






kon!C'kśdc ralcgo gątunku tego rodzaju ml'tudy prul'y oruz Ol'J.'llfllzat·jl maturhdu muzyl'zno-kiuralncgn h~'ly ocz:-;,iscil' 
prawdzlwll rt:wolucją 1-'nyprJmnjjmy lei, że w lin ir po ruz pierw ·;:y \\ hi,,;tnrli Broudwu)'U puj11\\ill l<ię nu ·t·cnie l'aikuwirlt• mutz:, aklo~: 
Jelll dod11ló 1fo tego muzyki: n1t·kuw11, 11k11Z11je ~ię, ie musical ll'D był pr11wdziwym pr1.ełmnC'm . , ;i sll'l~. <lo nwej lwczki miod11 nu.lt'iY 
domic9Ul~ łyżki; dziegciu: m1rkolyki. B)·ty one nic tylko jednym z lcmulirn pr.wd~ltmienln - ku<lno w mui,;kuJu nie zuuwużyc· rhurll.klt·ry
!'llyczneb"' dln \IUlll)'ch cz11.~ów i kt1ltu11 llbtl~nil' mf1?oi11r. Pllblwillwci.rn p11dcj,d11 I.Io h"h wżywuniu - u.Il' i ,.,1ymul11t11ri·m, kti"•lj mini 
pom11gu(o aktorom w impru\\uacjl nruz w uu-1.yrurutlu si~ t1.• rormle . • Jak w ·11uminojq czlunko,,11• prcmiProwl!j uhsad~: t•zęi;Ł· z nwJ1 gral11 IJll 
prostu pod wpływem środk{iw 11dur1..11jq1-:.·ch. Co msjmnh·j lnlj1J 1lktor(1w /11,ir zmn.rlo ne slrułl'k pr.wd11wknwanl11 n11rknlyk(1\\; \\irłu hyln 
uzależnlnnyi•h. nit•ktfir"lY muHI •li si• pndd1ul pro,1?r11mnm \\lllkl z n11łn!!il'nt . Cl1ż. hył Lo z.n11k lv/.it<;ów i lrurluu ·lędZi'\\il• , Ż<' ri. klftr?.)' podji:ll 
RiQ uu:lenie prczcntac•j1 h"\\·i11Lopo1..rlqdu l1ippl!ió" reszcie i;" i11111, nie tylko doznali rndnsci plynqceJ z •idnuccnl11 tłoly1·hl'7JU;ml')"l'h norm i 
ogrtll1iczei1, nlc l nlł whl.!lncj >łkórzc> ndczuU najbu.rdzic·j pr1.<'r1i7.<1jljl' kun kw ·nl'j • w1•J1~g11 \\)boru 

Tuk czy inaczej prt·mit'ra ndbyla sii;- w Biltmore Theil\l'r ~!l b."\\ictniu J91;b roku. W roł11ch gf(1wnyl'11 wystqplli !łado j11ku CJ11mll1 
i Ragni jnkn Bergl!r. l.'lkwa.szony nfteju.lny B111adw11) nic prL)i11ł Jfuir zhyl przy<'hylnil' - r1..>t·cm:jt• I'<• n.ujwyi.cj 11odp11d11ly pud okrt~I •nil 
. mLxed", t"Z)'il mie'<ZllDe., ·a p~·klud M.'f! •n1.ent .llally Nt•\\ " pi 1LI, że /111ir jest mu ·it·Alein -",ilgu.rnym, pcrwer~jnym, ni m1lt'zny111, 
tanim. cynicznym., obrai.llwym i ogólnie rzeCT. biorąe kiepskim, a wszystkirh tyc·h , którl.) mlcll z nim cJJkolwłck wspólne.,:>. nuJe?.ulob) 
wy ·zorowae porzl\dnym mytllrnt i J!fJwf1•sl n11 słońcu cr•lem W) .su.szrni11". (Zdujr· . lę, Żt! uknt!iznnu wskakuj1\1•ym llnnll'm li tanin ob •lg. 
jaklmi w Pmri1t('P1d11r/1 Md1LBrookl\11 obdal-• .mn11 ll'fo.\'11f llil/1•rt1, tn 1>11ti1dlu lej \\1ll.~11il' l'I'<! ·nzji). Sttt.111 się J~ r"/.l't'z ttleslych11.1m: nu 
teatralnej ulicy slynąecj z wszechwiedzy recenzentow zjetilume przez nkh pn.c·thlł1wlt•nil· ni•• tylkn Ol'' łulrt, alt• ,.,111111 się \\it•lklm 
przl'bnjl'm, :tugranym oslulL'<'"t.nh• I 7fi0 rllZ) .• 'u ratunek J/ulr IHlhil!ł(ła Telftizj11, klórej r l'porl1•r1.y en1112j11.: ty ·znie pr?.)·jęli mus11·1ll 
u hlppls11Ch i nie gzr-t~U mu podrwul. Jcgu stawu z.tl. liczała coraz uerue kręgi za <'zym i,;zybko zuczęly nadążać koll!jnc amcryknntski • 
pro<lukl•je, kt11re ju.k grzyby pn cll'sZCJ.U rozpr1.c;1r1.elllty lę po cał)'ID kraju. Pomimo 11role~t6 . kMd l'Zlll'lillY<'h 1in1d11c •nt11m pod nogi. 
wkrOlce w samy h Sl11nul'l1 Zjc•dnuczonych 1,rr11nu l'Zlerlldci Wl'111)1 l lflir, m ?J't!llZ\14 pr1.ycz} nllo. ii;- dt> •kr6et:ni11 okresu jcgu wysL11"i-
11nin 1111 Brmld\\'uyu .• JesZl'Zl' w tym tsll.IIlym I !.168 rolni - 'Z7 wnelłnia- odbyła się pretnieru łt>n<lyliska. kklra llóścl~ pr1.cdJ;luwii•n - I !.1!17 -
pobiła nuwet ~owy Jork. lteillizutorzy µodji:ll ti•i zbawkmtll\ ~Je:. by~ z wielule1111!1 tradyl·j11 i pozwolh~ n~ pr1Klukt~P 1111/r 
w rodzimyrb językłlch po~zcwgt•lnycb kru]rm: dzięk1 czemu hlpp mUBl~11. rowolnrja wkri\Lcp og.1rnr,lu eal~· świni. Nie11tot~; 
do Pobki dotlll'ła stosunkowo późno. bo dopiero w 11199 roku 

Osobnym rozdzlnlem w cizi ·juch Httlr l ftlm MlloAa li l!l7ll roku •ski l'l'żyser ob ~r-1.al mu kal jcszt·ze w Public 
Theator i muychmIB..Bl znproponowal uklorom przeniesienie Jr!> do ogo 1 teatrów Prngi . • 'le tcty. okez11ło sh;. i.c w ń\\'C'Zl':myrh 
realiach pulltycznychjmst to niemożliwe. Gdy Y.~je1:h1'1 na stal do Stan<rwZJl'dn zonyc·h . skonla.ktowal się 'I. R~1hn I Redo, pmponuj1w 
Im. że nakręci Huir jako flWÓj pil'nvszy 11merykruisld rum. Artyt..i. któn;y znuli jego (•zt•skie d1Jela, CbQlnte ud2lcłlli Zgud)'. Prob!Pm 
polega! na tym, że ż11den z hollywoodz.kkh producentów nil' miał uunł4nt pcl\\ier,1,uf· htkit>l!O 1•uck11„ juk Halr. w r~t'C' zupulnit· nl.eznlllll'gtJ 
rt•iyscru. Rab'lli i Rado powsta.ll jednll.k wierni swem pomysllJ\\1 I uu:zcklll.I . uż Furman zdub •dzi ' otl puwi11dnią slawi:. ro stalu Ri • 
faktem po premierze Lof 1i 1iad lmk111C'z11111 (111iazrimn. Czeski reżyi;rr mocno zmienił hroadwayomikl Or)'{..rinul. Podporzt1dkownl calosć 

pod Jmrarną fabu łę. &kupioną wokół po tul'i C'hllld1"a Rukow~kicgo, kt6r) w jego lilmil' 
nie byl hippisem, ale l'h łop<'(•m ze srudka\H·1-ro Wsdwtlu, w drodze tło \\'il'(rtumu 
nalykającym sl1; nu zwllflov.11.111\ komunl' i dujqcym oczu.rnwuc jrj cgzoty!'z.nym 
pn~dstav.iele!om , .'hella a\\'an. owłllu na c·ńrki: amc:rykuńskich wnspfm a w wyniku 
1ru1,ric-megu nioporozumtenia śmiere w Wif'tnamłe poniósł nic L'laude. u Bt•rgl'r. W tej 
w rsji Hflil' stał si~ bnrdziej 1spójny. zw1t1·ty. nuhrul dynnmikl I k.l11row111q•1 Odniósł 
sukces i stal si~ fiiinl'm knlluwym. alf' lo rhyba głównie dzil:ki niemu "11.m muskuł 
częscluwo s1rncll sił~ mirnlfcstu i zm1111.ł pnoz niekloryc•h uznuny za zt~dzn11). dm,·y!'
nahrny i upro„zezon)'. obraz z żyria hippbów. Ku takiej opinii <>klunlall ~1i: ~llUli Rudo 
i Hagni, kl(Jf'b)' hJm nazyw11li H. jaku i:e ich zdanil!m form.an odehrał kł!Jlu1r cillc . 11ir". 
czyli po\\iclrze 

