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P1 n Północnej w dzień premiery zarobiła 16 milionów dolarów. 
~: '> /:: Nowatorska, błyskotliwa kampania reklamowa z pewnością < cBo"'J pomogła . Ale nawet najlepsze działania marketingowe muszą się 

śród ciekawostek. dotyczących genezy powstania High School Musical, 
mozna znależć informację. że pierwsza wers1a plmu, której scenariusz 
powstał w 1999 roku, nosiła cycut.. Greose 3 Bohaterami musicalu 
miały być wtedy dzieci Danny'ego Zuko i Sandy Olsson, postaci 
doskonale znanych fanom plmu z 1978 roku oraz sześć lat starszego 
broadwayowskiego przeboju. Podobno do epizodów producenci chcieh 
nawet zaprosić Johna Travoltę I Olivię Newton-John. Zanim jednak 
na dobre zaczęta się praca nad projektem, został odłożony na półkę . 

Kiedy w 2004 roku pomysł pojawił się na nowo, nikt nie 
przewidywał tak. ogromnego sukcesu. Scenarzysta Peter Barsocchin1. 
łaśc1wie nikomu wówczas nieznany, był przekonany, że pisze 

maty musical telewizyjny, w sam raz dla swojej dziesięcioletniej 
córki Gabrielli (żeby sprawić dziewczynce przy1emność. użyczy\ 1e1 
imienia bohaterce płmu) Budzet HSM wynosił skromne 4 miliony 
dolarów, w musicalu nie miały wystąpić żadne gwiazdy. W castingu 
wzięło udział nieco ponad sześciuset nastolatków, co również nie 
jest liczbą przyprawiającą o zawrót głowy. Czujność potencjalnego 
poławiacza przebojów mogło wzbudzić co na1wyżej nazwisko 
reżysera, Kenny'ego Ortegi, choreografa Dirty Dancing z 1987 roku 

Film miał swoją premierę 20 stycznia 2006 roku. Choć w licznych 
wywiadach przedstawiciele Disney Channel zapewniają. ze 1ego 
ogromny sukces ich zaskoczył, warto zauwazyć, że zrobili bardzo 
duzo, by zapewnić SWOjej produkcji powodzenie. High s,hoo/ Musical 
byl pierwszym młodz1ezowo -dz1ec1ęcym hitem epoki iPodów, portali 
społecznościowych, SMS-ów, Internetu jako prawdziwego królestwa 
młodych użytkowników. Data premiery została idealnie dobrana 
- całe rzesze amerykańskich dzieci i nastolatków niedawno znalazły 
pod choinkami upragnione iPody, których pamięć aż się prosiła, by 
zapelnićją świeżutkimi przebojami. Juz w Sylwestra Disney Channel 
zapoznał widzów z bohaterami musicalu, mniej więcej w tym czasie 
pojawiły się też w programie pierwsze reklamowe fragmenty plmu. 
Kilka tygodni przed premierą w amerykańskich centrach handlowych 
1 na przystankach autobusowych zawisły reklamy ze specjalnymi 
kodami. dzięki którym mozna było za darmo ściągnąć z Internetu 
singiel Breokmg Free (skorzystało z tej możllwości sto tysięcy 
'nternautów). Płyta z muzyką z HSM zadebiutowała w sklepach 

uzycznych półtora tygodnia przed emisją samego plmu. 
Mimo wszystko oszałamiający sukces High School Musical mógl 

askoczyć . Warto przytoczyć kilka liczb. Film okazał się największym 
ukcesem Disney Channel w historii kanału - jego premiera zgromadziła 

przed ekranami telewizorów 7,7 miliona widzów Płyta z muzyką z HSM 
była najlepiej sprzedającym się albumem w Ameryce w 2006 roku, 
ozchodząc się w tym czasie w Stanach Zjednoczonych 1 Kanadzie 
nakładzie 4,1 miliona kopii. W ciągu tygodnia po p1em1erze DVD 

z pl mem sprzedano półtora miliona 1ego egzemplarzy. Szacuje się, 
że na całym świecie widownia High Schaol Musico/ liczyla ponad 

25 milionów osób - to tak.jakby obejrzeli go wszyscy Brytyjczycy, 
rancuzi i Niemcy. Oglądalność sequela, High School Musical 2, 

dzień premiery sięgnęła 17 milionów widzów Trzecia część, która 
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przeciez opierać na produkcie, który w odpowiedni sposób trapa do 
potencjalnych odbiorców. Wbrew skromnym początkom 1 załozeniom, 
High School Mus1cal1est takim właśnie produktem. Juz od czasów 
Greose, czyli protoplasty HSM, wiadomo, że młodzi w1dzow1e najchętniej 
oglądają musicale o sobie. Możliwość rozpoznania w bohaterach samych 
siebie lub swoich koleżanek czy kolegów zdecydowanie rekompensuje 
to, że borykają się oni z problemami drobnymi, codz1ennym1, pozornie 
zbyt mato istotnymi. by poświęcać im sztukę teatralną czy plm. High 
School Musical bardzo trafnie prezentuje najrózniejsze szkolne typy, 
dowodząc przy okazji, że w każdym z nich jest .coś", że każdy Jest wart 
uwagi, Interesujący. czy to gwiazdor szkolnej drużyny koszykówki, 
czy fantastycznie ubrany .skate", czy nawet nudny na pierwszy 
rzut oka .mózgowiec·. Twórcy HSM potrapil dobrać do tej licealnej 
codzienności odpowiednią muzykę. Zastąpienie typowych musicalowych 
.numerów" dobrze skro1onym popem byle pomyslem genialnym 
w swojej prostocie. Ścieżka dźwiękowa plmu mogła się dzięki temu 
wypełnić nastrojowymi balladami i wpadającymi w ucho duetami. 
ale z drugiej strony pojawiły się w niej także dynamiczne zespołowe 
.hity", a nawet hip-hopowy niemal numer Ger'cho Heod in the 
Gome. Wszystko to zaś błyskotliwie połączył w całość wspomniany 
Kenny Ortega, który wydobył najdrobniejsze niuanse ze zgrabnego 
scenariusza. dzięki czemu akcja plmu pędzi niczym pociąg ekspresowy, 
nawet pozornie negatywni bohaterowie zdobywają sympatię widzów, 
każda scena jest nieodparcie śmieszna, a widzowie potrapą się 
doskonale odnaleźć w rozśpiewanym świecie East High School. 

Nowoczesne metody, jakimi promowano High Schaal Mus1eol, 
wywołały pewien paradoks, jeśli chodzi 01ego popularność. Miliony, 
dowiadujące się o istnieniu nowego hitu za pośrednictwem SMS-ów. 
forów czy portali społecznościowych, okazały się grupą dosyć 
zamkniętą. bo ograniczoną do młodych widzów. High Schaal Musical 
do pewnego momentu byt przez to przebojem niemal wyłącznie 
mlodziezowym. Tak właśnie wygląda la jego popularność w Polsce 
- przynajmniej z perspektywy .klasycznych" fanów musicalu. 
Absolutny hit nastolatków był czymś w zasadzie nieznanym 
w innych kręgach (oczyw15c1e z wyjątkiem rodziców nastolatków). 
W Gliwickim Teatrze Muzycznym nie mieliśmy po1ęc1a o tym 7.Jaw1sku 
kulturowym - bo tak nalezatoby Je nazwać - jeszcze przez długie 
miesiące po jego wybuchu. Zapatrzeni w Broadway, nie zwracaliśmy 
uwagi na to, co się dzieje poza 1ego najbliższą okolicą . Szukaliśmy 

wtedy następcy Footloose, którego europejska prapremiera odbyta 
się w Gliwicach i który nieprzerwanie zapełniał widownię GTM 
rzeszami nastoletnich fanów musicalu. I nagle wzrok naszego 
dyrektora, Pawła Gabary, przyciągnęły wystawione w którymś 
z supermarketów płyty z muzyką z High School Musical. Musical, 
którego nie znamy? Sprzedawany w supermarkecie? Intrygujące. Po 
krótkim wywiadzie wśród adeptów GTM Junior - teatralnego zespołu 
młodzieżowego - natychmiast zdaliśmy sobie sprawę. 1ak ogromną 
lukę odkryliśmy w naszej wiedzy A gdy postanowiliśmy wypełnić 
ją. rozpoczynając starania o prawa do wystawienia scenicznej wersji 
HSM, szybko okazało się. ze odzew wśród potencjalnych widzów 
planowanego spektaklu przekracza nasze na1śm1elsze oczekiwania 
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Podczas pracy nad koncepcją przedstawienia od samego 
początku jedno było dla nas 1asne: zeby High School Musical był na 
scenie autentyczny, powinien zostać zagrany przez nastolatków. 
Aktorzy muszą grać w duzej mierze samych siebie. Zapamiętaliśmy 
to z Footloose - żywiołowa radość na scenie łatwo przenosiła 
się na widownię. Zorganizowaliśmy casting. na który w pięciu 
miastach - Wrocławiu, Krakowie, Gliwicach, Warszawie i Poznaniu 
- zgłosiło się prawie i300 chętnych! Długo będziemy opowiadać 

sobie anegdoty o tym, jak niektórzy kandydaci jeździli do kolejnych 
miast po to tylko, by przeżyć Jeszcze raz wspaniałą castingową 
przygodę; jak dzielili się wrazeniami na forach internetowych. jak 
gotowi byli na wszystko, by tylko wystąpić w polskiej prapremierze 
High School Musical. Okazało się, że również w teatralnej wersji 
HSM dzia ła na młodych widzów jak magnes - ze jest dla nich 
czymś znacznie więcej niż po prostu kolejnym musicalem. 

