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TIM FIRTH 

TIM 
FIRT 

Urodził się i do tej pory mieszka na północnym-zachodzie Anglii , na pograniczu 
Cheshire i Lancashire. Większość czasu w szkole średniej w Warrington spędzał 
na pisaniu piosenek, a kilka tygodni przed rozpoczęciem studiów literatury angiel 
skiej w Cambridge, wziął udział w kursie organizowanym w West Yorkshire przez 
ARVON FOUNDATION, prowadzonym przez Willy'ego Russella. Zadaniem Tima 
było napisanie dialogu na dowolny temat. Napisał o jedynej rzeczy, o której miał 
pojęcie - dwóch szesnastolatkach próbujących stworzyć piosenkę . Inny uczestnik 
kursu wybrał ten dialog dla swojej wytwórni, a Tim postanowił zostać pisarzem. 
Na pierwszym roku studiów w Cambridge, początkujący reżyser Sam Mendes 
nakłonił Tima do spróbowania sil w aktorstwie. Nic z tego jednak nie wyszło , po 
nieważ Tim już wtedy wolał pisać niż grać . Założyli jednak wspólnie teatr, grający 
gdzie się dało - w teatrzykach, na barkach itp. Sam Mendes reżyserował wszyst 
kie sztuki Tima. W tym czasie Tim Firth pisywał również dla zespołu rewiowego 
Footlights, z którym później wymyślił popularny i wielokrotnie nagradzany cykl 

Radio 4. 
Po studiach Tim został zaproszony na spotkanie z Alanem Ayckbournem 
w Scarborough i otrzymał zlecenie napisania sztuki dla teatru studyjnego Stephen 
Joseph. Dowiedziawszy się , że studio mieści się w kawiarni teatralnej, napisał 
sztukę o mężczyznach , którzy ustawiają ogromne litery na budynku i są zmuszeni 

krzyczeć, aby dało się ich usłyszeć w hałasie wydawanym przez sztućce . Jedno 
aktówka Man of letters odniosła sukces, a to z kolei doprowadziło do zamówie 
nia przez Ayckbourna sztuki pełnometrażowej. Tim Firth napisał Neville 's Island 

- sztukę przeniesioną na West End i przetłumaczoną na kilka języków. Neville 's 
Island wystawiana jest właściwie nieprzerwanie od dziesięciu lat, a jej inscenizacja 
w Liverpool Playhouse bije rekordy popularności. 
Sztuka The safari party została wyreżyserowana przez samego Ayckbourna i prze 
niesiona do nowego Hampstead Theatre. 

W tym samym czasie, wiosną 2003 r., pierwszy musical Tima Firtha, Our house 
otrzymał nagrodę Laurence'a Oliviera. 
Tim Firth pisze również scenariusze telewizyjne. Film Money for nothing, opowia 
dający o młodym chłopaku , który zakłada się o cheeseburgera, że przed końcem 
ferii będzie wart milion funtów, został wyemitowany w 1993 r. i zdobył prestiżową 
dla pisarzy nagrodę Writer's Guild Award. Pierwszy serial telewizyjny Tima, zaty 
lutowany All quiet on the Preston front 0N Preston bez zmian) , opowiadał o grupie 
młodych ludzi służących w Armii Terytorialnej. Serial ten emitowany był przez pięć 
kolejnych lat, zdobywając liczne krajowe i międzynarodowe nagrody. Na potrzeby 
teatru telewizji Tim napisał m.in. serię sztuk komediowych Once upon a time in the 

North (Dawno temu na północy). 
Tim Firth jest również autorem serialu, opartego na historyjkach opowiadanych 
mu przez ojca w dzieciństwie . The Rottentrolls stal się kultowym przebojem tele 
wizyjnym i równocześnie jednym z pierwszych seriali, emitowanych tego samego 
dnia po południu dla dzieci, a po północy - dla dorosłych . Serial uhonorowano 
nagrodą BAFTA za Najlepszy Program Rozrywkowy dla Dzieci. 
W roku 2003 powstały dwa pierwsze filmy pełnometrażowe wg scenariuszy Tima 