Unh; broudwa~·nw-ikieJ prf·rn iery flulr putl pm\.1 tł:tlula Mlt-baPlo\\.i Hullt>ruwi jPJ!U 
11slrolużk1L. l\luriu Elii,;~ Crummuirt.' , obiecujql', iż dzień :m lmictnia Zllpcwni jl•J?ll 
µr1.t·<l!>.11;1\zlt;l'iu su kt·f'~ . lłrallwtr1rLy mu..,ka.lu jak n11jhnrdzil'j „1•rio pod1·hodzill cl11 
wi-rn. l'U s1ano1\·i111 amu s<'tlno idc>ologii \l'YSlll\\illnt•b'll pr.iez sil'bio mull'ri11hL Hr11r nw 
b~ Io huJkq nbrllZkh·m r11d;r.11j1Jw~·m. p11wiru;!k11. Byłu udPrlt'lliPm - l'i11wm w zmurswl: 
4winl th1rll. l)\'lt, w ufi •jtllm1 f!olllyk(:. \\ .\ml•ryk1,111111111„ kttlru \\ s1wj k•lll""f'lnl)'\\1ll'l 
µostal'l tłuprowudz!lla du szu.lu nil• tylko dlugowlo ·ych htppi„ow. ~lialo w sobie :!11; 
pr1.ck1111)"\\'Unia. k1·1.)1•zał11: . Pith-.•.t•lt„ jm·y ]l' lt• m), wyslul•l111j1•i1· nuszyt•h ru1•ji' ". li• z 
1egt1 20;;111111 dl.is'' Z porsp1•kl)V..)i X.Xi wi1•ku 'Pni:l11damy na hippisów mqt.lr.ll.'Jsl u 111 

11'l>zyslkn. l'O l h1 si•; udzhlll'm legu nu•hu. Wi11domo: HIV, Illlrkntyki... Trudno myślt:t: 

u llfl ir nit• Ul\"ll,rlt dnluj1 • 11•J WI tlz~: t\lt• 1i\I. hunt 11 !>'\1·ujej czyst<.'j p11„111 •i. ż~..,1·iu łowoM„ 
rudo 1• ży<:IH . ów Ji:ZJ poknzuny mio1aJ111· •mu . Ii: w kanwem·j11rh ~'Wi• n. ów 
z11r11'llb'l'Wll0\\1 n) prze?' 'I lrn1!1m11 ,.fN'nk ~how" W<' w. z,y lklm tym tkwi 1· ln111·~0 

ut.lzaju. b!ll'cLw pi1·r'Mll!Uł mątlr11s1" Nai\n11t• nm~nu o. 111wić ll)lUnie, ez~ ""llut 
nqdz.tiny pr.wz 1.wuri w1U1l<1'b Wµpl.sfiv. nit· h) lh~ judnuk od robinę l(•psiy od 1111.sZl'l!O 

dtl!ilL•jsi1•g11 wpkliro st.t•zurr'i\\ '\il' pr1.ypntlklc 111 u S1.l·ksplra najmętlrz •Ji.~ ok11zp1 ttl 
s1 ·zwykle btuzer1. 

J acek Mlk1Jl11jczyk 

W polowie lat 60. ubiegłego wieku Stany Zjednoczone ogurnęl a g-orączka mlodzieżowcj rewolty. Kontestacja, 
kontrkultura. rewizja amerykańskiego stylu życia, krytyka konsumpcji, krytyka komercjalizacji życia - to sztandarowe 
hasła próbujące zdefi n iować wrzenie ducha, które ogarnęło ten wielki kraj. Niebawem gorączka przeniosła się na lo.ne kraje 
anglosaskie oraz, w najróżniejszych odmianach i mutacjach, na dalsze kraje zachodniej cywilizacji z Europą '.la chodnią 

włącznie . Młodzieżowa rewolta przedostała się przez żel azm\ ku rty nę około 1967 roku. W Polsce, w Czechosłowucji, n11 
Węgrzech, w NRD, a także w pewnym zakresie w Związku a ·ee ·m, powstawaly ogniska zapalne, które z czasem, 
z większą lub mniejszą intensywnością, zamieniły się w ewo cję o •c jową manifestującą się poprzez młodzieżo\\>-y bunt, 
niepokój, ferment. W wypadku komunistycznej hcmisf , · nie możnu jednak mówić, z oczywistych względów, o pos tawach 
antykonsumpcyjnych. Przyczyny tych zj awisk są różne. 

Młodzieżowa kontrkultura w Stana· jednoczonych przyjęła formę różnorodnych ruchów walczących o prawa 
obyw11tclskie, szczególnie o równouprawn ie rasowe, ruchów politycznych nazywanych Nową Lewicą om~ ruchu 
hippisowskiego. Ten ostatni byl zjawiskiem najhardziej rzucającym się w oczy <' żby ze względu na ekscentryczny 
wygląd jego członków: długie włosy mężczyzn. brody, kolorowe stroje, indiańskie, hinduskie i meksykańskie ozdoby. Mówiąc 
dosadnie: młodzi ludzie przestali wygląda amerykańsku. Hippisi czy też headzi, ]l:l i się nazywali, stali się wizualną 
manifestacją całego szerokiego społeczne jawiska, którego zasięg obejmował terytorium Ameryki Północnej od Nowego 
Jorku po Kal ifornię, od San Diego po Hali t i ancouver. Kontrkulturowy wir wciąga! coraz więcej białej młodzieży między 

piętn astym u dwudziestym piątym rokiem · ycia, wywodzącej się z amerykański · klasy średniej. \\ ir ten czerpał 
heraklejską „nę i nietzscheańską moc z kryty pods tawowych wartości tejże uprz ejowanej warstwy. Ilu tego dochodził 
bardzo siln_y sprzeciw wobec toczonej prz z t? r . kę wojny w Wietnamie. Krytycy amerykańskiego s tylu życia, z jego 
hedonistycznym konsumeryzmem i establishm lte tlpnwiedzialnym za zbr I wojnę, szukali pozaamcrykańskich 
rezerwuarów wartości. Rewolucja hippisowska mia ksjologiczne pqe nie: odtąd priorytetowe znaczenie mialo mieć 
pytanie: . jak", które zajęło miejsce uprzedniego obllga o ego " o". „ k yć, aby żyć w pełni" zastąpilo pytanie poprzed
niej generacji: „Co zdobyć, aby żyć komfortowo". 

Beatnicy, poprzednicy hippisów, przekazali im w spadku fascynację religiami spoza judeochrześcijańskiego kręgu 
kulturowego. Następowała wymiana kulturowych wzorców. Protestancku-purytański model religijny zosl11l zainfekowany 
wszelk iego typu nurtami duchowymi, takimi jak: buddyzm Zen, hinduizm, gnoza Gurdżijewa, szamanizujący buddyzm 
tybetański, wczesne mistyczne chrześcijaństwo mnichów z pustyń Egiptu i Syrii, chrześcijaństwo aleksandryjskie (Klemen. 
Orygenes, Dionizy Wielki i Dydym Ślepy), wszelkiego rodzaju szkoły gnostyckie i manichejskie, esseńczycy, tantra jogi 
u także tubylcze religie Indian. Te duchowe nauki wraz z ich ceremoniami, materialnymi ar(efuktami oraz akct;' .,.11!!!1,1./J 
złożyły się na nowe parareligijne rytuały hippisów. 

In nym spadkiem po beatnikach było zamilowu ni e 
do podróżowania przez Amerykę, Meksyk i dalej : Indie, Nepal, 
Ma roko i Europt: . Bollt nicy i hippisi przy~·zy n i U się do powstania 
tzw. „pokolenia plecaka", rozp<1wszcchnili autostop. Zbuntowana 
młodzież lat 60. zapoczątkowała trwającą do dziś erę 

młodzieżowego nomadyzm u. Hippisi z ułożyli swoje przyczółki 

w Kutmandu, na Go a , w Matuli na Krecie, los na Cykladach, I 

na Ibizie i na Place w Atenach, Hiszpatiskich Schodach w Rzymie, 
skwerku na Krakowskim Przedmieściu czy na krakowskich 
Plantach. 

