Laureat li miej
sca w Ogólnopol kim Konku111ie Tańca w Gdań ku w kategorii tańca 
w>póbcsnego. Były stypendy. ta KrajowCj!O FunduS1u a fucu D1ie
ci \Vybitnie U1dolni nych. Je l równicz laurc,1tcm „Weny" - Naf'11"1ldy 
Prezydenta miasta Bytomia w cl11edL1nie kultury. Je 1ac w c.zasil' nauki 
w Szkole Balctow j otnymal lypendium Mim. tra Kultury 1 Dz1cd11clwa 

'arodowcgo. honorowano go również roc1nym . lypcnd1um Fundacji 
Baletu w S1cLecinie na Konkun.1e Bal ·towym „Ziole pointy" . 
J "l finałi tą popularnego tcl"""i1YJncgo programu „You can dance" 
(2008) . 
WspÓfpracowal z Gliwickim Tealrem Mu1.ycznym, biorąc udział w przed
law1eniu Chodnik 05 . 

Od roku 2008 jest cz.łonkiem ze pol u Lialdowcgo Teatru Rozrywki. \Vy· 
st(puje w prawie v, zystkich musicalach chorwwski j . ceny oraz kancer-

Lach sylwestrowych 1 rozrywkowych, w których tań zy nic tylko w zespoi , 
ale i Ja.ko solista. 
W przcd~lawicniu Kogut Ul rosole olrLymal p1em 1e, I ar<lLo powa7.ne 
zadanie aktorskie - gra ro l ~ M uslafy. 
\Ve w17eśniu 20 12 r. mala1I ;ię w finałowej dziesiątce tancerzy podczas 
3. Mi~d1ynarodowego -e~tiwa lu eatrów Tańca O T C ER
GY w Erfurcie (Niemcy) . , ń 1yl tam solo utwór „Mindse1" Rene Au
bry'cgo, w choreograf11 i przygolowan1u Katarzyny Ałeksander-Km i c. 
\V listopadzie 2012 r. Kami uq LO lał uhonorowany agrodą Mar· 
>Lalka Wojcwócbtwa łą. kiego dla Młodych "Twórców. 

KRYSPI HERMAŃSKI 

Absolwent Państwowej SLkoły Baletowej w Byt m1u Jei.zczt: w , zkolc 
mial prnktyki w Openc Śli)Skicj i , ląsk.im Teatr1e - ańca . Tańczyl równie?. 
w Zespole icóni ; Tarica Ll\SK. Od roku 2006 Jest cz.lonkiem 1c;połu 
bałetowcl(o Teatru Rozrywki; jako olista bierze ud1iał w więbm\ci spek
takli m1uyC1nych (je.sus Chrisl Su~lar,}c/wlł & Hyde, Our House, Su•e
cncy 'Todd, Producenci. Położnice szpitala \w. Zofii. S~r-ypek_ na dachu 
i }c.szc=c nie pora nam spa ·; w mu icału OliL' r!, poi.a układami zbiorowy
mi, dodatkowo ma epizod Policjanta I oraz w koncertach syłwe. trowych . 
Kryspin Hermański jest fi nali,1ą popularnego tclewi1yjnego programu 
„You can lance" (2008) . 

JAKUB JÓŹWIK 

Absolwent Paiistwowcj S1koły Baletowej w Bytomiu. Od roku 2008 
cz.lanek zespołu baletowego Teatru Rn1.rywki. TańC1y' musicalach: Po
lo-żni c s::pita/11 iw. ZoJii, Olit>er 1, Producenci. Jc/&11 & Hyde, kr-ypek 
na dadw, }C3us Cl1ńsl Supmlar, Sweeney Todd, Our l louse, dziwowi; ku 
kabaretowym Je.i;:a:c nic pora nam spać ora7 w koncertach s lwestro,cych. 

p.o . Zastępca dyreklora - MAREK MYSZKOWSKI 

Główny księgowy - DOROT. B R WY 

Dyrygenci - WOJCIECH GWl ZCZ, JOSEPH H ERTER, JERZY JAROSIK 

Inspektor orkiestry - SŁAWOMIR KM! Ć 

Kierownik zespołu wokalnego - E A ZUG 

Inspektor zespoł u wokalnego -· DAGMARA Ż CH ICKA 

Kierownik ze polu baletowego- KATARZYN AL KSANDER-KM!EĆ 
Inspektor zespołu baletowego - NATALIA G JEWSKA 

Pedagog baletu - BOŻENA SĘKALA 

Konsultacje wokalne sol istów - EWA ME TEL 

Korepetytorzy - LENA MINKACZ, DOSŁAW MICHALIK 

Kierownik lechnic.zny - DAM K 

Kier wn ik ekcj i ;1kuslycz.nej - ANDRZEJ B CZY SKI 

Realizat r światld - MAREK MRO CZKOWSKI 

Kierownik dz iału admini Lracji - ZOFIA RYCYK 

Biuro Obsługi Widzów - JUSTI'NA GÓRECKA (KI EROWNI K). SEBASTIAN GRONET, 

MARI Z KIERAT. ZBIGN IEW MR KWA 

Koordynacja pracy artystycznej - MAGDALE A SZOJDA (kierownik) . MON IKA MR ZK WSKA 

Konsultan t programowy - KRZYSZT OF KARW T 

Impresariat -ANETA GŁOWACKA 

Promocja i marke ting - PAWEŁ ROZKR 

Biblioteka muzyczna i archiwum teatru - MACDAL E A DZI EMBOWSKA 

Koordynator projektów edukacyjnych - MAGDAL · A SKORUPA 

Dekora~ie i kootiumy zostaly wykonane w pracowniach Teat u Rozrywki 

pod kierunkiem: 

HALINY MATTHEUS (krawiecka damska), ANDRZEJA PIPERA (krawiecka męska), 

DANUTY GNIEWEK i TERESY SZELEST (perukarska). Z O fl! DZIUGIEŁ (kapciu ·zy) , 

WlNC NT E O TURKA (stolarska) . HENRYKA ZAJĄCA (ślusarska) 

i MARKA LSZ - KI E (malarsko-dekoratorska 

Brygadier sceny- DARIUSZ SZYMA , SKI 

Starsza garderobiana - KATARZY A ZIELIŃSKA 
Garderobiana Malej ceny- DANUTA SZEREMETA 

Rekwizytorzy - KATARZYNA GRAD, CEZARY DRÓŻDŻ. KRZYSZ T OF SZRETER 

Redakqa programu - JOLANTA KRÓ L 

Projekt logotypu i plakatu - JAN RASPAZJA 

Stylizacja zdjęć p rtrelowych - JERZY JAN ŁOŃSKI 
DTP - B&W sLudio 

Zdjęcia - o ile nic zaznaczono inaczej, autorem zdjęć je. t T MASZ ZAKRZ ·WSKI 