Firtha. Dziewczyny z kalendarza z Helen Mirren i Julie Waters w rolach głównych , 

dotarty w rankingach bardzo wysoko, stając się siódmym najbardziej udanym 

brytyjskim filmem wszechczasów i jednym z pięćdziesięciu najbardziej zmyslo 
wych filmów w historii brytyjskiej kinematografii. Film trafił na piąte miejsce list 
przebojów w USA i jak dotąd zarobił na całym świecie ponad 93 miliony dolarów, 
zdobywając przy tym liczne nagrody! Film Blackbal/, z Paulem Kaye, Johnnym 
Vegasem i Vincem Vaughnem dotart na trzecie miejsce brytyjskich list przebojów. 
Rok później autor stworzył cykl pojedynczych sztuk komediowych pt. Trapped, na 
który złożyły się utwory Firtha, Simona Nye'a oraz Jonathana Harveya. W serialu 

tym występowali Richard Wilson, Martin Clunes i Caroline Quentin. 
W 2005 r. miał premierę (i dostał świetne recenzje) trzeci pełnometrażowy film 

Tima Firtha, Kinky Boots , z Joelem Edgertonem i Chiwetelem Ejiofo w rolach 
głównych . Scenariusz oparty jest na prawdziwej historii fabryki tradycyjnego an 
gielskiego obuwia męskiego w Northamptonshire, która, by ratować upadający 
interes rodzinny i zabezpieczyć miejsca pracy dla miejscowych robotników, prze 
stawiła się na produkcję perwersyjnych kozaczków dla transwestytów. Film dotart 
na trzecie miejsce na listach przebojów i zdobył nagrody publiczności na amery 
kańskich festiwalach filmowych w Sundance, na Florydzie i festiwalu Bermuda. 
W marcu 201 O r. Uniwersytet w Chester przyznał Timowi Firthowi honorowy dok 

tora! z literatury. 
Sztuki Tima Firtha mają znakomite recenzje w takich opiniotwórczych potęgach 
jak Jhe Times", Jhe Guardian", .Metro" czy BBC, a to - w europejskiej stolicy 

musicalu - nie zdarza się znowu tak często. 
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MADNESS 
- muzyczne zwierciadło Londynu 
Pomysł stworzenia scenariusza musicalu, nadziewanego piosenkami jedne
go z najpopularniejszych, brytyjskich zespołów popowo-rockowych, dojrzał 
w wyobraźni brytyjskiego dramaturga i reżysera Tima Firtha i zmaterializo
wał się na londyńskim West Endzie niemal dokładnie w 20. rocznicę wydania 

czwartego albumu grupy Madness - .The Raise And Fall ". Płyta , zawierająca 

jeden z największych przebojów zespołu i zarazem piosenkę tytułową spekta

klu, pochodzi z roku 1982. 
Prapremiera Our House na scenie Cambridge Theatre odbyła się 

28 października 2002 r. , gdy - w odniesieniu do Madness - status pierw
szoplanowej gwiazdy na brytyjskiej scenie muzycznej utracił rangę aktualnej 
sensacji. Zespół przestał imponować zdolnością do seryjnej produkcji best
sellerowych piosenek, jednak dzięki wcześniejszym dokonaniom na listach 
przebojów stał się cenioną i wciąż lubianą przez Anglików legendą przedostat
niej dekady minionego stulecia. 

Fenomen sięgającej naszych czasów popularności Madness jest 
o tyle ciekawy, iż o swoim pierwszym samorozwiązaniu zespól powiadomił 
fanów już we wrześniu roku 1986. Na szczęście historia zna przypadki wielo
krotnych pożegnań i powrotów przygasłych gwiazd, które - świecąc dla milio