Szukaniu duchowych przygód towarzyszyło odkrywanie 
własnej cielesności. Neofreudyzm Herberta Marcusego dawał 

teoretyczne podstawy do rozkwitu dionizyjskiej rozwiązłości 

seksualnej wśród noweJ:!o pokolenia urwanego z protestanckiego 
pasa biblijnego. Seksualne wyzwolenie w purytańskiej Ameryce 1 

- - - -------
________ J 



było siarczystym policzkiem wymierzonym pokoleniu 
zapracowanych i wstrzemięźliwych rodziców. Dla hippisów 
monolityczna, dominująca kultura. która dotychczas 
kontrolowała ich życie i dostarczała wzorców 
postępowania w najważniejszych sferach życia prywat
nego, intymnego i społecznego, nazwana została „Wiel
kim Bratem", „Establishmentem" lub po prostu „The 
Man". 

Jeżeli chcesz zerwać z pokoleniem okropnych 
rodziców, musisz też zerwać z ich używkami. Również 
używki są odpowiedzialne za stan umysłu - agresję, 

nienawiść rasową, demagogię i wojny, z wojną w Wietnamie 
na czele. Hippisi zastąpili alkohol marihuaną i nowym 
psychodelicznym środkiem - LSD, zwanym w ich języku acid 
(kwasem). 

Kwas "'Płynął twórczo na muzykę rockową w latach 60. Acid 
rock, stworzony przez sztandarową hippisowską grupę Greateful 
Dead, z czasem dotarł do bryt)iskich The Beatles i The Rolling 
Stones, a potem poprzez nich przedostał się w muzycznej formule 
do najdalszych zakątków świata. I koniec końców wylądował 

I w naszej nadwiślańskiej ziemi, czego przykładem są teksty 
\ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. i muzyka takich zespołów, jak Breakout czy Romuald i Roman. 

Pierwsi hippisi pojawili się w PRL-u w 1967 roku - dokładnie w tym samym roku, w którym odbył się wielki „seat
in" w San Francisco. Piotr Janczerski z folkowo-hippisującego zespołu No To Co śpiewał, że „nie trzeba jechać do San 
Francisco, żeby spotkać hippisów". Na początku powstawały tu małe, zazwyczaj kilkuosobowe grupy - w Warszawie, 
Krakowie i Wrocławiu, potem w Łodzi, Poznaniu, Katowicach i w Trójmieście. Polska Rzeczpospolita Ludowa pod koniec lat 
60. przeżywała jeden ze swych kryzysów. Kończył się okres tak zwanej malej stabilizacji, czyli względnego skromnego 
dobrobytu w socjalistycznym społeczeństwie. U władzy nadal był pierwszy sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka oraz 
premier Józef Cyrankiewicz. Ich portrety wisiały na honorowym miejscu w każdej klasie szkól wszelkiego szczebla w całym 
kraju. Koniec okresu malej stabilizacji zamienił się w długotrwałą stagnację. Władza kładła ogromny nacisk 
na uprzemysłowienie kraju. Budowano gigantyczne zakłady przemysłowe: kopalnie siarki w Tarnobrzegu, węgla brunatnego 
w Turowie, rafinerię naftową w Płocku. Ogromnemu wzrostowi zatrudnienia towarzyszyła propaganda wydajności pracy. 
Im więcej wytwarzano dóbr wielkoprzemysłowych, co być może w kontekście całego socjalistycznego bractwa RWPG miało 
jakiś sens, tym bardziej zaniedbywano produkcję żywności i przedmiotów codziennego użytku. Ludzie zaczynali odczuwać 
tak charakterystyczne dla społeczeństwa socjalistycznego braki w zaopatrzeniu. 

Kontrkulturowa, obyczajowa i polityczna rewolta objęła również resztę Europy. Rok 1968 zaznaczy! się wieloma 
historycznymi buntami: czechosłowacką Wiosną, stłumioną radzieckimi i polskimi czołgami, majowymi walkami studentów 
we Francji, zainicjowanymi przez tak zwaną Międzynarodówkę Sytuacjonistyczną. 

W Polsce mieliśmy Marzec 1968 - studencką rewoltę brutalnie stłumioną przez Milicję Obywatelską. 
Władysław Gomułka i partyjna góra, używając całej dostępnej im maszynerii władzy, walczyli ze wszelkimi 

przejawami buntu. Walka ta odbywała się nadal w kostiumie komunistycznej ideologii. Czuło się jednak, że za tą fasadą 
kryje się coraz częściej jedynie wola pozostania przy władzy. Wydaje się, że cala nagonka antysemicka związana 
z Marcem'68 była bardziej rezultatem bezwzględnej walki o władzę niż korygowaniem komunistycznego ideału. 

Na tle tych wszystkich wydarzeń, w które należy też włączyć późniejszą nieco rewoltę robotniczą w Trójmieście 
w 1970 roku i przejęcie władzy przez Edwarda Gierka, pojawiły się w Polsce pierwsze grupy hippisów. 

Hippisi, mówiąc kolokwialnie, bunt wypisany mieli na twarzy. Prowokacyjny wygląd: długie włosy, kolorowe stroje 
oraz niechęć do socjalistycznej pracy, stały się dla władzy wizualną manifestacją tego wszystkiego, co wymykało jej się 
z rąk. Hippisi, niczym w akcie samoofiarnym, stali się z oczywistych względów celem wszelkiej przemocy: od przemocy 
mediów, aż do czysto fizycznej. Mimo że ich bunt nie był na pewno, z wyjątkiem kilku przypadków, buntem politycznym, 

,,_,, _____________ _ 
władza z dużą dozą niechęci i wręcz nienawiści zwróciła się przeciwko I '\ 
nim. Wielu z nich doświadczyło, czym jest brutalność ludowej Milicji I I 
Obywatelskiej, zanim odkryli to pochodzący często z dygnitarskich domów I I 
komandosi, czyli ludzie, którzy tworzyli podwaliny późniejszej opozycji I I 
politycznej. I I 

Hippisi byli papierkiem lakmusowym nastrojów panujących wśród I 
władzy, tym bardziej, że zmiany zachodzące w zachodniej kulturze, 

a szczególnie pojawienie się kultury masowej, władza odczuwała jako cios 
wymierzony celowo i z rozmysłem w socjalizm. Hippisi byli w jej oczach 
forpocztą tych zjawisk. Partię nie tyle przerażał ich ekscentryzm i indywidual
izm, co raczej brutalny fakt, że oferta socjalistycznego sposobu życia, przy 
pomocy której chciała zdobyć dla siebie młodzież, skazana jest na przegraną 

w konfrontacji z młodzieżową falą nadchodzącą z Zachodu. Żelazna Kurtyna 
rdzewiała, a kolorowe koszule zwyciężały pojedynek z czerwonym krawatami, 

kanciastymi garniturami i topornymi buciskami. 
Represje systemu władzy oraz walka z politycznym i obyczajowym 

przeciwnikiem stanowią tylko jedno oblicze tamtych czasów. Często mówi się, 
że okres władzy komunistycznej w Polsce to czas stłamszenia wszelkiego 
indywidualizmu, to okres szarych ludzi w ubiorach opisanych powyżej, bloków 
z wielkiej płyty, zatruwających środowisko naturalne wielkich zakładów 

przemysłowych. Rzeczywiście, ulica ówczesnych miast nie tryskała kolorami, 
reklamami i światłami neonów. Nieliczne samochody, kopcące autobusy, 
nierówne chodniki i wszechobecne bioto stanowiły pejzaż tamtych czasów. 

Polscy hippisi, choć byli lżeni i inwigilowani przez milicję, mieli szansę 
uczestniczenia w życiu artystycznym najwyższej próby. Tacy artyści, jak 
Kantor, Bereś, Stażewski czy Grotowski chłonęli ich kontrkulturową energię, 
która intensyfikowała ich własną twórczość. Hippisi za swą odwagę, bo 
naprawdę trzeba było być odważnym, by wówczas manifestować chociażby 
samym wyglądem swoje przekonania, otrzymywali nagrodę: szacunek artystów. 
Mieli też szansę sami stać się artystami. Wielu z nich ją wykorzystało. 

Polskie zespoły muzyczne, artyści rockowi, kompozytorzy i scenogra
fowie próbowali w ówczesnej siermiężnej rzeczywistości stworzyć dzieła 
sceniczne nawiązujące jakoś do hippisowskich musicali z zachodu, z Hair " _______ - - _____ ... „ 
na czele. Mam tu na myśli przede wszystkim rock-operę Naga, której premiera odbyła się w 1973 roku. 