Z przyjemnością prezentujemy więc Widzom trzydziestu czterech 
młodych artystów, którzy oprócz tancerzy GTM. trójki naszych 
stałych aktorów oraz zespołu muzycznego, wystąpią w polskiej 
prapremierze High School Musical on scoge. Niektórzy z nich, mimo 
młodego wieku, to prawdziwi sceniczni weterani. Dla innych będzie 
to teatralny debiut. Mamy nadzieję. ze gliwicka wersja HSM powtórzy 
sukces wszystkich poprzednich i na d ł ugo zagości na apszu GTM. 
Jednego możemy być pewni: młodym artystom, którzy z1echalt na 
~ląsk z najrózniejszych regionów Polski, nie zabraknie energii, zapału 
i entuzjazmu, by próbować dorównać swoim amerykańskim idolom. 
Pewnie niejeden z nich, wchodząc na scenę. będzie w myślach 
powtarzał za Gabriellą i Troyem: . Może właśnie coś zaczyna się„: 

RAZEM 
(tekst polski: Jacek M1kota1czyk) 

WIĘC RAZEM, WIĘC RAZEM. WI ĘC RAZEM KAŻDY Z NAS 
WIĘC RAZEM. WIĘC RAZEM. PODKRĘCIĆ NASTRÓJ CZAS 
WIĘC RAZEM, WIĘC RAZEM, NIE WARTO W MIEJSCU STAĆ 
WIĘC RAZEM, WI ĘC RAZEM. ZA PARKIET CZAS SI Ę BRAĆ 

CIESZMY SIĘ , BO NAGLE WBREW WSZYSTKIEMU 
MORAŁ POJAWI Ł SIĘ 

ŻE MOŻE CZAS 
UFAĆ SWYM MARZENIOM 
WSZYSTKO MOŻLIWE JEST 
KAŻDY Z NAS 
JEST SOBĄ, KAŻDY INNY 
W TYM SIŁA NASZA TKWI 
W TYM SIŁA NASZA TKWI 
TO DOBRZE. ŻE 
CHOĆ TROCHĘ SI Ę RÓŻNIMY 
DZIŚ W LICZBIE MNOGIEJ JEST STYL 

TRZYMAJMY SIĘ WIĘC RAZEM 
KAŻDY Z NAS MOŻE CHCIEĆ 
S I ĘGNĄĆ GWIAZD ALBO DALEJ 
TRZYMAJMY SI Ę WI ĘC RAZEM 
NADSZEDŁ DZI Ś MARZEŃ CZAS 

Jacek Mikołajczyk KAŻDY Z NAS MOŻE SPEŁN IĆ JE„. 

\ 

WSZYSCY RAZEM WI ĘC ! 

W I ĘC RAZEM, WI ĘC RAZEM 
WIĘC RAZEM KAŻDY Z NAS 
WI ĘC RAZEM, WI ĘC RAZEM 
PODKRĘC I Ć NASTRÓJ CZAS 
WIĘC RAZEM, WIĘC RAZEM 

NIE WARTO W MIEJSCU STAĆ 
WIĘC RAZEM, WI ĘC RAZEM 
ZA PARKI ET CZAS S I Ę BRAĆ 

KIEDY TAK 

MÓWIMY JEDNYM GŁOSEM 
Z DALEKA SŁYCHAĆ NAS 
IMPREZA J U Ż 

S I Ę TOCZY I JUŻ KRĘCI S I Ę 
BO PLĄSAĆ NADSZEDŁ CZAS 
JESTEM TU 
BO SIĘ TRZYMAMY RAZEM 
MY GWIAZDY ORAZ„. MY 

TRZYMAJMY SIĘ WIĘ C RAZEM„. 
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ZWYCIĘZA MUZYKA 
- „HIGH SCHOOL MUSICAL" W POLSCE 

Kiedy 21 stycznia 2006 roku na biurka ameryk<Hiskiej ekipy Disney 

Channel trafiły wyniki oglądalności z poprzedniego wieczoru, nasi 

koledzy zza oceanu musieli być zdziwieni co najmniej tak, jak 

drużyna Dzikich Kotów na wieść, że Troy lubi śpiewać . Premierę 

niepozornego, młodzieżowego filmu muzycznego obejrzało 

w Stanach prawie 8 milionów widzów - takiej widowni stacja nie 

zgromadziła jeszcze nigdy w swojej trzynastoletniej historii. Kanał 

od kilku lat produkował popularne filmy telewizyjne, ale żaden nie 

stał się światowym fenomenem na miarę High School Musical. 

Musical filmowy po długiej nieobecności na ekranie zaczął się 

z sukcesem odradzać dzięki takim produkcjom, jak Moulm Rouge 

czy Chicago, ale telewizyjny musical Disneya miał być inny. Miał 

być adresowany do młodzieży, a co za tym idzie opowiadać o jej 

problemach i mówić jej językiem. Młodzieżowa miała być też muzyka. 

Songi w broadwayowskim stylu zostały zastąpione popowymi 

balladami, utworami inspirowanymi hip-hopem i muzyką latyn oską . 

Do tego zestaw bohaterów i sytuacji, który każdy licealista zna 

z własnej szkoły: sportowiec, mózg, gwiazda, skłócone ze sobą 

szkolne kliki i wreszcie muzyka, pokonująca wszystkie przeszkody. 

Polski Disney Channel wystartował prawie rok po amerykańskiej 

premierze HSM. Mimo, że single okupowały czołowe miejsca na 

listach przebojów w U SA. a film ustanowił nowy rekord, wprowadzając 

wszystkie piosenki do zestawienia Billboard Top 100, w Polsce mało 

kto słyszał o Zacu Efronie czy Vanessie Hudgens. W Polsce High 

School Musical byt jak ciężka lokomotywa. która. choć rozpędzała się 

powoli, wkrótce była nie do zatrzymania. Disney Channel pokazał 

~Im 3 grudnia 2006 roku. drugiego dnia nadawania, bez większego 

rozgłosu . Ale z każdą kolejną emisją zainteresowarne Dzikimi Kotami 

z East High rosło . Dzięk i wersjom rozszerzonym o naukę tańca lub 

z tekstami piosenek do wspólnego śpiewania widzowie niggli obejrzeć 

~Im w nowy sposób. Fanów przybyło też wraz z pojawieniem się HSM 

w ogólnopolskiej telewizji, tym razem z polskim dubbingiem. Bardzo 

świadom ie postanowiliśmy zostawić piosenki w wersji oryginalnej . 

Wszystkie oprócz jednej. Przebojowe Brea ng Free przetłumaczył Piot r 

Bukartyk. Duet zaśpiewało dwoje utalentowanych wokalistów. Hania 

Stach zdobyła popularność dzięki brawurowym popisom w .Idolu", a dla 

nas zaśpiewala piosenki w filmie Bambi li . Andrzej Lampert. laureat 

„Szansy na sukces", miał j uż status znakomitego wokalisty, który 

równie dobrze porusza się w repertuarze popularnym. jak i klasycznym. 

Oboje przyję li nasze zaproszenie do zaśpiewa nia piosenki promocyjnej . 

Przy okazji odkryliśmy ich talent aktorski i młodzi wokaliści użyczyli 

głosów Troyowi 1 Gabrrell i w dialogach. Piosenka Masz w sobie wiarę 

była pierwszym teledyskiem, który nakręciliśmy w Polsce do produkcji 

telewizyjnej . Od tego czasu powstały j uż dwa kolejne. Zdjęcia 

kręciliśmy w jednym z wrocławskich kin wiosną 2oor Piosenka tra~ła 

do stacji radiowych. a teledysk do telewizji muzycznych i Disney 

Channel. Szybko stał się tez hitem w Internecie. Wkrótce potem 

do sklepów tra~ło DVD z filmem i ściezka dźwiękowa. Nabieraliśmy 

rozpędu. I czekaliśmy na zapowiadaną drugą część opowieści. 
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Tymczasem za oceanem obsada HSM wybrała się

w trasę koncertową Piosenki z ~lmu z fantastyczną opr wą . 

efektami spei;jalnymi i po jsami tancerzy obejr ały tysią e 
widzów po brzegi wypełniające stadiony w 51 miastach 

USA, a także w Brazylii, Wenezueli, Argentynie ·w Meks 

Bilety wyprzedawały się błyskawicznie i nikt nie iał jUZ 

wątpliwo5ci, ze High School Musical podbije cały świa . 

Przygotowując kontynuację przygód Troya i Gabrielli Disney 

Channel poprosił o radę widzów. Fani HSM z całego świata mogli 

na stronie internetowej zdecydować o tym, co i kogo zo aczą 

w sequelu. Wybrali m.111. udział Miley Cyrus vel Hannah Montana, 

która pojawiła się na planie HSM 2. W Polsce też mieliśmy swój plan 

zdjęciowy . W Trójmieście powstał teledysk do piosenki Moja muzyka 

to ty, ponownie zaśpiewanej przez Hanię i Andrzeja. W grudniu 

wspólnie z Disney Channel zabralrśmy artystów w trasę koncertową. 

Wszędzie, gdzie zagrali, fani śpiewali razem z nimi, bo piose ki 

od dawna znali na pamięć . Drugi film ustanowi ł nowe rekordy 

oglądalnośc1 dla Disney Channel w Stanach 1 w Polsce. Pokazaliśmy 

go jesienią 2007. Udało nam się zdobyć specjalne pozdrowieria od 

Zaca i Vanessy, którzy z ekranu zaprosili widzów w Polsce niL m 

Wtedy zaczęto się prawdziwe szaleństwo. łyta z rnuzykij 

z „dwójki" z dwoma utworami po polsku w ciągu ty~odnia pokryta 

się platyną. Do dziś sprzedała się w podwójnie platyn wym 

nakładzie . W listopadzie 2007 ruszył miesięcznik .HSM". Z półe k 

w księg;irni;ich zniknął cały nakład młodz1ezowych powieści Dzikich 

Kotach. Wydawca dodrukowywał je trzykrotnie! W lnternec e 

zaczęty powstawać strony, na których najwie iejsi fani HSM 

wymieniali się wieściami z życia obsady, pi al opo 1adania o East 

High, organizowali konkursy. Hitem tego i kolejnych sezo ów stały 

się koszulki. zeszyty, kubki i kalendarze z bohatera i HSM 

Niedługo po erp zgłos ił się do nas Gliwicki / eatr Muzyczny. 