nów sympatyków podczas apogeum kariery - mogą potem liczyć na wierność 
większości fanów przez kolejne dziesięciolecia. Tajemnica długowieczności 
formuły, której Madness podporządkował swoją muzykę , teksty piosenek 
oraz estradowy wizerunek, kryje się także - a może przede wszystkim -
w określeniu, iż jest to jeden z najbardziej . londyńskich " zespołów minionego 
półwiecza . Siła Madness to oryginalny angielski humor, satyryczno-ironiczny 
dystans do brytyjskiej mentalności oraz przenikliwe i trafne opisy epizodów 
z życia zwykłych Brytyjczyków. Takie cechy musiały w ojczyźnie Monthy Py
thona trafić na szczególnie podatny grunt. Odnajdziemy je także wsłuchując 
się w nostalgiczny tekst tytułowej piosenki .O ur House", opisującej tradycyjny 
podział ról w typowej angielskiej rodzinie z kręgu urzędniczej middle-class. 
Ojciec rano do pracy w świeżo wyprasowanej koszuli , potem dzieci do szkoły 
z rutynowym buziakiem na drogę i niezmordowana matka nieustannie sprząta
jąca dom, w którym porządek stanowi prawdziwą świętość . 

Madness to jednak nie tylko siedmiu inteligentnych i dowcipnych 
facetów, występujących na scenie w charakterystycznych melonikach, mo
herowych marynarkach i spodniach z przepastnie szerokimi nogawkami (vide 
okładka drugiego albumu .Absolutely" oraz piosenka .Baggy Trousers"). Ich 
najmocniejszym atutem jest muzyka, odzwierciedlająca najważniejsze i naj
ciekawsze efekty oddziaływania międzynarodowego kalejdoskopu stylów, 
rytmów, barw, brzmień i dźwiękowych nastrojów, mieszających się w kul

turowym tyglu Londynu. Zapewne to właśnie aromat, wydobywający się ze 
współbrzmienia stylów, docierających nad Tamizę z najodleglejszych zakąt

ków świata , wyzwolił w założycielach Madness w drugiej połowie lat 70 . XX 
wieku potrzebę wykorzystania osobistego potencjału muzycznego. 

Korzenie historii zespołu The lnvaders (późniejszego Madness) 
sięgają roku 1976. Tak jak wszyscy, zaczynali od nieudolnych prób naśla
dowania swoich idoli, do których należeli wówczas Alex Harvey, Ian Dury, 
zespoły Mott The Hoopie i Roxy Music, a także gwiazdy amerykańskiego soulu 
- Smokey Robinson, The Coasters, The Miracles i inni artyści nagrywający 
dla wytwórni Motown. Oczy i uszy początkujących muzyków kierowały się też 
w stronę Jamajki, skąd wywodził się akurat przeżywający w Anglii renesans 

popularności styl ska oraz blisko spokrewniony z nim reggae. 
Na pierwszy ogień poszły „l'm Walking" Fatsa Domino oraz .Just 

My lmagination" z repertuaru The Temptations. Już na pierwszych próbach 
Mike Barson objawił się jako sprawny pianista, jednak saksofonista Lee 
Thompson i grający na gitarze Chris Foreman z wielkimi kłopotami próbowali 
dotrzymać kroku oryginalnym wersjom piosenek, odtwarzanych z płyt . Zespól 
wzbogacił się o sekcję rytmiczną , gdy do wspomnianej trójki dołączyli dwaj 
stali bywalcy pubów w dzielnicy Hampstead - perkusista John Hasler i basista 
Carl Smyth. Od tej pory muzykowanie zespołu przy akompaniamencie gramo
fonu odbywało się już trzy razy w tygodniu. 
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Klasyczny skład The lnvaders skrystalizował się w 1978 roku , 
kiedy do grupy dołąc-zył wokalista i utalentowany showman Graham .Suggs" 
McPherson. Zespół był już wówczas dobrze znany publice awangardowych 
klubów, głównie za sprawą wspólnych występów z grupą The Specials, odpo
wiedzialną za odrodzenie się w Anglii mody na muzykę ska. 