Rock-opera to gatunek muzyczny, który starał się w Polsce naśladować amerykańskie i brytyjskie spektakle muzy
czne, takie jak hippisowski Hair, Tommy zespołu The Wbo, czy pierwsza rock-opera w historii, genialny S.F. Sorrow The 
Pretty Things. Mimo że w Nagiej wzięło udział kilkadziesiąt osób, łącznie z tuzami polskiego jazzu, efekt był raczej mizerny. 
Libretto napisał Grzegorz Walczak, muzykę Mateusz Święcicki, Zbigniew Namysłowski, Wojciech Korda i Zbigniew Podgajny. 
Śpiewali Rusowicz, Korda i Stan Borys. Gdy dzieło ich było gotowe, napotykali różnego rodzaju trudności. Jako rockmanom 
nie chciano im udostępnić scen teatrów czy operetek. W końcu Jerzy Krechowicz wyreżyserował i zrobił scenografię do 
Nagiej w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Tematem utworu była katastroficzna wizja, walka Golemów i Plazmy, molochów 
i automatów z silami dobra. Naga miała dużą widownię, gdyż można było zobaczyć na scenie nagie dziewczyny, co w PRL-u 
graniczyło ze świętokradztwem. Była pierwszym parahippisowskim spektaklem w Polsce. Podobną tematykę dehumanizacji 
i automatyzacji życia poruszył warszawski zespól Klan w swoim widowisku muzycznym pod tytułem Mrowisko. Hippis ująca 
młodzież przełomu lat 60. i 70. nie miała innej możliwości protestu przeciw niszczącym przyrodę gigantycznym budowlom 
komunizmu, niż poprzez piosenkę czy formy bardziej rozbudowane, jak rock-opera i musical. 

Polscy hippisi, których liczebność na przestrzeni 1967-1980 można szacunkowo ocenić na 20 tys. Judzi, zostawili 
trwale wartości. Przede wszystkim w muzyce, teatrze, sztuce, pedagogice i psychologii. Większość artystów rockowych 
jakoś mniej lub bardziej otaria się o sztandarowe idee hippisowskie oraz prądy muzyki psychodelicznej. Na pewno można tu 
wymienić takich artystów, jak: Niebiesko-Czarni, Niemen, Romuald i Roman, Breakout, Tadeusz Woźniak, Anawa, Ossjan, 
Grupa w Składzie, Zdrój Jana, TSA, SBB, Martyna Jakubowicz, Chłopcy z Placu Broni. W teatrze inspiracje hippisowskim 
prądami z kręgów kalifornijskich Diggers możemy dostrzec w Teatrze Laboratorium ,Jerzego Grotowskiego, w twórczości 
Teatru STU, Teatrze Ósmego Dnia, Gardzienicach, Akademii Ruchu i innych. W sztuce: malarstwo Andrzeja Urbanowicza, 
Henryka Wańka, Jarosława Markiewicza, Witolda Popiela, Andrzeja Szewczyka. W pedagogice i psychologii: działalność 
Jacka Jakubowskiego (Społeczne Ośrodki Socjoterapii), Wojciecha · helbergera, Tanny Jakubowicz. 

Kamil Sipowicz Zdjęcia: arehiwam K. Sipowfoza 





WYSTĘPUJĄ: 

Berger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Łukasz Szczepanik 
Claude - - - - - - - - - - - - - Andrzej Skorupa I Rafał Szatan 
Sheila _ - - - - Kar lina Adamska I Ok ana Pryjmak-Malczyńska 

Bud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nick Sin kler 
Woof - - - - - - - - - - - - Mateusz Cie"lak/Marcin Wojciechowski 
Jeanie - - - - - - - - - Aleksandra Adamska I Danuta Rondzisty 
Dionne - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Anna Jakiesz 
Crissy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . Marta Świątek 
Margaret Mead _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wioletta Białk 
Hubert _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tomasz Bialek 

Komuna: 
Anna Bugajska, Sara Chmiel, Katarzyna Gruca, Dominika Guzek, Marta Krawczyk, 

Zofia Kubie, Wioleta Malchar, Paulina Pydych, Małgorzata Szczepara, 
Natalia Ślusarz, Kamila Święcicka, Mariola Wichrowska, Ewa Witkowicz, 

Hanna Wójcik, Kamil Baron, Marek Błasiak, Daniel Dąbrowski, Sebastian Dylnicki, 
Tomasz Dynarowicz, Paweł Kranz, Przemysław Łamacz, Kamil Pecka, Jurij Stesew, 

Bogdan Szolc, Paweł Tyszkiewicz, Adrian Wiśniewski, Marcin Włosiński 
oraz Łoś Łotr 

& 
zespół muzyczny Gliwickiego Teatru Muzycznego 

w składzie: 
Krzysztof Solik (keyboard), Jarosław Spałek (trąbka), Krzysztof Róg (trąbka)1 

Andrzej Miś (trąbka), Artur Kośmider I Marek Łukaszczyk (puzon), 
Jarosław Woszczyna (saksofon), Sławomir Siwczyk (gitara), 

Sylwester Sośniak (gitara), Jan Hadryś I Ronald Tuczykont (gitara basowa), 
Paweł Baryczkowski I Jarosław Janik I Andrzej Schneider (perkusja) 

In picjent: Marek Migdal 

Wojciech Kościelniak 
Rożysor, pedagog, aktor. Absolwent PWST im. L. Solskiego w Krakowie, Wydziałów Zamiejscowych 
wl.' Wrocławiu. Od N roku studiów występował na deskach wielu scen tcatro.lnych, m.in. w Teatrze 
im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze i w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Od 1995 r. zajmuje się także 
reżyserią muzycznych spektakli teatralnych, koncertów piosenki aktorskiej oraz widowisk 
telewizyjnych. W lalach 2002-2006 dyrektor Teatru Muzycznego Capitol; w roku 2006 dyrektor 
artystyczny 27. Przeglądu Piosenki Aktorskiej . Współpracował z Teatrem Muzycznym w Gdyni, 

z.ie wyreżyserował spektakle, które zyskały miano wydarzeń kulturalnych w skali kraju -
musical Hair oraz trans-operę Se11 noc11 letniej. We Wrocławiu zrealizował widowisko Kombi 11nt 
na podstav.ic utworów Republiki, Op1:rę za l r:11 grosze B. Brechta I K. Weilla (nagroda dla 
najlepszego spektaklu na 2. Festiwalu Teatrów Muzycznych, Gdynia 2009), show muzy<'Zlly 
Gorączka na podsta"ie przebojów Elvisa Presleya, ,J/andarunki i pomarafu:u • - poezjQ ,Juliana 
Tuwima z muzyką Leszka Możdżera, West Side Story L. Bernsteina, Galerię - piosenki .Jacka 
Kaczmar kiego, pier wszy na &wiecie musical bez słów Scat, cz71l i od pu<:"yfJUla do milionera z muzyką Leszka Możdżera, 
koncert Zegar złożony z piosenek J. Kaczmarskiego, koncert Slenlj krwią swoją do oceanu .<q>0koju poświQCODY twórczości 
M. Grechuty oraz Jdiotr wg powieści F. Dostojowskicgo. Wymyślił i zrealizował Koncert Galowy 30. Jubileuszowego Przegl!łdu 
Piosenki Aktorskiej, zatytułowany Gra szklmiul'lt pac-Lorków. W 2008 roku w Teatrze im. W. BoguslawskiE>go w Kaliszu 
zrealizował frrdydurke W. Gombrm\icza. W 2007 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni wyreżyserował musical o życiu św. 
Franciszka Frmwesro, a w 2010 roku Lalkę - musical wg powieści B. Prusa. 

Piotr Dziubek 
Absolwent \\Tocławskiej Akademii Muzycznej (ukończył z wyróżnieniem klasę akordeonu), 
obecnie wykładowca tej uczelni. Laurent międzynarodowych konkursów akordeonowych: Kraków 
(1990), Klingenthal, Niemcy (1991), Castełfidardo, Włochy (1992), Katowice (1993), Sankt Peters
burg, Rosja (1994). Kompozytor muzyki do wielu spekta.kli. Za najważniejszą uważo. prarQ nad 
spektaklami: Lalka i Fra11r esco (Teatr .Muzyczny w Gdyni), Balladytui, „.np. Jlajakow.~ki 

(Wrocławski Teatr WspółC?.esny) oraz Ferdydurke (Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Kali szu). Kierownik muzyczny pr.testawień, m.in. OpeT'?J za trzy grosze i idioty (Teatr 
Muzyczny Capitol), Akropolis (Wrocławski Teatr Współczesny). Od wiciu Int związany 

z PrLeglądem Piosenki Aktorskiej jako autor aranżacji i kompozytor oraz muzyk. Współtworzył 
m.in. MmularyJT1ki i ponuirmil!ze, Galerię, koncert piosenek ln.rka Grechuty Steruj kru•ią 
swoją <k> oceanu .spokoju , WiatT'?J z mózgu, Grę szk lanych paciorków. W 2001 roku wydał 
autorską płytQ akordeonową Tchnr. Współprarował przy nagraniach płyt m.in. z Justyną 
Steczkowską (A lkimja), Arturem Lesickim (Acoustic Harmony), a także Katarzyną Groniec (był kompozytorem, aranżerem 
i producentem Emigrantki, Przypadków i Na Żlfll'O) . Na wydanej przez Polskie Jtadio płycie Floll't'r Power polscy artyści 
śpiewają artystyczne protest-songi w jego aranżacjach. 