Spektakl High School Musical. O Stage! święcił już triumfy w USA, 

a wiele europejskich teatrów szykowalo swoje inscenizacje. Żeby 

pozostać w zgodzie z ideą filmu o młodych ludZJ.ći Ch. którzy odkrywają 

swój prawdziwy talent. teatr postanowił szukać młodych artystów n 

przesłuchaniach w całej Polsce. Juty oceniło występy 1300 arzących 

o karierze scenicznej dziewcząt i chłopców, ale chętnych, których 

musiało odrzucić ze względu na miody wiek, byto drugie tyle! Kiedy 

skończyły się castingi, powoli przygotowywaliśmy się do kolejnej 

premiery. Szefowie studia Disneya uznali, że czas przenie c High 

School Musical na zupełnie nowy P.OZiom. Trzeci jilm miał b premierą 

kinową. a to oznaczało większy b dżet. większy rozmach i więcej 

energii, tańca i muzyki. High School Musical 3: Ostatnio klasa opowiadał 

historię ostatniego roku nauki w East High. Chad, Troy i reszta drużyny 

zapisują się w historii szkoły zdobywając mistrzostwo, Gabriella 

wybiera ymarzoną uczelnię. a Sharpay 1 Ryan planują kariery w show 

-businessie . Poznajemy też trójkę nowych bohaterów - następne 

pokolenie Dzikich Kotów. Z okazji premiery „trójki" cz łonkowie 

obsady wybral i się w tournee po Europie. W Londynie, Madrycie 
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czy Sztokholmie witały ich tłumy. A my postanowiliśmy nagrodzić 

najwierniejszych polskich fanów serii . Wybraliśmy najciekawsze strony 

internetowe fa w HSM 1 nawiązaliśmy z nimi kontakt. Zaprosiliśmy 

młodych reportera do studia. gdzie byli świadkami powstawania 

piosenki Ty ija. Tym razem w duecie z Hanią Stach wystąpił lukasz 

Zagrobelny. Po nagraniac artyści znależli czas n rótkie wywiady 

i autografy Kilka tygodni później w jednej z warszawskich szkół 

nagrywaliśmy kolejny teledysk. I tym razem blogerzy 1 ogli zajrzeć za 

kulisy prawdziwej produkcji filmowej . Kost1u y dekoracje, światła 

1 kamery, całe to zamieszanie na pranie - wszys ko zrobiło na nich 

olbrzymie wrażenie . Dla nas największą satysf kcj<j była wil'loczna 

w ich oczach pasja. którą zarazili się od uczniów z East High. 

W lutym 2009 Polskę odwiedzili artyści • Dr ey on lee". 

W ramach europejskiego tou(l1ee pokazali w arszawie i Wr cław· 

widowisko High Schao/ Musical: The lee Tour. Miedzi ty iarze 

figurowi popisali się niezwykłymi iejętnosciami. Ud o im 

się przenieść- energetyczną choreografię Kenn eg-o Ortegl ze 

szkolnych korytarzy na lód, ku zachwytom rozentuzja o anej 

publiczności . High School Musical przeszedł pierwszy t st w pot a111u 

z publiczno~cią na żywo. Czar"na olejny. znacznje po aż111ejszy 

Spektakl. ktory dziś Państwo obejrzą, jest kolej n m. waznym 

przystankiem na rasie High School usical, ale pewn ścią nie 

ostatnim. Już w 2010 rok w.1:ócimy do E'ast High w High School 

Musicol 4 - a potem? Kto wie? W-ciżne, · ebyś --zapamiętali, 

że tak dlugo, Jak trwa muzyka, priyjain i miłoś · ta 

będzie y mieli obie wiarę. która da nam silę, 

Katarzyna WestermarA 
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oraz: 
Dominika GUZEK 
Agata ROŻAN KOWSKA 
Weronika RURARZ 
Patrycja SKALSKA 
Klaudia SKWAREK 
Anna WOŁOSZYN 

tańczą: 

Sabina LANGNER 
Natalia ŚLUSARZ 
Kamila ŚWIĘCICKA 
Mariola WICHROWSKA 
Daniel DĄBROWSKI 
Konrad DĄBROWSKI 
Paweł KRANZ 
Aleksander KRUCZEK 
lukasz MARCZYŃSKI 
Sebastian SOSNA 

zespół muzyczny GTM w składzi e: 

Adam MAZOŃ (keyboard) 
Krzysztof SOLIK (keyboard) 
Sylwester SOŚNIAK (g itara ) 
Sławom ir SIWCZYK (gitara) 
Jan HADRYŚ I Ronald TUCZYKONT (gitara basowa) 
Paweł BARYCZKOWSKI I J arosław JAN IK 
I Andrzej SCHNEIDER (perkusja ) 

Inspicjent : Marek MIGDAŁ 



DAVID SIMPATICO 
Dramaturg. Jego sztuki wystawiane są w teatrach w całych Stanach 

Zjednoczonych i nie tylko, m.in. w NYC Town Hall, Williamstown Theatre 

Festival, Ensemble Studio Theatre, New York Shakespeare Festival, New 

York Theatre Workshop, English National Opera, Boston Conservatory 

of Music, Franklin Furnace. Wykorzystując bezpieczne schronienie, 

jakie daje pisarzowi gatunek komedii, Simpatico zgłębia w swoich 

utworach kwestie najwyższej wagi, opisując walkę człowieka o własne 

miejsce w chaotycznym kosmosie. Jako autor piszący dla teatru, filmu, 

telewizji oraz na potrzeby estrady został zaproszony do współpracy przez 

Brave New World Festival w Town Hall. W Aunt Pittipot in the Tower 

- monologu jego autorstwa - występował Mario Cantone; Simpatico 

napisał też libretto dla chorału And My Friend do muzyki Willa Todda . 

młodzieżowych oraz sceniczną adaptację przeboju High Schoo/ Musical . 

Scenariusz Mike 's Mokeover Davida Simpatico został wybrany do real izacji 

przez Stevena Williforda i Pata O'Connora. Pisarz był też współautorem 

nominowanego do nagrody Drama Desk musicalu The Audience. Na 

zamówienie Disneya Simpatico napisał libretto do symfonii Aarona 

J. Kernisa Garden of Light, wykonanej po raz pierwszy jesienią 1999 

roku przez NY Philharmonic pod dyrekcją Kurta Masura . We wrześniu 

2002 roku utwór ten był wykonywany również przez Minnesota 

Orchestra . Z kolei Screoms of Kitty Genovese, dramat muzyczny z muzyką 

brytyjskiego kompozytora Willa Todda i z librettem Simpatico, powstał 

w ramach O'Neilł National Music Theatre Conference i Opera Lab 

UK; był równ i eż materiałem dla warsztatów English National Opera 

Ostatnio adaptował na scenę powieść Z zimną krwią Trumana Capote oraz w Londynie. Po prezentacji na festiwalu National Alliance of Music 

Nobody's Girl Antonii Nelson na potrzeby filmu . Na nowojorskim Fringe Theatre Festival Kitty doczekała się pierwszej studenckiej realizacji 

Festival 2003 pokazywane były jego dwie sztuki, Mory oraz Woiter Woiter. w Boston Conservatory of Music oraz profesjonalnej produkcji na 

Spośród jego adaptacji warto wymienić przeróbkę sceniczną klasycznej 

komedii Ernsta Lubitscha Kłopoty w roju, adaptację animowanego 

mu sicalu Alicjo w krainie czarów dla Disneya dla potrzeb teatrów 

BRYAN LOUISELLE 

Autor muzyki do filmów: Socred Space. Soints and Strongers. Prisoners 

of Hope, do sztuki teatralnej Adult Entertoinment (słowa: Elaine May) 

oraz do The Radio City Music Holi Christmos Spectocular, Red Memories 

(dla New York Stage and Film Company). The Late Middle Classes Simona 

Graya (pokazywane w ramach Williamstown Theatre Festival oraz przez 

Pearl Theatre Company). „Making Music '" (dla Silver Burdett Ginn) i do 

dwóch cykli piosenek: A Bestiory oraz My Night Forest. Spośród aranżacji 

oraz instrumentacji jego autorstwa warto wymienić : Braodwoy's Best fram 

Bravo, Yale Tercentenn iol Celebration , płytę Anthems in Disguise, musical 

broadwayowski The Red Shoes, dwie gale dla Kennedy Center, 1988 Super 

Bowl Half Time Show, Cole Porter 10oth Birthdoy Celebration w Carnegie 

Hall. W latach 1998-2005 Louiselłe uczestniczył jako dyrygent, aranżer, 

New York Musical Theatre Festival w 2006 roku. Za libretto do tego 

dramatu Simpatico otrzymał nagrodę im. Jonathana Larsona. 

i Eoste r Extravogonzo. Był też kierownikiem muzycznym i autorem 

aranżacji wokalnych broadwayowskich produkcji Buttons on Broadway 

i Dream. Współrealizował jako aranżer, dyrygent i producent nagrania 

radiowe i telewizyjne spektakli broadwayowskich: Aida, The Radio City 

Music Holi Christmas Spectocu/ar. The Music Mon, Swing'. Tallulah, 

A Christmos Corot, fnto the Woods , 42nd Street, Cinderello, Toke Me Out, 

Happily Ever After i Tito nic. Od 2002 roku jest stałym kierownikiem 

muzycznym, adaptatorem, aranżerem, autorem orkiestracji, dyrygentem 

i producentem nagrań MTI/Disney Kids&Jr. oraz projektów MTI TYA, 

m.in.: Cinderello KIDS, 101 Dalmotians KIDS, The Jungle Book KIDS, 

Allodin Jr.&TYA, Sleeping Beouty KIDS, The Aristocots KIDS, Alice in 

Wonder/and JR., Mu/on JR, Frag and Tood KIDS&JR., Seussicol JR.&TYA 

kompozytor, tekściarz, producent, autor orkiestracji oraz wokalista oraz Thoroughly Modern Mil/ie, JR. Jest autorem części tekstów piosenek 

w programie edukacyjnym „Making Musi c" W latach 2005-2006 był musicali The Aristocots, Alice in Wonderlond i Mu/on oraz musicalowej 

producentem, autorem orkiestracji i dyrygentem programów „Spotlight on adaptacji Frag and Tood KIDS. Od 1984 roku mieszka w Nowym Jorku. 

Music" MacMillana/McGraw-Hilla. W latach 1990-1996 pracował jako 

dyrygent i aranżer dla The Radio City Music Hol/ Christmos Spectoculor 

JACEK MIKOŁAJCZYK 

Teatrolog, tlumacz, kierownik literacki Gliwickiego Teatru Muzycznego. 

Absolwent kulturoznawstwa (specjalność : teatrologia) na Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach; doktor nauk humanistycznych. Autor rozprawy 

doktorskiej na temat: Musical no polskich scenach. Kształtowanie 

i rozwój formy gatunkowej, przygotowanej w Zakładzie Teatru i Dramatu 

UŚ pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Wąchockiej. Publikował m.in . 

w „ Opcjach" oraz „Scenie". Jako tłumacz współpracuje z wydawnictwami 

Sonia Draga i Reader's Digest. Przetłumaczył m.in . powieści: Junior 

sam w domu Macaulaya Culkina, Burmistrz Lexington Avenue Jamesa 

Sheehana, Sanktuarium Raymonda Khoury'ego, Różany labirynt Titanii 

Hardie, Ulico potępianych Andrew Klavana . Funkcję kierownika 

literackiego Gliwickiego Teatru Muzycznego pełni od 2002 roku; 

wcześniej przez dwa lata byt sekretarzem literackim tego teatru. 