Nowa i ostateczna nazwa zespołu pojawiła się w styczniu roku 
1979, gdy okazało się , że na brytyjskim rynku działa już inna grupa lnva
ders. Przez pewien czas muzycy występowali jako Morris and the Minors 
ale podczas jednej z prób wywiązała się dyskusja o potrzebie znalezienia 
nazwy, trafniej sięgającej do muzycznych korzeni i artystycznych aspi

racji zespołu. Dziś już nikt nie pamięta, kto wówczas wpadł na pomysł 
wykorzystania tytułu jednego z przebojów Prince'a Bustera - pochodzą

cego z Jamajki pioniera stylu ska. Pierwszy koncert Madness odbył się 

3 maja 1979 r. w londyńskim klubie Hope and Anchor przy Upper Street 
w dzielnicy lslington, a właściciel owego przybytku wykazał się w stosunku do 
początkującego zespołu niecodzienną przychylnością, wykładając dodatkowe 
30 funtów na wynajem aparatury nagłaśniającej. Jeszcze przed nadejściem 
nowej dekady ukazał się debiutancki singiel Madness z piosenką Jhe Prince", 
dedykowaną wielkiemu mistrzowi ska. Kolejnym ukłonem dla Prince'a Bustera 
było nagranie jego kompozycji .One Step Beyond". Piosenka w nowym wyko
naniu Madness dotarta do siódmego miejsca na brytyjskiej liście przebojów, 
stając się jednocześnie tytułowym utworem pierwszego albumu zespołu . Wy
dany na początku 1980 r. trzeci singiel .My Girł " dotarł już do miejsca trzeciego 
a zespół w ciągu następnych 3 lat ulokował na Top Ten aż trzynaście kolejnych 
przebojów! Pierwsze lata kariery Madness dokumentuje zrealizowany w 1981 r. 
film Take ft Or Leave ft, w którym muzycy grają samych siebie. 

1 

1 

Zespół umocnił swój status gwiazdy na brytyjskim rynku mu
zycznym i zdobył znaczną popularność w Europie, jednak po drugiej stronie 
Atlantyku prawdziwy sukces wciąż pozostawał poza jego zasięgiem. Podczas 
kolejnych wizyt Madness w USA frekwencja na koncertach dopisywała , jednak 
sprzedaż płyt utrzymywała się na mizernym poziomie. Jedynym utworem, który 
za oceanem przebił się do pierwszej dziesiątki listy przebojów tygodnika Billbo
ard był w roku 1983 ... • Dur House". 

Madness po raz pierwszy odwiedził Polskę w roku 1984, ale kon
cert zespołu obejrzała w Warszawie zaledwie garstka sympatyków 
na zamkniętej imprezie, zorganizowanej w hotelu Victoria 
przez producenta znanej marki jeansów. Ponownie, 
tym razem dla wielotysięcznej publiczności, grupa 
zagrała w Polsce dopiero w roku 2009, na festi
walu Open'er w Gdyni. 

Druga połowa lat 80. XX wieku, to 
dla zespołu czasy mało łaskawe . Pod na
porem konkurencji, szczególnie ze strony 
żądnych sławy i pieniędzy przedstawi-

cieli nurtu new romantic, Madness został 
zepchnięty na boczny tor, tracąc sympa

tię wielu fanów, oczarowanych świeżymi prze
bojami nowych gwiazd brytyjskiego pop-rocka, 
takich jak: ABC, Culture Club, Talk Talk, Wham, 
Duran Duran czy Ultravox. Ponadto, efekt stopniowo 
malejącego zainteresowania swoją muzyką Madness 
zafundował sobie na własne życzenie . Do tradycyjnego re-
pertuaru wprowadził nieznane wcześniej i niezbyt przekonujące eks
perymenty stylistyczne. W zwariowanym brzmieniu (zespół określa je mianem 
• nutty sound"), opartym na mieszance ska, reggae, soulu i rythm'n'bluesa 
pojawiły się innowacje, trudne do zaakceptowania przez większość dotych
czasowych fanów. Także w tekstach, przepojonych dotąd angielskim humo

rem i utrzymanych w wodewilowa-kabaretowej konwencji, dochodzić do głosu 
zaczęły wątki refleksyjne o tematyce wcześniej u Madness niespotykanej. Ku 
zaskoczeniu fanów, przywykłych do dobrej zabawy przy akompaniamencie po
pularnych przebojów, Suggs - wokalista i wesoły wodzirej Madness wziął na 
warsz1at zagadnienia takie jak wyścig zbrojeń (.Uncle Sam"), recesja gospo
darcza (.Burning The Boats") czy rasizm (Jhe Coldest Day"). Dla niektórych 
sympatyków zespołu musiał to być pomysł porównywalny z obsadzeniem Jasia 
Fasoli w tytułowej roli , traktowanej na seńo , inscenizacji Hamleta .. . 