Beata Owczarek 
Tancerka, choreograf, nauczyciel stopnia ,Junior I jogi metodą Iyengara. Tańczyła w Ars Antiqua 
prof. Janiny Stn .embosz i STT Kontrast Jacka Tomasika w Krakowie. W lalach 19!l.t-97 tańczyła 
w Śląskim Teatrze Tańca .Jacka Lumińskiego. Brała udział w licznych projektach 
międzynarodowych: Wendell Beavers (USA), 1ark Haim (USA), Sam Costa (USA), Frank Haendler 
(Holandia), Diana Elshoul (Holandia), Christine Brunei (Niemcy), Mark Sieczkarek (Niemcy) . 
Założycielka Teatru Otwartej Kreacji TOK w Krakowie, w którym twor.ty choreografie. Jako 
choreograf zdobyła: I NagrodQ w Konkursie Współczesnej Sztuki Choreograficznej w Witebsku 
(2003), I NagrodQ na !lliędzynarodowycb Pre.oontacjach Współczesnych 1''onn Tanec-.i;nycb w 
Kaliszu w latach 1999, 2000, 2003, Ili Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym 
Amberfaun w Gdyn.i (2008). Zdobywczyni grantu CoDaCo. Jest autorką choreografii do spektakli 
muzycznych, m.in.: Frmu:esco, Lalka, Ferdydurke w reż . W. Kościelniaka oraz G-igmwi z gór 
w reż . J. Stuhra. 

Janusz Skubaczkowskł 
Choreograf, pedagog, tancer.l. Współpracuje z krakowskim Teatrem Otwartej Kreacji. .Jest nauczy
cielem jogi metodą lycngaru w stopniu lntroductory Il. Uczy tańca współczesnego w krakowskiej 
PWST na wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. W latach .1999-2000 był pedagogiem w Państwowej 
Szkole Baletowej w Bytomiu. Tworzy choreografie do spektakli teatralnych i koncertów (m.in. 
Lalka , Frauce.w·o , Se1t 1Wl'Y letniej, Ji'erdydurke w reż . W. Kościelniaku. Gig<ml'i z gór 
w reż. ,J .Stuhra). EdukacjQ taneczną rozpoczął u Jacka Tomll.Sika w Studenckim Teatrze Tańca 
Kontrast w Krakowie. Nasll:pnie pracował pod kierunkiem Iwony Olszowskiej w Eksperymental
nym Studio Tańca EST. W lalach 1995-2000 był tancerzem Śląskiego Teatru Tańca, kierowanego 
p!".tez Jacka Lumińskiegn. Sztuki tańca uczył siQ m.in. u lak.ich pedagogów, jn.k: Asballe Kontc, 
Martin Sonderkrunp, Peter Plcyer. Conrad Drzewiecki, Frank Hacndler, Diana Elshout i Melissa 
~fontcros .• Jako choreo~af zdobył I NagrodQ na Konkursie Współczesnej Sztuki Choreograficznej 
w Witebsku (200:3), I 1 ·agrodę na Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form 
Tanecznych w Kaliszu (200:3), III Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym 
Ambcrfaun w Gdyni (2008). 



Damian Styrna 
1111lk, hcunogruf. Absolwent Wydziału <lrafiki ASP w Krukowie ( l!JSR-93). Autor s1..-e no1?r1ill i 

l an im11cji do kon •t-rt<i.,., I rulllizutji tclc\\izyjnych zci;polu lł.az Owu 'fr7.y, m.in. R"z /.J11•(1 T'rz11 -
!ifl111wrsJ. I (XX\'UI PPA wo Wrodawiu. 200k r.) orlll. w ramach 42. F1•sliwalu PioRcmki Studencklrj 
\\- Krakowie (2006 r.). Scenograf' N'alizatji lek\\izyjnl•j koncertu Debiuty 2f)ł~" -h:~li\\11.ł Piosenki 
PoJ.skicj w OprJ)U, lllllor projektu i animarji oprnwy sct'llOJ!I'l.Llil l!llli :m Prwgh1du Piosrnki 
.\ktorsklej we Wrocławiu G'ra szklt'11J/l'/I pw·it1rk6w. ·cenugraf i;pc•kt11kll w roż. K Kościelniaku: 
l'roee.~ E KaCkJ w PW~1' \~ Krukowir {<!Ollk r.J, Kr() frwt1 .łfrml1 !Ogólnopulskl I" ·~liwul /'in ·t•nkl 
. \.rl~tyw.nej Rybnik 2009) ltiin/11 w Tuulr.w Muzycznym f 'upito! we Wrndawiu (200!1J Lflllm WJ! 
H. J •rusa w Teatrze Muzycznym w Od).1li (201fl) Autor l r1•żyM•r lcled) -.ków ;,w..;polu ltliz l)y, 11 Tr1.y 
./i slP.fo1u tUJ 11•Nri..-;m·lt (nominoY..11.ny w k11lcgo1'111,-,b: Grand l'rix. Najlcpszłi Hc~serla., lljlc·psZ)' 

lontui, Nttgroda Pu bll('znost•i nlł Hl. Y. <:H FlL\ł fcsll\'11111 '.!007 r ) oraz m111111rsf.. l (numin111111n)· 
w ka1egoriuc:h Wydawnktwo spf'<•jtdne - najlep:-;za opruwa gru.fiC'znłl, Vldeok.li)l roku - rc;i,~.-scria 
nil FR.YDERYl\ACH :?008). 

Anda Kobińska 
Absolwentka kierunku lkanina ariystyt·zna url:IZ lllmozunwsL11 a n11 nlwl'rsytcl'IP. J u.gMlorisklm 
I klerunku sc~•nogrnfią ll•alJ'ahrn 011 Akndemii Sztuk Pi~kl1ych 11 Krakowie, J,!dzie przyg11luwul11 
dypl11m pod klerunkll·m prof. Krystyny Zachwa t•111icr_ Auturku ~cenogra.fil 1111..'lh'.;11 ującyt•h 
sp„ktW.11: St•dzlfłlri1• • Wyspl>tńsklegtJ w PWST w Kntkowio (w nun11ch projekt u .Wyspiański 
w oczach wsplilczC!snyl·lf ), F'u11f11z11, 11/rt I V v; reż. ~I. Zudur: w P~T w Kr11knwlc Swltw 
• i6rlmt'} kin.~!/ w reż M. Koktllka w Si;-enio Poh kiej w Czeskhn Cieszyni •uraz Żyri1• - i11.~lr11krjll 
ob:;tur1i w rl'ż. 1\1 f>rzyłęcklcl!U w 1\!au:-.i:e Współczesnym 11· S;wzcl'inic Współpracuwala pr1.y 
twn.-u·nlu st?cnograhi HJI ktl.1.kll. Sio lal k11lmn:lri11• Piwuira µoff Bamrmmi " rtr-t. 
1. tirabowskic'l?ll (sc:un. K. Zachwat1mic:t). <Jlisl11giwa /1·111 IUl(lil•l.~/. if'(Jn /,r(ilfl w reż. 

.J '.\lokrav.1ef'idego w Secnle Pollikiej w Cze~kim Chii;zynle. Laurcutkn wir.lu nagród i wyrtlimcil . 
m.iu. za tkaninę El ('k ii i n.\11i racja .f . 'l'r1u•1i'>il'ls/rim " BWA w Kro~nie. za projekt) ~Cł'nngrali i 
i kosllum6w do Kr6l<11l'fj tiifUI( na ASP v. Kru.kowia. Gru.nd Prix oraz \\)'l"óżnienic c1.asnpisma 
„Sztuka" za obrll.Z l 'ri 111m•1·ra w konkursil! . Obrazy 11z1uką malowa11e Fundac-ji im. l ,J l'utlt•rl'WHkiogo w Krakowi!' 1200!ł r.). 
Bmla udzillł w projeklul'l1 i wystawuc:h· „Obraz roku" Art&Bui>iness, Bicnmde Ma.lyrh Form Mabu'tlk:ich w UH.!erii ::iztuki .Wozo
wnia" w Toruniu , Międlynurodowe Uiennall• Obrvu „Quadru Art" w Łodzi. Tril' nnale Malr.j f'imny w Toruniu, 
Il Mlędzynurodowe 131ennale Tkaniny •• "truktury pu\\iązań" w Kru.lmwle I Lodzi. 