Współpracował tu przy realizacji ponad dwudziestu premier 

musicali, operetek i innych spektakli , m.in. polskich prapremier 

Chicago J. Kandera, Oklahomy! R. Rodgersa, Grają noszą piosenkę 

M. Hamlischa, 42 ulicy H. Warrena, Rogtime 'u S. Flaherty'ego, 

europejskiej prapremiery Footloose -wrzuć luz! T. Sn owa, premier 

Cyrulika sewilskiego G. Rossiniego, Hello, Dolly! J. Hermana, Zemsty 

nietoperza J. Straussa, Carmen G. Bizeta. W 2004 roku w Gliwickim 

Teatrze Muzycznym miała miejsce premiera musicalu Grają naszą 

piosenkę z polskimi tekstami piosenek jego autorstwa, wystawionego 

później również w krakowskiej Bagateli i warszawskim Teatrze 

na Woli (w ro lach głównych wystąpili tam Beata Rybotycka 

i Zbign iew Wodecki). W 2005 ro ku Gliwicki Teatr Muzyczny 

przygotował polską prapremierę 42nd Street H. Warrena, a w 2007 

roku musicalu Ragtime S. Flaherty'ego w jego tłumaczeniu. 



TOMASZ DUTKIEWICZ 
Aktor i reżyser teatralny. Uko1iczyt Wydział 

Aktorski (1988 r.) i Wydział Reżyserii 

(1993 r.) PWST w Warszawie. Ponadto 

studiował polonistykę i religioznawstwo 

na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie 

jest studentem li roku filozofii Uniwersytetu 

Warszawskiego. W latach 1988-1992 byt 

aktorem Teatru Współczesnego w Warszawie. 

W 1999 roku został dyrektorem naczelnym 

i artystycznym Teatru Polskiego w Bielsku

Biatej. Wyreżyserował tam m.in.: Czekając 

na Godota S. Becketta (1999 r.), Parady 

w Warszawie (Ostry makijaż O. Weinerta, 1992 r.), Teatrem Muzycznym 

w Gdyni (West Side Story L. Bernsteina, 1992 r.; Piaf P. Gems, 1994 r.; 

Chodnik R. Bryndala, 1996 r.), Teatrem im. S. Jaracza w Olsztynie 

(Rebenthal J. Grasera, 1995 r.; Czekając na Godota S. Becketta, 1997 r.; 

Prezydentki W. Schwaba, 1997 r.), Teatrem Śląskim im. S. Wyspiańskiego 

w Katowicach (Love story E. Segala, 1994 r.), Teatrem Bagatela 

w Krakowie (Zielony Gil T. de Maliny, 1995 r.), Wrocławskim Teatrem 

Współczesnym (Czyż nie dobija się koni? H. McCoya, 1995 r.), Teatrem 

J. Potockiego (2002 r.), Milczenie S. Stevenson (2002 r.), Trzy siostry 

Baj Pomorski w Toruniu (Tajemniczy dom P. Dorina, 1997 r.), Teatrem 

Powszechnym w Łodzi (Jeszcze jedne do puli? I R. Cooneya, T. Hiltona, 

2007 r.). Wyreżyserował Zemstę nietoperza w Luksemburgu i Magiczną 

miłosną podróż w Goerlitz. Ma na koncie dziesiątki ogólnopolskich nagród, 

w tym nagrodę za najlepszy debiut na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów 

Jednego Aktora w Toruniu, a także trzy Złote Maski - pierwszą z nich za 

Prezydentki W. Schwaba, drugą za Tamarę J. Krizanca, trzecią 

A. Czechowa (2004 r.), Czego nie widać M. Frayna (2004 r.). Zagrał 

Gustawa-Konrada w Dziadach A. Mi ckiewicza (2001 r.), Stanleya 

w Tramwaju zwanym pożądaniem T. Williamsa (2002 r.) oraz Valmonta 

w Niebezpiecznych związkach C. Lac losa (2004 r.). Współpracował jako 

reżyser z Teatrem Współczesnym w Warszawie (Druga pułapka miłości 

P. Marivaux, 1991 r.; Tacy byliśmy - piosenki z lat '50, 1992 r.), Lubuskim 

Teatrem im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze (Songi B. Brechta, 

za całokształt działalności artystycznej i menedżerskiej. Od 2006 roku 

jest dyrektorem Teatru Komedia w Warszawie. Wystawił w Komedii 

Samotne serca E. Chappella (2005 r.), Songi B. Brechta (2006 r.), Jabłko 

V. Thiessena (2007 r.), Zamianę na wakacje I. Ogilvy'ego (2007 r.), Boyband 

P. Quiltera (2008 r.) i 39 STEPS J. Suchana i A. Hitchcocka (2009 r.). 

K. Weila, 1991 r.; Transfuzja A. Karolewskiego, 1994 r.), Teatrem Syrena 

SYLWIA ADAMOWICZ 

Tancerka, choreografka. Pracę w zawodzie 

tancerza podjęta w 1993 roku po zakończeniu 

kariery sportowej (gimnastyka sportowa). Jako 

tancerka i aktmka hrata udział w licznych 

produ kcjach telewizyjnych i kinowych 

(13 posteru nek w reż. M. Ślesickiego, Ubu Król 

w reż. P. Szulkina, Ta.tarok w reż. A. Wajdy). 

w przedstawieniach Metropolis Show w Japonii i w produkcji telewizyjnej 

Brel w reż. R. Kołakowskiego Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. 

Jako dance capitan współpracowała z Jarosławem Stańkiem w ramach 

produkcji Hair w Teatrze Maag Hall w Zurichu. W 2008 roku była 

choreografką musicalu Boyband w reż. T. Dutkiewicza w Teatrze Komedia 

w Warszawie. Współpracowała jako choreografka z Andrzejem Wajdą 

przy filmie Tatarak (2008 r.), z Grzegorzem Kuczeriszką przy Teraz albo 

Występowała w wielu spektaklach teatralnych, nigdy (2008-2009), z Michałem Kwiecińskim przy Jutro idziemy do kina 

takich jak: Bajor w Buffo w reż. J. Józefowicza (2007 r.) oraz z Krzysztofem Langiem przy Miłości na wybiegu (2009 r.). 

w Studio Buffo w Warszawie, Pan Twardowski Sprawuje opiekę choreograficzną nad programem „Filharmonia uśmiechu". 

w reż. K. Jasińskiego i Królewna Śnieżka Była autorką choreografii do wielu reklam. W 2009 roku zrealizowała 

w reż. K. Kolbergera w Teatrze Komedia jako wspótreżyser (z Magdaleną Depczyk) i wspótchoreografka 

w Warszawie, Jeździec Burzy w reż. A. Jakub ika w Teatrze Rampa (z Agnieszką Domitr) widowisko ABBA Life. W 2008 roku otworzyła 

w Warszawie, Open taniec w reż. J. Stańka w Teatrze Muzycznym Jedno z największych studiów tanecznych w Warszawie - Free Art 

w Gdyni, Czerwony Kapturek w reż. K. Adamskiego w Teatrze Na Woli Fusion - szkolące adeptów w zakresie tańca, wokalu i aktorstwa. 

w Warszawie. Jako choreografkę i ta ncerkę można ją byto oglądać 

EWA ZUG 

Pianistka, akompan iator, pedagog, chórmistrz. w Bielsku-Białej, Teatrem Zagłębia w Sosnowcu i in. Od roku 2007 Jest 

Absolwentka Akademii Muzycznej kierownikiem zespołu wokalnego Teatru Rozrywki. Jako pianistka jest 

we Wro cławiu. W latach 1994-2004 laureatką konkursu wokalnego im. E. Platówny we Wrocławiu, wyróżniona 

akompaniator-kore petytor w Teatrze Rozrywki nagrodą za najlepszy akompaniament. Jako akompaniator współpracuje 

w Chorzowie. Od tego samego roku pracuje z wieloma aktorami, m.in. z Marią Meyer, z którą nagrała dwie płyty 

Jako ako mpania tor w PSM I i li stopnia im. (Maria Meyer śpiewa Brela i Ordonka. Miłość ci wszystko wybaczy), Elżbietą 

G. Fitelberga w Chorzowie oraz jako chórmistrz Okupską, Jacentym Jędrusikiem, Robertem Talarczykiem. Koncertuje 

prowad zi amatorski zespół wokalny, z którym w kraju i za granicą (Czechy, Izrael, Francja, Austria, Holandia). 

koncertuje w kraj u i za granicą. 

Od 2004 roku zw iązana z Gliwickim Teatrem 

Muzycznym. Wspó ł p ra cuje z Teatrem Polskim 

WOJCIECH STEFANIAK 

EWA GDOWIOK 

Scenograf. Kaliszanin. W 1991 roku ukończył 

z wyróżnieniem Wydział Wzornictwa 

Przemysłowego warszawskiej Akademii Sztuk 

Pięknych i zwyciężył w Konkursie im. 

Z. Czermańskiego na najlepszy dyplom 

tej uczelni. Byt stypendystą Ministerstwa 

Kultury i Sztuki. Od kilkunastu lat zajmuje się 

przede wszystkim scenografią teatralną, choć 

interesuje go również grafika, sztuka sakralna 

i użytkowa. Laureat Nagrody Prezydenta 

Miasta Kalisza w roku 2000 i 2003. Wyróżniony 

za scenografię do spektaklu Cukier w normie S. Shuty'ego w Teatrze 

Łaźnia Nowa w Krakowie w XI Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie 

polskiej sztuki współczesnej. Pracuje z najlepszymi polskimi 

reżyserami teatralnymi i filmowymi. Ma na swoim koncie ponad sto 

realizacji w teatrach w Kaliszu, Poznaniu, Warszawie, Krakowie, 

Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Olsztynie, Stupsku, Gdyni, Gdańsku, 

Toruniu, Zielonej Górze, Szczecinie, Koszalinie, Radomiu, Sosnowcu, 

Rzeszowie, Białymstoku, Wilnie, a także w Operze Bałtyckiej 

w Gdańsku. Na stałe współpracuje z warszawskimi teatrami 

Kwadrat i Komedia oraz Wrocławskim Teatrem Komedia. 