Ewa Zug 
Pianilitka, akomp11Dh1tor, µedał~ng. cM rrnistn Absolwentka Akademii Muzyc;,;nej v.t: Wroclawrn. 
W latach t 994 ·2004 akompanifllor-kuropclytor w 1"1llrze Rozrywki "' Chor1.owic Od tcgu samcgi1 
roku pracuje jllko o.kornptrnilliur v. l'SM I i IT stopniu im. ( '· l'ltelbc~ w Chor·1.owil! orłll. Jnko 
cbórmifitr-1. prow11llzi umu.tor~k l ze~p61 wukllłn~. z ktfirym koni·ertuje w k.ruju i l.łl gran i 1 •ą. Od 200·1 
roku związunu z Gliwkkim TcHtrem Mueycznynr Współpracuje z Teulrurn Polsk1JTI 
w Dirlsku-Bialej. Tl'lllN•m Zugh,;hiu w &l~nowl'u i in. Od roku 2007 jf'st kh.:rownlk lcm zr· polu 
wnkuliwgo Toutru Rozrywki .Jo.ku planistka JCSl hiUl'C!utkt1 konklll'tiU wokalnego im . r~. Platowny 
Wt' Wrochtwin. \\>)'różnionu niigrotht zu najlep~t.)' akom11anian11:nt. .lu.ko ukom1>aniatur 
w;pótprul·Ujo 7. wielornu tLkluraml min. z :-Olar itt :0.lt'ycr, z ktOrq nul!l'ulu dwu:> płyt~·: .lfaritJ llr111-r 
.<'iµit'1rn Brt·/11 I Ortl1mk11 tfi /tJ.<ff l'i uwzy;;ft.:o 11·11flf1r:11 ~lżbil' lll Okupską .Ją1.'t·11tym 

.J~drusik.icm. HubPrlcm Tnhm:zykicm. KoncerLUje w kruj u I zu grnnu•q (Czrchy, lzrnl'I l· r1rncj11. 
,\ ustrl11., Hulunt.llnJ W fili\\il'khn 1't!ulne \luzyc:1J1ym jaku kit'rownik wukalny zl'ł. a.li:.1m111lu lltn<' 
K11r,.,rd11ę Wf! l~ Tnlstoj11 llł"fll 1/111 ·. l· laherty 'e1.,ru. 11 jnko kierownik muzyczny High Sr/triol lf11siN1l. 

Jacek Mikołajczyk 
Tl•utrolug, tlurnaci, kfr rowulk l!t••m cki Glłw lckleg-u Teatru :i.tuzycznego. Absolw e nt 
kult urmmuw ... 1wu nu L:11iw„r,o;ytc1•lro Sląskim w Katm\foar b doktor nauk humani. t\·cznwh ·\ulor 
rnzpruwy doktor~klrj nu tt1mlll: .lfw~ml urr /1<1lskid1 !icnmdt 1i:~z/t1łtuwrwic i -r rni; •ój frlrfll lJ 
y11l1111J.. ml'l'j. Puhl!kowuJ m.in. w „Opt'ju•·h" oraz \\ . l-irc•nir ". Jaku tłurn1w1 w-s1Jolprarujt m.in. 
z wydawnktwumi . ·onle Dragu i KPruler'. Di r.st. l'rzetl urruu·zył ro .in. powieści: Junior .·ru11 
11 rlt,111 1i \Incaułlt}'t! Culkinu. 811rw i tr~ /.1.ri11(Jto1 A l'f'111tr ,Jumes>l Sheehaua FM?t11i!J l ahir1111t 
Tilnnii Hardic. ( lira pfJIG1io11.111·h i \iko11111 '"" :;lull'll Audrrv. Kluvtma. I· unk<'Ją kinrowniku 
literackiego <'1iwi1•kit•l!tl i'l'utrll . luzyC:?.ucgu pt !ni od 21102 1:; w •;,; •śniej pr„wr. dwu Jata b)l 
sl'krctarzun łllcrlll'klm tcf!O teatru \\\pOlpra<'ov.'lll tu pr.cy realizaeji pollftd dwudziestu pr ·micr 
music-1tli. opcrc·tl•k i innyd1 sp•.•ktakli. \ \ 200 I roku \\ fll h\1ckim Teatrze Muzycznym mialu rn i < ·j~cc 
premie>ra mui;k•alu Om;q "" ·'-"'I pi1J.~·1·T1k(' z poh;kirni tek>tami piost!nt:k jego anlon;twa. v.:yslnv.io
n•'l,'ll późn iej równi«ż \ I kruknwskiE j BllJ..'lltdi i wur„zawskim Teatrze na Woli W :wo::; roku Oliwil'ki 
Teatr Muzyczny przygotowal polską prapreml l'rę 12 I 'lirt1 H \ \:urri!na. w 200i roku mm;h-alu Raghmr l:>. Flaherty'l•gt1, 

w 200!J roku } fig/i S1•/mol ,łft1.~ in1l \\' jeqo llumlll'Wniu . 

Łukasz Szczepanik 
Wt•knllstu, n.kiur. ttutur pwscm•k. kumµo~111r, L'1tnrzystu. Pix·hodzi z SJl'fl\\ a. gdzil' w\\ il•ku s Int 
roZtHM~11l nauki; w I '11ństw111\ J. 'zkoh• 1\h1zyl•zm·j I t . . huw rutqlohtlrk wyjl•1·hnl do 011ola, grl;,Jp 
zostnl "łul'lml'Zl'ffi Opol.·kil·1!11 Sh1dln Pios1'nki oruz ."typcndys1q l'rezcsu Rll.d) Miulstrn\\' 
\\ l,ll'1•u111 !lj?l'iln11k"ztult'lJ1·ym im. A. l':lni;tt·ina. \\' :!llU:ł rnku nHwi.ljznl \\ p<l lprut•<• z Opoli• tiu-.p I 

hn1r. z ktnrym nngrnl r-7.tl.'r). p łyty ornz w1L•lokrntnic knnl·1·rtr"1uł v. kruju I za ~unic11 . 
Z\l'Fli:z1"1 1\i1•lu prtl ·Użn11·sd1 konku~ow w11kalnyd1, rn In.: \ll u1lc TnlPlll~. B~dg-11-.zn. 21H)1'. 
Szr Tiokrntnlt• Ul'7.t!~lnh'zył w Ogólnnpnlski1•h Wnri;z1n1urh \\"oknln~rh \\ :!OOU roku rozµnl·z11I 
~tud i 11 111. tylm•lt• fllo lugll f'ol!lkit·J V.I' Wr111• l1111·1u, u\\ :!UO r. w 1'11n:1wnwcj W.>ż,wj ."zkol • 
Tcatrn.Jnej " ><JW jułnn. rl wnk11lnn-11kt11rskie>j w l\r11knwfe W><po lprllC"O\\ ni m.in. z 'utalit1 
Kukul~k., l\llyuh, \ larylq Hotlowlcz, irz<'1,,'11r1Prn Tum11uen1 I Zbi~'lllu\\C'm Wut.lt'r'klrn. Brnl 11dz.i11 I 
w lirzTI,)il'IJ produkrjm•h lE'lewizyjn~l·h i sllld)]no-rndirm)t'h. 

Andrzej Skorupa 
LTrndzil • fi' 1· t1llwi<'111·h, oh :1.·nil• mle~zku w l1llwi1·ad1 i Cid) ni s111dl11jP nu 1'1.\\1ll't~·m, 
tlyplumow)lTI roku \\ ardyti„klm 'tutllum \\'11kulnu-J\kt11rskim. Bral ul.łzlnl w 1>rut·ath ZPspnlu 
I :T\I .Junior. v.y t(,'J1J111 a l w lil"1.n)·1·h 111usll'al111·h \\ T1·11lrze 'M117.)'l'znym w llll)11i Im.in . w r.1tlm1111 
jllkn lłurry, w Plr:k11ej ; lłl'sli/, Hmll', Fu11/ttH1.~•'. Skrz1111!;11 ttll dar/111, JIJI Fttir L at111. Kh~s IJIL'. 
IC11/t', /.11fi•t') . Z11irral kilka epl7.odó\1 w <>eri1:1lud1 (m.lu. /Jl'f1M111l'i, Wł /), l.nure.1t wyrMnlenlJi 
1wraz z Anną DukJ n11 I Europt•jsklm h•sllwu.lu fłut•tów Opt•rctkowyl'll I Mu it•aJm1')'l'h PFiil'l' 

(n Fm•t•" w Pozn11ulu. W łfllwkklm Tr11t1·1.o ~luzy1·1.11y111 wystąpił j11ko (')Jud 11 ł/if!h Sl'luml 
fu,,icnl. lntt're~ujl• si~ kinem i lilmem, 1·ze~u wyrllZl'm byly m.in. jegu publlkow1U1t' w lnwrnel'it• 

rq1nrt11ż' z pruh HS.li. 

Rafał Szatan 
Pochodzi z Lubino .\bsolwcnt Oqi'1lm1ksztnktlf"l'g'fl Lirrum Muzyrznem1 w Lt•Jmil) nu kil'runkarb: 
fnrtPpl1111 I śpiew LHureul wic·l1111gól11opolskkh I mh:dz)1t11rodowyl'l1 rcslh\11li m In. ! ir1111d l'ri'.\ 
nu llJ?nlnopolskim Festiwalu Piosenki w Bll'laWlc Cirund Prix nu Ogolno1wlsktrn l~sliwulu 
.EkuplO'>Pnka" w Lt•!:'Oit·y. U 111iPjs1•u na J\llt:dz)ru1rodu11)·m Ft~'ilhrnlu Pii•~t>nkl \ ll11dzll!Żlłw1•j 

w l\.icll'llcb 1 wiciu innych. l:lrul ud.zis.I w łicZTI)'l'h warszlot11l'l1 z polskimi i zawunit'ZTl)'ITli 
wuku.l!Mluml m.ln. i t1rażynl\ Lnh11Mz1•w:.k , l.11r11 Szurr11n, l\liuc:zy„hmt•m Sz!'w~11l11kh•111. Ruth 
Lyneh . • l u11ln r~111 Hobim;onem, \\.'u~·11e111 Ellingtonl'lll. l'o ukunczl•niu lil'l'Unl mu ~t:ZTIL'l!O 

rnzpul'z11l -.ttullu mi \\"ydiialL• .lazzu i Muzyki fłnzrywkowPj AkadPJllJI ~IUZ\'c · znrj 11 Kulowic•arh 
nu kil·runku wok11li~1yk11 Od ~llU!I roku je't wokilllsltJ prt•l!l·umu n·1•1 .J11k11 111 1111'irldi11. 
W I illwkklm 'l'cal1·r.(' Mt1ZJl"Lllyrn W)'slc;Jiu)c j11k11 Trny w lfittli .'\t'f/(Jo/ .lfusiml. 

Karolina Adamska 
l 'n1•hod;rj z n \lii;cirnltt. Zorli11.kuln11 H) łi11 polwnrni<· v.ruillwu. t•mot·j1111u l11u i 111ur1..vdc•bku. 
nrak jej ~-~yhkuśt•i w potl1•j mnY.11JJ111 ct„ ·yr.j i 'il• z11w11 hn.l11 si' joduuk i ~pak111111la \\ dl?.k<: 
nn 117.}m t L•si~C"ZTIC pn)b)·. ub~ ndnukzt \\ u)ll Sh1'ill:; /, Wnjtkit•m Knsd1•lnlukicm. koń1·zyln 
l'uństv.11wc Studium Wol\11 \nu-,\J.;l11rski1 im. Dunuty 8udu ·zk111H•] Jll"I,) T111tl"t.(l Muz,:.eznym 
1' lidyni '' :!lllłS r .• Jl'j ><Pl'ktaklc·m dyplomowym hyl musicul .\'i1·1·/t "'' fr1lku Wkl/'ff11t1ja/Jl1mf1 
WJ! ..\J?lll • 7.ki ()sft•1•kir:j ~1.1 d rut!irn roku '\l.<'s7.l11 1111 st'l'n Tc atru '1 uz~TZDl'~' w I 1dynl I 111 l tAmtPj 
por, nie> c•hrC' z nil') ;wjs(· f{rulu udzml w }ll'kta.klneh Fouf/u1m. Zorl1t1, '11M11tt11·11, /Jfl·mrt 
Zu~·ala r<1wnicż \llml \\ m11„lt· 1l11 /t'• 111 '' Upr rzc nu Z11n1k11 w ..:zl'Zl't'inlr. ,h·j 11111r1.t·n h1 
pm,nlutku sit· :pC'lnl!ljcl 

Oksana Pryjmak-Malczyńska 
n fr„. M l krnini . . Ja '·o n ll'lnl11 \h • ud?.l\l'łl ~wlu .d gntunku „rn '>kl1j11 

'·wlll \\)cmigro 'Rla do f-'111 :kJ. l!' I .i u.ku . I \ \:dzh.J \\t1k11!no-I· lmd1m~ kraknw kicJ 
sr1 z ukt• ., mi brulu u<lziul v. liCZ11y1•h r ti I eh I pr:r.e>1!14d111•h 

pl11s1 nkl . ·s Z!ł\\ttduwcj Pl'Di m11zvnn1·J . d1•hiut11w!i.111 w '..!lllJ;, roku 1uko I \·~ · Sawyl'r 
w (itlY. ir·kl 111 Tl·11tr1.t .Juzyczn~ 111 w m11"it~1lu 12 l /11·11 Z 1 1~ ri li• .:11 l.ilu lll!rodzunll Zh1111 
' 1,1 ką \\' "llł'kl.łklu dyplnmnwyrn Zll :'nłlll lh•h•n1: w s,„, I/Ili !I /1>f11it'j •reż . Wojl'irdr 
J...o,1•ldniol\l dn mn~·ki (.„,zk11 Moidżi•rn Zdnh)ln mlw1·z111< nuwmk :t.n nnjlPpsz11 rol• kń k11 
011 lit 1tzyn•irtldm\Yrn h?.~tlwalu Szkol ' i l'lllruln~·dr . Oil wielu lm Z\\i11z111m jc,l z K.rukct1\l'lll oruz 
• lą.c;kh·m. \\ ·p1'1lprnl'l1j1· z ·1('.1tn·m ,'fi' hrup11 Hufula h.mll), 11 llU.."il.• Kraku11-.k11 Opern 
Kurm rul 1111 \\ liliwit·ki rn lc•at!".w luzynnym oruz w 'J e11tr1.1: Huzr,\\I ki '\\)SllllJilu w wielu 
")lL'khlkl11d1 111kl1•h juk /111r1t11111•c·1.) Spl1· . \\'!!Oil~ roku 7.111h•blulm\llla nu. rr.hrnym ł'krun iL• ruh\ 
l:tv w Jfu/11/ .lfoskwi1• \\'altll•nmru K1·1.y. 1ku. 



Nick Słnekłer 
/\mi-lj'kunski wuka.11! lll. Dn !'1lsk.i przyjet•huł w ~Olli roku. W SU11111ch Zjcdnuc:znn) c•h 
wspo1lprricov.,1ł Z pr1H!Uc ·nlnml slynnegr1 f'irttlll' clu 8'1h il. Śpiewni r1)\\1ltcż y, 1•htirku1:h dh I )11m11 
.111 ·1 11hu (Jlln~1mkon. nco snu), Purlidise tpioscnknn regi..ru„tun). llilly't-gt1 J\1rlPru (llk111r i 11ins1·n
klU'1. . 11111) . l'O przy) t.rlzil' dn l'u(o..kJ ~pimvnl w ·h<1rk rh Nntulli KukulskiL'j I ja:.'.zh11ndu KnrlmskI 
Club, u tnkżci Ullnżyl v.11lSn. 7.L.spril o n11zwic• Oli •rnigh W 200R ruku \\;:il1J 111lzlnl w prngnunll• 
P11hryln1 fi 11 11zd, 1,1\17.ic znnln:t.I 'i(~ \\' tlnllłmi,t•j pi11h'l' I b) I J•·dnyrn •1. fuworytliw jurn!'11W nru7. 
puhllt•zm1śd .• ugrał pM.nlrj pnchc~j radlllV.)' PIYI'/ 'J1ds Lrw , ·wy. ti:1wwał w Riullu I· ku 
i UL'z••stni1•0•ł w trusi • ko111•f'rt11w1ij Kayuh pro11111J:.ic1·J jtoj 1u111·11 pl)1f: Slmltl. (lbccnir pn1C"uj1• nad 
;wuim Jilcrw zym Ull, który pujuwł su; w sk1L•pnd1 11111z~rzll)-<'h jr• l'lll I tego roku. J/11ir jr. t 
,,it•rwuym musk-1llcm. w k1t'il')111 bier-le udzilll "' l'ob1'l•. W , tllll eh Zjr.dnoc7.nn) ,.h W) l\'flOWlLI 
min. w 71te Wiz, l111)1s 11111I /Jolls, .J:!11ti Strt ·t. JłJjama (1fllllt'. O/lrrrl. !m11 • tJm · n11 'l71i.~ 
!.~lwu/, Tl1r .1[11.'łic Mrm I f,fzn! A Tri/1111; ffJ Lizl1 Ali111'1l i. 