Absolwentka Wydziału Scenografii warszawskiej w Gdyni. Realizuje seriale TV, filmy reklamowe, etiudy studenckie, 

ASP z 1992 roku. Największym sentymentem 

darzy realizacje teatralne: Ojciec-matka 

Jan Maria Klatkiewicz D. Brzóski, Chrystus 

z Betowa J. Ostaszkiewicza, Genesis z Ducha 

wg J. Słowackiego, Życie na poczekaniu wg 

W. Szymborskiej, przedstawienie dyplomowe 

teledyski i koncerty (dwukrotnie wręczenie Złotych Kaczek, dekoracje 

do koncertu unplugged zespołu Hey) oraz własne krótkie formy 

filmowe. Za Facescape wraz z Emilią Orzechowską otrzymała li nagrodę 

w międzynarodowym konkursie Canal+ na film o emigrantach „Światła 

Brindisi". Przy okazji akcji obrony lumpeksów (którą nagłośniła medialnie) 

rozpoczęta pracę dla tygodnika „Gala", gdzie zajmowała się wymyślaniem 

Patty Diphusa P. Almodóvara, Krainę uśmiechu .,ładnych obrazków" (w postaci sesji zdjęciowych), ilustrujących 

F. Lehara. Największą przyjemność sprawia 

jej praca przy przedstawieniach muzycznych. 

Ostatnio zrealizowała musicalową bajkę 

Pewien maty dzień w Teatrze Muzycznym 

Capitol we Wrocławiu oraz spektakl Kiedy świat byt miody w Teatrze 

wywiady z gwiazdami. W 2004 była producentem sesji zdjęciowych 

w miesięczniku „Playboy". Za koncepcję sesji zdjęciowej „Olimpijczyków" 

w 2004 roku zdobyta wraz z fotografem Szymonem Szcześniakiem 

prestiżową nagrodę „Chimery" w kategorii fotografii magazynowej. 

Ilustruje czasopisma i książki - Mysza Tomka Matkowskiego doczekała 

Polskim w Poznaniu. Ma na swoim koncie realizacje filmowe i telewizyjne. się JUŻ trzeciego tomu. W Gliwickim Teatrze Muzycznym realizowała jako 

Wykonała dekoracje wnętrz do filmu Przedwiośnie F. Bajona, kostiumolog widowisko Batuta, frak i elegancja M. Niesiołowskiego. 

nagrodzonego za scenografię na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 





SARA CHM IEL - GABRIELLA 

Urodziła się w Dąbrowie Tarnowskiej, mieszka 

w Zdziarcu. Uczestniczka warsztatów wokalnych 

oraz spektakli Centrum Sztuki Wokalnej 

w Rzeszowie. Wielokrotna laureatka ogólnopolskich 

i międzynarodowych festiwali. Zajęłam.in. 

I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu 

„Srebrna Yantra", I miejsce na Międzynarodowym 

Festiwalu Młodych Talentów „Kaunas Talent'" 

na Litwie, li miejsce na 46. Krajowym Festiwalu 

Piosenki Polskiej Opole 2009 - Debiuty. Zdobyła Grand Prix na Międzynarodowym 

Festiwalu .. Małe Gwiazdeczki" w Bułgarii. Finalistka Międzynarodowego 

Festiwalu Telewizyjnego „New Wave·· na Łotwie. Ukończyła szkołę muzyczną 

I st. w klasie fortepianu. Swoją przyszłość wiąże z muzyką i teatrem. 

MATEUSZ CIE~LAK - TROY 

Urodził się w Szczytnie, mieszka w Olsztynie. 

Uczył się w Autorskiej Szkole Musicalowej 

Macieja Pawłowskiego. Laureat wielu festiwali 

muzycznych. Gra na instrumentach klawiszowych 

i saksofonie. Po ukończeniu liceum chciałby 

zdawać na studia związane z muzyką, najchętniej 

musicalowe. Myśli też o aktorstwie. 

MARTA FLOREK - SHARPAY 

Pochodzi z Limanowej. Absolwentka Państwowej 

Szkoły Muzycznej I i li st. w Limanowej; słuchaczka 

PSM li st. w Krakowie na kierunkach: fortepian 

i wokalistyka. Ukończyła studia licencjackie na 

kierunku wokalistyka jazzowa na Akademii Muzycznej 

w Katowicach. Obecnie kontynuuje edukację na tej 

uczelni. Laureatka „Szansy na sukces", zdobywczyni 

wielu nagród na festiwalach dla wokalistów w Polsce 

i za granicą (m.in. li miejsca na Międzynarodowym 

Festiwalu „Pop Music Discovery" w Bułgarii, I miejsca na Międzynarodowym 

Festiwalu Piosenki Litewskiej w Palandze, Grand Prix dla najlepszego wokalisty, 

I miejsca za piosenkę oraz Nagrody Rozgłośni Radiowych na Międzynarodowym 

Festiwalu Piosenki „Universong" w Hiszpanii). W teatrze zadebiutowała rolą 

Lucy w musicalu Jekyll&Hyde w Teatrze Rozrywki w Chorzowie; zagrała tam 

również Nancy w Oliverze'. Jest wokalistką zespołu Poets' Corner. Nagrana przez 

nią piosenka Szukam znalazła s'ię w finale Sopot Festival 2007. Występowała 

w licznych programach telewizyjnych, brała udział w nagraniach płytowych. 

ALI AL-ANI - RYAN 

Pochodzi z Nowego Ta rgu. Brał udział 

w programie „Szansa na sukces·· (kompozycje 

R. Poznakowskiego). Laureat licznych nagród 

na festiwalach piosenki, m.in. Grand Prix na 

Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Ang ielskiej, 

wyróżnienia na Festiwalu Piosenki Angielskiej 

w Brzegu, nagrody głównej na Festiwalu Piosenki 

Religijnej .. Cantate Deo„ w Gliwicach, Ili miejsca 

na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Rozrywkowej 

w Nowym Targu, nagrody „Talent Małopolski" Uczy się spiewu u byłego 

wokalisty Button Hackers Marcina Jajkiewicza. Ma zamiar kontynuować 

edukację artystyczną w szkole teatralnej lub na akademii muzycznej. 

AGNIESZKA MROZIŃSKA - GABRIELLA 

Pochodzi z Zawiercia, mieszka w Warszawie. 

Studentka Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów 

Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie na 

Wydziale Aktorskim. Jako wokalistka i aktorka 

występuje w Teatrze Muzycznym Roma 

w Warszawie w spektaklach: Akademio Pana 

Kleksa (zespół wokalny), Koty (Pumpernikiel) 

i Upiór w operze (Meg Giri, zespól wokalny). Brała 

udział w licznych przeglądach i konkursach, 

zdobywając m.in. I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Farm Tanecznych 

„Jawor 2005" oraz li miejsce na li Festiwalu Piosenki Europejskiej. Jest 

laureatką konkursów recytatorskich, brała też udział w telewizyjnej .. Szansie 

na sukces" Grała w kilku filmach i serialach (m.in. Pomydleni, Na Wspólnej, 

Niania, Wichry Kofymy, Sędzia Anna Mana Wesofowska). Zajmuje się również 

dubbingiem. Jej największym marzeniem jest występ na Broadwayu. 

RAFAL SZATAN - TROY 

Mieszka w Katowicach, pochodzi z Lubina. 

Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 

I i li st. w Legnicy na kierunkach: fortepian oraz 

wokalistyka. Obecnie studiuje wokalistykę jazzową na 

Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu 

Akademii Muzycznej w Katowicach. Laureat licznych 

festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych. 

WIKTORIA TRYNKIEWICZ - SHARPAY 

Urodziła się i mieszka w Lublinie. Chodziła tam 

do ogniska baletowego. Od 2004 roku należy do 

stowarzyszenia .. W stronę sztuki"", pod którego szyldem 

występuje w różnego rodzaju koncertach. Stypendystka 

województwa lubelskiego w dziedzinie kultury 

i twórczości artystycznej. Wygrała ostatni premierowy 

odcinek programu „Szansa na sukces" w sezonie 

2008/09. Zdobyta Grand Prix na Ogólnopolskim 

Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu, Grand Prix 

na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Hiszpa1isk1ej i Hiszpańskojęzycznej w Koszalinie 

oraz wyróżnienia na festiwalach piosenki w Wyszkowie i w Lublinie. Jest wokalistką 

w big-bandzie Szkoły Muzycznej w Lublinie oraz w tamtejszym zespole klezmerskim. 

MICHAL KORZENIOWSKI - RYAN 

Urodził się w Nowym Sączu, mieszka w Owczarach 

koło Krakowa. Uczestnik licznych turniejów tańca 

towarzyskiego. Kształcił się w różnych technikach 

tańca: balec ie, tańcu współczesnym, hip-hop, 

towarzyskim. Odbywał u Rafała Kęp11\skiego 

kursy w zakresie emisji głosu, śpiewu klasycznego 

i interpretacji piosenki oraz b rał udział w warsztatach 

aktorskich i dykcji prowadzonych przez Mirosławę 

Wielowiejską i Artura Dziurma na. Tańczył 

w widowiskach telewizyjnych - TVP, TVN i Polsatu, m.in. w „Sylwestrze z gwiazdami·· 

i .. Podróżach z żartem"". Ma za sobą staż w kabarecie, udział w wielu pokazach tańca 

oraz w szkolnych przedstawieniach. Pasjonuje go nie tylko taniec i śpiew, ale również 

projektowanie ubrań. Marzy o studiach w słynnej nowojorskiej Juilliard School. 

ALEKSANDRA ADAMSKA - TAYLOR 

Urodziła się w Mysłowicach, mieszka w Katowicach. 

Od wielu lat tańczy w zespole folklorystycznym 

Politechniki Śląskiej .. Dąbrowiacy"", z którym 

odwiedziła kilka krajów świata (m.in. Francję, 

Grecję, Chiny, Słowenię), zdobywając liczne 

nagrody i wyróżnienia. Brała udział w Kongresie 

Utalentowanych Ludzi Europy w Warszawie, 

występowała m.in. w Filharmonii Śląskiej z okazji 

60-lecia LO im. Paderewskiego w Katowicach. 

Jej marzeniem jest nagranie płyty w stylu soul, z niewielką domieszką folkloru. 

DAN IEL MALCHAR - CHAD 

Urodził się w Dusseldorfie, mieszka w Czechowicach

Dziedzicach. Student I roku PWST w Krakowie. 

Uczył się w klasie oboju w Pa1\stwowej 

Szkole Muzycznej I i li st. w Bielsku-Białej. 

Prowadził chóry i zespoły wokalne w rodzinnej 

miejscowości. Laureat licznych nagród, m.in. 

I miejsca na Hosanna Festiwal w Siedlcach. Był 

solistą w bielskim chórze gospel w czasie jego 

tournee po Włoszech. Dyrygował Pasją Jonową 

Haendla oraz Stabat Mater Pergolesiego. Gra na fortepianie. 