Mateusz Cieślak 
l rodzll sh• w Szt·z,:. wir, ml• zki:t w Olsztynif' L t•zył i\• w Autori.ki<1 :iZkulu Mu lct1lm\ •j \!ut•it'j!I 
f'uwloy,ł'ikJrg11, i,.rilzir• 11r11\\ 1rhdl I{!• znaknmily nklor 11111 k. lol\) I 11"WJ!111'7. u. ... rnndowBkl. Lnurrnt 
\\it:'lu fosti"uli 11111zyl'zny1•h I 1ru 1w iJL..;trumcu1nd1 k11111·iszo11')<'ll i 11k„11Confo. W:WO!I rnku 11111.rrul 

wc'.lj ph'r\\ zy i-ln1!M 7. 2 • poll!m AJruownlnl. Pi117.n \\111.~n11 Ul\\ory muzyczne w st)iu pnp. 
W" wsp(1łprar·y z ~1111111 oraz \\hSyntlll' • Stnic•ndy"tu lłurmistn.11 Sz<'l.)1nn w dzfotlzinlP 
lwńn~~o~ci Ui1) yc:-.nr•j I UIJO\I Z•:1:hni1111la kultur): \\) t•:pownł dlu rumhu·Ji brl t111Jlwr I Dar 
Sl'nlli, śpiewtl.l w zt!SpolP j11zzowym S\\11.y w 11ISZI) u lej szkoli• muz,:.-.·zial'j. W Gllwkkl111 'I •utrze 
tuzycznym ;r4rrnl gh'twną rv1h; 'I ruya w 1/ifl/i Sd1ool M11sil'lll. W przy~-ztn.'cl <'br 1\yknnyw1u· 

zawrid akloru I wnkallsl): 

Marcin Wojciechowski 
l l'odilil sit; w K11111win1.1•h . Student PutH;twowei Wyższej Szkol) Tt•111raln1•j \\ Krnkowic , zlify 
\I tlzh·rlzlnil' musit'.11111 z1luby1\łll w r11rn111•h zujcJ· 11!ur:;kit•J Szkoly 1\lusic11l11\H'j , l.uurent 
wic•lu fosth1 ali plnsC'nkl. l'ii )onnjc gu l11ni('1~ - hral udział \I kliku t•d)·1·ju1·h lil;'.tlzyn11rulłnw1·j 
K1111f1•re11(•ji Tuńro \\''pf1lczcNlll'J!ft , 11rganlzo1\·11111•j pnliz Ślt\Skl 'l'l•ntr Tu.ril'u w 8)1umiu. 
W Jll"Lyszlnśd rhr:lnłlJy lql'zyć zu 1mh11 wit•ll· dziC'dzin 11ztuld .• ie lulli ugmnh!ztH't. M11r0· u 1~111, 
by wyslt;pm11111 na i;1·e11k knlralncj, t·h1·iulhy rfiwnlc7. 111·1lhuw11<1 swoh•h sil na c!UŻ)11l 
i małym Pkrunh: oruz - co nu)wnźnil'jszc - V.) da • ''In sną !Jl)'lt;. W flliwlcklm Tl'ull"'t.l' 

luzyc:tll)1n ZH!ll'ttl Z1•kc'1i w lff{lh Sl'/11Hi/ J/11.~fr,1/. 

Aleksandra Adamska 
r111lzil11 sit: \I • l)i;lnwl„uch. ml11szk11 11 K1111m iral'lt. llrl wiciu 111.t lllDt'Z)' 1\ ;:t·~poh• 

fulklor)"' lyrz11y111 f'tillH•t•hnlkl Ślq ldt•J " lh1hro,~lacy" , z klcirym 11dwi~clzil11 kllkn kraj{1w 
s\\l Lil (m ,in. l~runrJi:, llrl't~k. (.hin)'. Slnwcnit:) . zd11h~·,1 ·a1111· liL'Zll•' 1111.gr111Jy l v:yroinll-niu, 
Brula udzilll w_ ł\ongr•· 111 Ulnlcntnwan)'l'h L111lzl l~urnpy" \\'urszuwit•, wy · tęp11w11ln m.in. 
v. Filhurmunii 'ląsklt•j z olmzjl llll-IL't'iu LU Im. Pud1·n•\1E1ki1:~•J w K11.111wk 1d1 Jej munwniem 
jei;1 11111,rrttnll! płyty " · t)·lu uul. ~ nit-Wil'lk d11mlr.s7.k11 folkloru . \\ Cillwkkim ' lcntl'7.e 
Muzy1·Zn)111 wy l •pujl' Juku 1 ylor \\ lli11h S1:/111ol ,\/11. iml. 

Danuta Rondzisty 
I 'nidzilu 11ii; we Wroduwlu Sv.11jl· 111 '""~W kruki ml s1' •uh• mu lt:Alm •j tnw!Alu 1111 1 
Lil'"lllll im. ,\~ri1it•!;7.kl li h„'Cld1'j . Znirrn.111 w p1•ktukhwh H'nH•l1111•.•kf 110lltl, Ju• -Zft roll rmrhlm 
i ( 'hrisfi11m'!, 1.re 1lil'JJWnnych pl"'li"Z \\mduY. ·J.q Sct-nQ llntlzlclm\ W r11ku 'tlll7 • pił 

'' proj •kdn •• Mujn Ojczyzna" Tl'llln1 ~h1leg1• ''' \ rm·llmlu . \\' rtJku 200!1 ukoił • n 1 
lul'i•·łllO\~ p1·1.y Tt'at1·.w Muz. <:t.nym ·u11hol W• Wrol:łu\\hr . ,Jl•j rł~11lt1mC>m b~· J spt•ktnkl 

dnuntttyn:nu·muzyczuy r.'11 iii llri1xwk w rPf~ ·c1·Jl Ct'2.!U'<'J1" s1111lnlrllm, w ktliryrn 1.tmwurn\\11 
udl\\111".f,)'la JllHilllf lt· • >ndu.rnPj .Inni .lo[!lln. W roku 21l<~l ?.agr11ł11 w i;pt•kbiklu /rlfflfrt w rl'Ż) . t•ńl 
WnjciC('hu l\n1>eh•lnlllku. w 'lh1ll"'l•' MU7.)'tvt.n)TI1 C-11pitul. ,fr•j przygml11 z lltlir r117.p111·zi;la się 
w sly1•znl11::rn1 U rok U - w11•cly 11 lu~nlt• ml11l11 111it•J ·1· • wrnd1t11 ka 1>r1·ml1•ru t1•gn mu leniu 
v.· rt'Ż)'!\1 1.ril K11nrmln lmiL•li. W 111lny1„h C'ltwlhu•h lul'lm 'Ilw llt•utll's i Tiu.• !llanhttlllu1Tr111~rcr. 
l.wh·ll1ht kolur ::tll°l•lll) onu. 1~11~ki. 

An 

Marta Świątek 
I~ ·hodz.I u> t1Jll<·y l'udbcskldzlu -lłh1.kj. b ol" •ni ' l'llń I\\ l\H1 I 11,'l'll11oks7.tuhll\( j 

ol) MuZ>L'7JlC) 11 ll 101mln lm tomu 1.kl w lill'I lm·R nil'} ornz l"llń tWTJY. ·w• l'iJli lnc•gi1 
S111d1um Zuwodul'i . "' \\uk1tl111>-Balt'lr1\\ b"l \\ Glh\icuch Od nlljmlodszycl! Int hytn 'F.WliµWU• 
:r. Z1· polL•m Pft·~ul 1 l'llń „llltlsku" Orn7. z Bid IU\ E.."1md1l z kiriryml :r.dobywaln '\\1 h• nrq.'fl'JCI nn 
r1• tlwlllach " krnju I ?.Il grunltoą. Jl'J Jm.< I J1 I muz) ku, ·11lcw I urn !'C I wyohrut.n ohl życia 
bt7. l>ch trz •b dzl !zin ztukl. Z wiC"lldm zwu1gn!o\\iu1iC'm po :v.ii;<m fi\\ ij iY.lM w N'IU clrigtc·gu 
do kunnt~ntn umiej tnn. •l Wi •lokrotnil• bmln mizi I w l'b"Zlutn ·h v.okuln)r-h prowndtonyth 
prz z hlzhit'tr 7..np •nrlowskq • • le I h1uN'nlk I nngrody ktinkursu \'.nkalnego pl7.C'prowf11lmnc•g11 
prA'7. t>ortal lukruttnwy 1 I~. l>zl kl wujł'mll llog11ktnu l'l.'JX'r1unrowl tnh• v. pólpm1•ujl' 
1 kom"!'TtuJc ~ wl! lomn uożnloow1111yml tylmrn 7.l'Spolaml TTIUZ) 211yml. lbcc<rnl' JK1blcn1 ll'kcj • 
pl 'li na Wydzl11lc Jn:u.u I Muzyki I· tnuh1\\l!j Akud1•111il M11r.y1·zn 1 w Katuwk :hu Ann) Kwnlll

t;klej Od 20łl roku wsputpl'Ill'Uj<' z (.)lh\ rklm 'fus.trem Mu~ C'Zllym. 

Wioletta Bialk 

Tomasz Białek 





Patronat medialny: 

POI.SKA~ 

DZIENNIK 
ZACHODNI 

Gliwicki Teatr Muzyczny 
jest samorządową 
instytucją kultury 
miasta Gliwice 

lG!JGUWICE.pl @si I esiakul tura. pl l lllllZJI 
kllllrllll 

FAN?L ••,..w1• mu• ... c•M ... 

~ NaszeMiasto.pl 