KAMIL BARON - ZEKE 

Pochodzi z Nysy. Edukację muzyczną zdobywał 

w tamtejszej Państwowej Szkole Muzycznej I i li st. 

w klasie saksofonu. Współpracuje ze Studencką Sceną 

Muzyczną, działającą przy Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Nysie. Pasjonuje go teatr i muzyka, 

z którą wiąże również swoje plany na przyszłosć. 

ANNA POTYRALA - KEL51 

Urodziła się i mieszka w Warszawie. Pochodzi 

z rodziny muzyków. Uczyła się gry na skrzypcach, 

zdobywała szlify w ramach licznych warsztatów 

muzycznych. Brała udział w wielu konkursach 

i festiwalach. Przez dwa lata współpracowała 

z Teatrem Hybrydy w Warszawie. Ma na koncie sporo 

nagrań studyjnych i telewizyjnych. Śpiewa w duecie 

wokalno-gitarowym z Michałem Pakulskim. Studiuje 

na warszawskim Uniwersytecie Medycznym; ma 

zamiar rozpocząć drugi kierunek studiów, tym razem związany z wokalistyką. 

PAULJNA WOJTOWICZ - TAYLOR 

Urodziła się i mieszka we Wrocławiu. Uczyła 

się śpiewu jazzowego, brała udział w licznych 

warsztatach lokalnych i nagraniach studyjnych. 

Startowała w wielu festiwalach i konkursach piosenki, 

ogólnopolsk1ch i międzynarodowych. Planuje studia 

aktorskie; chce założyć własny jazzowy band. 

ANDRZEJ SKORUPA - CHAD, DJ 

Urodził się w Gliwicach, obecnie mieszka w Gliwicach 

i w Gdyni. Studiuje na czwartym, dyplomowym 

roku w gdy1\ski111 Studium Wokalno-Aktorskim. 

Brał udział w pracach zespołu GTM Junior, 

występował w licznych musicalach w Teatrze 

Muzycznym w Gdyni (m.in. w Chicago jako Harry, 

w Piękne; i Bestii, Fame, Footloose, Skrzypku na 

dachu, My Fair Lady, w Kiss me, Kate w roli sługi 

Grzegorza). Zagrał kilka epizodów w serialach 

(m.in. Detektywi, Wu). Laureat wyróżnienia (wraz z Anną Duk) na I Europejskim 

Festiwalu Duetów Operetkowych i Musicalowych .,Face to Face·· w Poznaniu. 

Swoją przyszłość wiąże z teatrem muzycznym i aktorstwem, w tym filmowym. 

MARCIN WOJCIECHOWSKI - ZEKE 

Urodził się i mieszka w Katowicach. Student Wydziału 

Teatru Tańca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 

w Krakowie. Szlify w dziedzinie musicalu zdobywał 

w ramach zajęć Autorskiej Szkoły Musicalowej 

Macieja Pawłowskiego. Laureat wielu festiwali 

piosenki. Kocha taniec - brał udział w kilku edycjach 

Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego, 

organizowanej przez Śląski Teatr Tańca w Bytomiu. 

Marzy o tym, by występować na scenie. W przyszłości 

JUSTYNA RUSZKOWICZ - KELS I 

Mieszka w Makowie Podhalańskim. Przygodę ze 

sceną rozpoczęła w wieku dziewięciu lat, odnosząc 

liczne sukcesy w konkursach muzycznych. 

Ukończyła ognisko muzyczne w klasie fortepianu. 

Zdobywczyni m.in. Grand Prrx na Festiwalu Piosenki 

Dziecięcej .. Kolorowe Nutki" w Krakowie oraz na 

Festiwalu Pieśni Maryjnej .. Ave Maryja" Wyróżniona 

na Małopolskim Festiwalu Form Muzycznych 

i Tanecznych „Talenty Małopolski" Laureatka 

licznych konkursów recytatorskich. Pasjonuje się muzyką, sztuką i literaturą. W tym 

roku uko1\czyła gimnazjum, otrzymując tytuł „Najlepszego absolwenta" Swoją 

zawodową przyszłość wiąże z muzyką, ale równie ważna jest dla niej nauka, dlatego 

rozpoczyna edukację w jednej z najlepszych szkół Małopolski - I LO w Krakowie. 



KAROL GRAMALA - JACK. JAMES 

Urodził się w Gliwicach. mieszka w Zabrzu. 

Abso lwent tamtejszej Ogólnokszta ł cącej Szkoły 

Sztuk Pięknych (grarka komputerowa). Przygodę ze 

sceną Gliwickiego Teatru Muzycznego roz p oczął jako 

adept GTM Junior - wystąpił w jego spektaklach 

Chłopcy z placu Broni (jako Weiss). Dance with me, 

Serca dwa !jako Bo lo). Wspó ł p racowa ł również 

z Teatrem Prawdziwym. w którym zagrał w bajce 

muzycznej Pinokio. Uczestniczy ł w warsztatach 

polsko-n iemieckich, w ramac h których wystąpił w spektaklach Slowa. słowa, 

słowa i Keine Thema w reż. M. S ławińskiego oraz Dom na granicy w reż. l. Witt

Michałowskiega . Uzyskał nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę męską na Festiwalu 

Georgesa Constantine w Bukareszcie. Planuje zdawać na studia aktorskie. 

~ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z 

ROG(R KARWINSKI - JACK 

Uczęszcza do Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie . 

Jako dziecięcy aktor zadebiutował w serialu 

telewizyjnym Nian ia. w którym gra jednego 

z podopiecznych tytułowej bohaterki - Adasia 

Skalskiego. W teatrach gra od ósmego roku życia. 

a jego pierwszą rolą był Książę Edward Tudor 

w musica lu Książę i żebrak wg M. Tw aina (Teatr Dzieci 

Zag ł ę bi a w Będz ini e). Wystąpił też w dzieci ęcym 

programie te lewizyjnym „ Od przedszkola do Opo la" 

Zagrał w musicalu Akademio Pana Kleksa wg J. Brzechwy (Teatr Muzyczny Roma 

w Warszawie). Od niedawna gra w Teatrze Polskiego Radia. Jego pierwszą rolą był 

Damian w słuchowisku pt. Plozmowo pułapko. Dubbinguje w serialu Niemo jok Hotel 

i w rtmie Re-Animated (Logan). Był także na jubileuszowej (w numerze 200) okładce 

dwutygodnika „Vic tor Gimnazjalista " W 2009 roku zagrał rolę Szelmy w musicalu 

Oliver' w reż. M. Piekarz w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. „Kocham to, co robię 

- mówi - poniewa ż ta nie tylko maje hobby i zajęcie na wolny czas. 

z z z Z Teatr to maja pasja'" 

~ 
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KATARZYNA POLEWANY - MARTHA ~ KATARZYNA WYS LUC HA - PROFESOR DARBUS z z z 
Uradziła się w Jarocinie, mieszka w Warszawie. Jej 

pierwszym doswiadczeniem artystycznym była rola 

w szkolnym spektaklu Pippi, reżyserowanym przez z 
Igora Gorzkowskiego. Patem występowała na deskach ~ 
warszawskiej Romy w ramach koncertu orkiestry Z 
mandolinowej, da której na l eżała. Tańczyła też wtedy Z 
j aka Panna Marianna do muzyki mandolinistów. 

Uczęszczała do muzycznej szko ły podstawowej 

nr 316 w Warszawie. B ra ł a ud z iał w licznych 

konkursach recytators kich. zdobywając nagrody i wyróżnienia (m. in . „Warszawska 

Syrenka", „Patroni wa rszawskich ul ic··1. Uczestniczyła w zajęciach tane cznych 

Egurolla Dance Studio. występowała też w ni .in. w Antygonie Teatru Akademickiego 

z z z z 

Absolwentka Państwowego Policealnego Studium 

Wokalno-Baletowego w Gliwicach; w 2008 raku 

uzyskała dyplom aktora scen dramatycznych. Od 

1988 roku związana z Operetką Śląską , obecnie 

- z Gliwickim Teatrem Muzycznym. Reżyserzy chętnie 

angażowali ją do mniejszych ról, m.in. w West Side Story 

L. Bernsteina, Hrabinie Money E. Kal mana i Pcaszniku 

z Tyrolu K. Ze ll era. Do jej najważniejszyc h ról należą: 

tytuł owa ro la w Annie Kareninie wg Lw a Toł stoj a. Rox ie 

w Chicago J. Kan dera , Ethel McCormack w Foatlaase, Maria w Dajcie mi tenora!, Raka 

w Kwiecie Hawaii. Ann Reilly w 42nd Street, Mimi w 101 dalmatyńczykach 

D. Smith, Kot w Pinokiu, Telimena w Mickiewicw. jedna z głów nych ról w Balladz1e 

z z z z 
~ Uniwersytetu Warszawskiego. Uczęszcza na zajęcia wokalne i aktorskie ~ a szesciu lustrach wedł ug A. Wertyńskiego. Śpiewa na estradowych konce rtach 

do Studia Buffo. ~ muzycznych, m.in. w sekstecie jazzowym Sing Cannectian Adama Mazonia . 

~ 
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PIOTR WARSZAWSKI - TRENER BOLTON 

Ab solwent Stu dium Akto rski ego przy Teatrze Dzi ec i 

Zagłębi a w Będz ini e i PWST we Wro cławiu (1990 r.). 

W latach 1984-185 występowa ł w Teatrze im. 

A. Fredry w Gnieżnie, póżniej - w Teatrze im. 

J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 

1990-1996 był aktorem Teatru Śląskiego 

w Katowicach. Z tego okresu najmocniej utkwiły 

mu w pamięci role Hajmona w Antygonie J. Anouilha 

(Teatr Zagłębia w Sosnowcu i Teatr Śląski), Jaska 

w Weselu S. Wyspiańskiego. Horacia w Tram-Atlantyku W. Gombrowicza, Gustawa 

z z z z z z z z z z z z z z z z w Ślubach panieńskich A. F1edry, Jaszy w Wisniawym sadzie B. Taszy i Olivera Barreta IV z z z z z z z z z z z z 

w Love story E. Sega la. Od 1990 raku j est zw i ązany stałą współp racą z Teatrem Korez 

w Katow icach. gdz ie zag r a ł w: Scen ariuszu dla 3 aktorów i Kwartecie dla 4 aktorów 

B. Schaeffera, Lekcji E. laneski. Niedźwiedziu. Oswiadczynach A. Czechowa ( Z łota 

Maska 19971. W Korezie zagrał te ż w wyreżyserowanej przez siebie Biesiadzie 

z premedycacją W. Gombrowicza. Występował w monodramie Tequila K. Vargi 

i w Tatnatze J. Krizanca w Teatrze Na Woli w Warszawie oraz w wielu rlmach . 

m.in. w Osratnim promie (1989 r.). Szczęsl1wego Nowego Raku (1992 r.). Pamiętniku 

znalezionym w garbie (1992 r.). Zawróconym (1994 r.). Historiach miłosnych 

(1997 r.). Pogodzie na Jutra (2003 r.). Tajemnicy twierdzy szyfrów (2007 r.). z z z z z z z 
~ 

STANISŁAW WITOMSKI - TRENER BOLTON 

Od 1992 roku zw i ązany z Gliwickim Teatrem 

Muzycznym. gdz ie przez wiele lat p racowa ł j ako 

artysta chóru. Ma na koncie znacząc e osiągnięcia 

aktorskie. Wystą pił m.in.jako Pawii w Zorb ie, Pango 

w 101 dalmatyńczykach, tytułowy Kot w butach 

w bajce A. Hundziaka. zagrał u baku Stanisława Ptaka 

w Balladz1e a szesciu lustrach według twórczosci 

A. Wertyńskiego. Gliwicka publicznasć najlepiej 

zapamiętała go jednak z roli Willarda w europej skiej 

prapremierze Faatlaase - jednej z czterech glównych w tym musicalu. W 2002 roku 

ra zem z Przemysławem i Ewą Witkowiczami oraz Ewą Witoms ką założył niezależny 

auto rsk i teatr dla dz ieci Wit -Wit . p rzygotowujący oryg ina lne przedstawien ia teatra ln e. 

oparte na włas nych tekstach i muzyce. Jego artysc i do tej pory występowa li ni. in . 

w ramach Dz i ecięcego Lata Teatralnego w Warszawie, w Teatrze im. A. Mickiewicza 

w Cieszyn ie, Teatrze Malym w Tychach , Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku. na 

Scenie Polonijnej w Malmów Szwecji oraz w licznych centrach i asrodkach kultury 

w całej Polsce. W 2005 roku Stanisław Witomski założył działający w rama ch 

Gliwickiego Teatru Muzycznego teatr dziecięcy i młodzieżowy GTM Jun ior. 

MAŁGORZATA RYCZKOWSKA SUSAN 

Pochodzi z Rydułtów. Adeptka GTM 

Junior; przez szesć lat uczyła się śpiewu. 

Współpracuje z Teatrem Wodzisławskiej Ulicy. 

Ma zamiar rozpocząć studia muzyczne. 

~ z z z z z z z z z z z z 

KATARZYNA ZURAWIK - SUSAN 

Urodziła się w Kaninie, mieszka w Krasn icy-Kolonii . 

Laureatka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych 

festiwal i piosenki. Jednym z jej największych sukcesów 

była wygrana w dziecięcej edycji EurawtZJi. Brała 

udz i a ł w wielu programach telewizyjnych, m. in. 

„Talent za talenr·, „Hugo". „Mini Playback Show" 

~ 
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AGNIESZKA LAPAJ - CATHY 

Pochodzi z Konina. Absolwentka szkoły muzycznej 

I se. w rodzinnym miescie. Laureatka wielu 

ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali 

piosenki oraz turniejów tanecznych (disco-dance, 

hip-hop). Bra ł a udzia ł w charytatywnym mus icalu 

Condle. pokazywanym w Ko nini e. oraz w licznych 

warsztatach w oka lnych i tanecznych. Nag rywała 

również piosenki na płyty dla dzieci i młodz i eży. 

z z z z z z z z z 

WIOLETA MALCHAR - CATHY 

Uczy się w studium aktorskim przy Teatrze Śląsk i m 

w Katowicach . Solistka zespołu gospelowego 

Freedam. Uczestniczyła w wielu warsztat ach 

gospelowych, dla solistów i chórzystów, prowadzonyc h 

przez naj lepszych czarnoskó rych w okalistów 

gatunku. Zaj ę ł a I miejsce na Ogó lnopolskim 

Fe stiwalu „Hosanna Festiva l" w Siedlcach, 

zdobyła Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu 

z z z z z Piosenki Religijnej w Andrychowie. Jako solistka 

~ :::~au~:jz~:~ ::~~~~1:~:1~~~:1~~1c'~ ~~::i;S~;ec;;:~le:;;:t:epża:aał:~:a~:~~:rtach 
~ muzycznych rodzeństw. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. 

~ 
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JAKUB KRYSZTAL - ALAN 

Pochodzi z Kali sza. Od dwóc h lat spiewa w chórze 

„ Kopernik" przy Ili LO w Kaliszu, z którym z d o bywał 

liczn e nagrody w ogólnopolskich konkursach. 

Tańczył również w formacji hip-hopowej . Jego 

pasją jest aktorstwo: marzy o studiach na akademii 

teatralnej i robi wszystka. by spełnić ta marzenie. 

z z z z z z z z z z z z z z 

MARC IN TOMAL - ALAN 

Urodził s ię w Nys ie. mieszka w Sidzinie. Uczył się 

w Państwowej Szko le Muzycznej im. W. Lutosł aws kiego 

w Nysie w klasie wokalno-aktorskiej. Pasj onuje 

go muzyka i teatr. W przyszłosci ma zamiar nadal 

rozwijać swoje umiejętnosci wokalne i aktorskie. 

~ 
''''''''''''''~~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' z 

AGATA FLONORO CYN DRA z z 
Pochodzi z Legnicy. Absolwentka tamtejszej szkoły Z 
muzycznej w klasie fletu poprzecznego (I st.) i w klasie ~ 
wokalnej (li st.). W rodzinnym m i eście uczęszczała z 
również na zajęcia wokalne w Młodzieżowym 

Centrum Kultury. Studiuje jazz na Akademii 

Muzycznej w Gdańsku . W przysz lym raku planuje 

zdawa ć na Wydział Wokalna -Aktorski tej uczelni. 

z z z z z z z z z z z z z z 

EWELINA SOBCZYK - CYNORA 

Urodziła s i ę w Tychach. mieszka w Katow icach. 

Adeptka Państwowego Policealnego Studium Wokalna

Baletowega w Gliwicach. Swoją przygodę z piosenką 

zaczęła crzynascie lat temu w Harcerskim Zespole 

Artystycznym „S łoneczni" w Katowicach, z którym 

nagrała pięć płyt , występowała w audycjach radiowych 

i telewizyjnych oraz na koncertach w ca ł ej Polsce i nie 

tyl ko. Brała udział w Ili i IV edycji prog ram u „Idol", oraz 

w licznyc h przeg lądach piosenki poetyckiej. Zdobył a 

wyróż ni e ni e na VII Konkursie Wokalnym im. L. R óżyc ki ego. N a l eż ała do grupy 

t anecznej STEP Tomasza Micha. Z aję ł a I miejsce w dwóch edycjach Konkursu Piosenki 

Anglo - Amerykańskiej w Katowicach. Ili miejsce w Konkursie Wykonawc zym 

dla Słuchaczy Konserwatorium Muzycznego im. S. M. Stoińsk i ego w Katowicach 

oraz wiele wyróżnie1i na innych konkursach i festiwalach. W tym roku rozpoczyna 

studia wokalno-aktorskie na Akademii Muzycznej w Katowicach. Marzy a pracy 
z z z z w teatrze. 

z z z z z z z 
~ 



ADAM BYTOMSKI - JAMES 

Urodził się i mieszka w Rybniku . Brał udział w licznych 

warsztatach wokalnych. m.in. w Warszawie z Anną 

Serafińską . Ma za sobą dwa lata szkoły muzycznej 

(wokal. gitara. pianino). Jego największą pasją jest 

taniec i śpiew. Na festiwalu .. Złota nutka" wraz 

z grupą chlopięcą, którą dyrygował, zajął Il miejsce. 

AGATA ROZANKOWSKA 

Pochodzi z Torunia . Laureatka licznych festiwali 

piosenki oraz turniejów tańca towarzyskiego. Ma 

klasę taneczną B w tańcach latynoamerykańskich 

i standardowych. Brała udział w spektaklu Dziadek 

do orzechów Teatru Baj Pomorski w Toruniu oraz 

w różnych warsztatach wokalnych i tanecznych. 

nagrywała piosenki na płytach dla dzieci i młodzieży . 

Chciałaby studiować wokalistykę jazzową. 

PATRYCJA SKALSKA 

Pochodzi ze Strzyżowa . Dwukrotnie brała udział 

w programie telewizyjnym „Od przedszkola do Opola". 

Uczestniczyła w licznych warsztatach wokalnych 

oraz ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach 

piosenki. Od siedmiu lat kształci się w Centrum 

Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pod kierunkiem Anny 

Czenczek . Zajęła li miejsce na Festiwalu Młodych 

Piosenkarzy .Budzik" we Wrocławiu w 2008 oraz na 

Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „GIMHIT" 2009. 

ANNA WOŁOSZYN 

Pochodzi z Lubina, gdzie m.in . uczęszcza ła do 

Młodzieżowego Centrum Kultury na zajęcia 

wokalne . Jej pas1ąjest śpiew . Planuje studia na 

akademii muzycznej w dziedzinie musicalu. 

NATALIA SLUSARZ 

Urodziła się w Bytomiu. W 2006 roku skonczyla 

tamtejszą szkołę baletową. Odbyła praktyki 

sceniczne w Operze Sląskiej w przedstawieniach 

Dziadek do orzechów, Pan Twardowski i Dz1ody. 

Od pażdziernika 2006 roku do maja 2007 

uczestniczyła w zajęciach Rotterdam Dance Academy 

w Holandii. Od września do lutego tego roku 

DOMINIKA GUZEK 

Urodziła się i mieszka w Tarnowskich Górach. 

Występowała w musicalu Kory w Teatrze 

Muzycznym Roma w Warszawie, była prezenterką 

programu telewizyjnego „5-10 -15". uczestniczyła 

w „Szansie na sukces". Zajęła li miejsce 

w krajowym finale dziecięcej Eurowizj i. Brała 

udział w ogólnopolskich i międzynarodowych 

festiwalach piosenki oraz w warsztatach 

wokalnych prowadzonych przez pedagogów 

teatrów Roma, Buffo i Komedia . Marzy o studiach aktorskich. 

WERONIKA RURARZ 

Pochodzi z Legnicy. Od najmłodszych lat 

uczestniczyła w zajęciach tanecznych - należała 

do zespołu Złote Dzieci, z którym brała udział 

w licznych turniejach i konkursach. Śpiewa również 

w legnickim szkolnym chórze, bierze lekcje śpiewu. 

KLAUDIA SKWAREK 

Urodziła się w Warszawie, mieszka w Józefowie. 

Spiewa w zespole wokalnym MDK w Otwocku 

i w grupie wokalnej Studia Buffo w Warszawie . 

W latach 2002-2007 należała do chóru Rubikon 

MDK w Józefowie. Laureatka wielu konkursów 

i przeglądów, m.in. Otwockich Spotkań z Piosenką 

D ziecięcą (I miejsce - 2004, li miejsce - 2001), 

Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

„ Rozśpiewany Wawer" (I miejsce - 2003, 

Ili miejsce - 2007, li miejsce - 2009), Mazowieckiego Konkursu Piosenki 

Polskiej w Otwocku (I miejsce), festiwalu „Warszawa da się lubić" (Ili miejsce), 

Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Otwocku (li miejsce), Otwockich 

Spotkań z Piosenką (I miejsce), festiwalu „Barwy Piosenki" (nagroda pubłicznosci) . 

SABINA LANGNER 

Absolwentka OgółnoksztalcąceJ Szkoly Baletowej 

w Bytomiu z 2002 roku . Od najmłodszych lat fascynowała 

się tancem. Jeszcze jako dziecko występowała 

na scenie Opery Sląskiej . Po uko1iczeniu szkoly 

została tancerką Gliwickiego Teatru Muzycznego. 

Obecnie jest solistką baletu GTM, gdzie występuje 

w większosci spektakli obecnych aktualn ie na afiszu, 

m.in. w Footloose, 42nd Street, Dziadku do orzechów, 

Chodniku 05, Pinokiu (pierwszoplanowa rola Kolombiny) . 

Uczestniczyła w licznych warsztatach i konkursach tan ecznych. Od 2001 roku 

dorywczo pracuje w agencj i modelek. występowała w serialach i reklamach. 

występowała w zespole baletowym Opery Krakowskiej (m.in. w przedstawieniach 

Zemsto n1etoperzo, Królewna Śn ieżka, Faust) . Od marca 2008 roku pracuje 

w balecie Gl iwickiego Teatru Muzy cznego. Uczestniczyła w licznych warsztatach 

tanecznych w Polsce i za granicą {w Holandi i i w Niemczech). Brala też udzial 

w Konkursie Choreograficznym Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu. 

MARIOLA WICHROWSKA 

Pochodzi z Katowic . Absolwentka Ogólnokształcącej 

Szkoły Baletowej w Bytomiu z 2009 roku. W ramach 

praktyk szkolnych brała udział w spektaklach 

bytomskiej Opery Sląskiej Dziadek do orzechów, Pan 

Twardowski i Księżniczka czardasza. Uczestniczyła 

w konkursach baletowych w Gdansku i w Szczecin ie. 

Tancerka baletu Gliwickiego Teatru Muzycznego. 

DANIEL DĄBROWSK I 

Pochodzi ze Zduńskiej Woli. Absolwent Państwowego 

Policealnego Studium Zawodowego Wokalno

Baletowego w Gliwicach. Studiuje na Akademii 

Muzycznej w Lodzi na kierunku choreografia i techniki 

tarica. Przez krótki czas występował w zespole 

Mazowsze. W latach 1990-2002 występował 

w zespole EFEKT, z którym bral udział w licznych 

konkursach tanecznych oraz mistrzostwach 

Polski, Europy i świata w tańcu w kategorii show

dance. W latach 2002-2004 był członkiem Chóru Kameralnego Politechniki 

Wrocławskiej „C onsonanza" Współpracował też z Pałacem Kultury Zagłębia 

w Dąbrowie Górniczej i z teatrem A Priori . Od lutego 2007 roku jest tancerzem 

baletu Gliwickiego Teatru Muzycznego. Na gliwickiej scenie wystąpił m in . jako 

Houdini w musicalu Ragtime oraz jako Wasjeńka Wiesi owski w Annie Kareninie. 

PAWEl KRANZ 

Absolwent Panstwowego Policealnego Studium 

Wokalno-Baletowego w Gliwicach. Tancerz baletu 

Gliwickiego Teatru Muzycznego. Jeszcze w czasie 

nauki w studium współpracował z GTM, występując 

w koncercie Viva tcalior i w musicalu Ragtime. 

Występował także w Operze Krakowskiej w operetce 

Baron cygariski z choreogra fią K. Aleksander-

Kmieć . Bral udział w licznych warsztatach 

tanecznych prowadzonych przez polskich 

i zagranicznych tancerzy i choreografów, organizowanych przez Sląski Teatr Tanca. 

LUKASZ MARCZYNSKI 

Absolwent bytomskiej szkoty baletowej . Jako 

tancerz pierwsze kroki stawia ł na deskach sceny 

Opery S ląsk i ej. Na początku kariery zwią za ny 

z Operą Krakowską, od 2002 roku jest tancerzem 

(obecnie solistą) Gliwickiego Teatru Muzyczn ego. 

Występował w wielu spektaklach GTM, m.in . 

w Footloose, Dziadku do orzechów jako Książ ę, 

Hello, Dolly'. Chodnik 05, Pinokio (pierwszoplanowa 

rola Arlekina). Współpracował ze znanym 

amerykańskim choreografem Lacym Darry lem Phillipsem, dzię ki któ remu wyjechał 

na siedmiomiesięczne tournee po Europie Zachodniej z musicalem Dirty Danc111g. 

KAMILA SWIĘCICKA 

Solistka baletu Gliwickiego Teatru Muzycznego. 

Absolwentka Pa1istwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu. 

Od 2000 r. wystąpiła we wszystkich premierach 

GTM, w tym w klasycznym balecie Dziadek do 

orzechów (jako Wieszczka Cukrowa) i w spektaklach 

baletowych Zagubieni w sobie, Rzeczy niepokój, 

Chodnik 05. Pracowała pod kierunkiem wybitnych 

choreografów, m.in . J. Altera, A. Fanta. J. Niesobskiej, 

H. Konwi1\skiego, J. Sta1ika. a jako asystent choreografa 

współpracowała z K. Aleksander-Kmieć, J. Badurkiem, Z. Rudn icką. W. Janickim 

i E. Bogdanovich. Współpracuje z prywatną Szkołą Baletową im. M. Szewczenko 

w Gliwicach. Występowała na Festiwalu Tanca Współczesnego w Kaliszu i Fe stiwalu 

„Viva li Canto" w Cieszynie w ramach przeglądu Polska Scena Tanca 2009. 

Jest absolwentką pedagogiki baletu na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. 

Współpracuje z Operą Sląską, występując gościnnie w spektaklu baletowym Kot w burach 

i operowym Carmina Burana. Współpracowała również z instytucją Camerata Silesia. 

z którą w 2008 r. występowała w Izraelu w ramach dni polskich w Tel Awiwie. 

KONRAD DĄBROWSKI 

Pochodzi z Włoszczowej, mieszka w Katowicach . 

Do swoich największych pasji zalicza taniec, 

muzykę i choreografię . Występował w Gl iwickim 

Teatrze Muzycznym w musica lu Hello, Dol/yl. brał 

udział w 45. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej 

w Opolu . W przyszłości chciałby nada l rozwijać swoje 

umiejętności taneczne oraz współpracować z GTM. 

ALEKSANDER KRUCZEK 

Pochodzi z Bie lska -Białej, mieszka w Gliwicach. 

Jest instruktorem ta1ica hip-hop, electric boogie, 

breakdance. Pracował w różnych domach 

kultury w Bielsku-Białej . Brał udział w licznych 

zawodach breakdance i hip-hop, zdobywając 

wiele laurów. Autor choreografii do musicalu 

Moni/est, pokazywanego w jego rodzinnym 

mieście, oraz do spektakli amatorskich teatrów 

tworzonych przez nastolatków. Występuje 

w musicalach Foorloose i Hello, Dolly! w Gliw1ck1m Teatrze Muzycznym. 

Swoją przyszłą karierę wiąże z teatrem: chce występować na scenie, 

i,piewać , tanczyć, zdawać do akademii muzycznej lub teatralnej . 

SEBASTIAN SOSNA 

Tancerz baletu Gliwickiego Teatru Muzycznego. 

Absolwent bytomskiej Ogólnokształcącej Szkoły 

Baletowej oraz Wyższej Szkoły Artystycznej 

w Frankfurcie nad Menem. Brał udział w licznych 

spektaklach frankfurckiej opery, Teatru 

Miejskiego w Osnabruck oraz Teatru Miejskiego 

w Wiesbaden . w GTM tanczy m.in. glówną rolę 

Księc ia w Dzia dku do orzechów. Uczestniczył 

w licznych warsztatach tan ca współczesnego 

w Niemczech, prowadzonych przez wybitnych choreografów. 
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JAK DOBRZE CIEBIE MIEC 
(tekst polski: Jacek Mikołajczyk) 

TAK TRUDNO Ml DZIŚ UWIERZYĆ, ŻE TY 

BYŁAŚ ZAWSZE AŻ TAK BLISKO 

SAMOTNOŚĆ TO PECH, GDY NIE WIESZ, ŻE GDZIEŚ 

KTOŚ OBOK CIEBIE JEST TAK BLISKO 

JAK DOBRZE WRESZCIE WIEDZIEĆ 

JAK DOBRZE. ŻE WIESZ 

NIKT JESZCZE NIGDY MN IE 

NIE POZNAŁ TAK JAK TY 

NIKT TAK JAK TY! 

NIKT JESZCZE NIGDY TAK 

NIE PATRZYŁ W OCZY Ml 

NIKT TAK JAK TY! 

NIE CZEKAM JUŻ, BO ZNALAZŁEM DZIŚ TO 

CO ZNALEŻĆ MIAŁO MNIE 

ZOBACZYŁ KTOŚ MNIE, USŁYSZAŁ KTOŚ MNIE 

NIE MUSISZ MÓWIĆ NIC 

CZEKAŁEM , LECZ WIEM 

ŻE KONIEC Z TYM, ŻE 

TAK DOBRZE 

WRESZCIE CIEBIE MIEĆ 

JAK DOBRZE WRESZCIE WIEDZIEĆ 

JAK DOBRZE, ŻE WIESZ 

NIKT JESZCZE NIGDY MNIE 

NIE POZNAŁ TAK JAK TY 

NIKT TAK JAK TY! 

NIKT JESZCZE NIGDY TAK 

NIE PATRZYŁ W OCZY Ml 

NIKT TAK JAK TY! 

NIE CZEKAM JUŻ, BO ZNALAZŁEM DZIŚ TO 

CO ZNALEŻĆ MIAŁO MNIE 
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