W roku 1986 zapada decyzja o rozwiązaniu zespołu i Madness 
pozostaje w letargu przez kolejne sześć lat. W 1992 r. Suggs i spółka reakty
wują grupę w oryginalnym składzie na dwa plenerowe koncerty w londyńskim 
Finsbury Park z gościnnym udziałem lana Dury - wieloletniego przyjaciela ze
społu oraz Morriseya - dawnego wokalisty grupy The Smiths. Powodzenie tego 
jednorazowego wydarzenia, któremu zespół nadaje tytuł Madstock sprawia, 
iż pomysł przybiera postać organizowanego co dwa lata festiwalu. W nowe 
milenium Madness wkraczają jako klasycy brytyjskiego pop-rocka okazjonalnie 
pojawiający się w TV i na okolicznościowych koncertach. 

Pomysł Tima Firtha by wykorzystać dawne przeboje Madness 
jako rusz1owanie dla zupełnie nowego, autorskiego scenariusza musicalu, 
osadzonego w londyńskich realiach życia zwykłych młodych ludzi, okazał się 
nader trafny. Już wcześniej w wywiadach Suggs snuł marzenia o przełożeniu 
klimatu i fabuły piosenek Madness na język teatru. I w końcu doczekał się ich 
realizacji. Już podczas prapremiery w 2002 r. krytycy zwrócili uwagę na nie
zwykłą kompatybilność pomiędzy scenariuszem spektaklu a wykorzystanymi 

w nim przebojami. Autor pomysłowo i skutecznie uwolnił publiczność od obaw, 
iż muzyka zostanie tu machinalnie wepchnięta w ramy scenariusza, który nieco 
na siłę będzie prowadził widzów od piosenki do piosenki. Ku chwale Tima Fir
tha i Madness, w tym spektaklu scenariusz i muzyka pasują do siebie jak ulał 
a widzowie, którzy wcześniej nie zarejestrowali w pamięci przebojów zespołu, 
mogą odnieść wrażenie , że Madness skomponowali te utwory specjalnie dla 
potrzeb tego przedstawienia. 

Dur House spektakularnie ujawnił musicalowy potencjał repertu
aru Madness i wpisywał się w ówczesny trend, wyznaczony przez 

takie produkcje jak Mamma Mia (Abba) czy We Will Rock 
You (Queen), jednak dzieło Tima Firtha nie zostało stwo

rzone jako hołd dla muzycznych dokonań zespołu. 
Wprawdzie piosenki wykorzystane w tym musica

lu są jego siłą napędową, jednak historia nasto
latka Joe Casey'a (w chorzowskiej inscenizacji 

główny bohater ma na imię Max) i fa-
buła tej romantycznej komedii (niekiedy 
z łezką w oku) są wystarczająco mocne 

i bronią się same. To muzyka służy temu 
spektaklowi, a nie odwrotnie. Aby mak

symalnie zharmonizować piosenki Madness 
z fabułą Dur House, Firth zmodyfikował niektó

re teksty a po pewnym czasie zmienił kolejność 
ich pojawiania się w spektaklu lub usunął jedne, by 

wprowadzić inne. Publiczność oklaskująca pierwsze lon
dyńskie przedstawienia na przełomie lat 2002/2003 otrzymała 

dodatkowy smaczek w postaci osobistego pojawienia się na scenie 
członków zespołu , przy czym Suggs występował przez pewien czas w roli ojca 
Joe Casey'a . 

Madness AD 2012 
Mimo licznych zmian personalnych oraz rezygnacji i powrotów, Madness na
dal istnieje i nieżle prosperuje, a jego muzyczny dorobek cieszy się w Anglii 
znaczącym szacunkiem, o czym świadczą niedawne, zaszczytne zaproszenia 

do udziału w dwóch prestiżowych koncertach. 4 czerwca Madness zagrał 
dla globalnego audytorium z dachu Buckingham Palace, podczas wielkiej gali 
z okazji diamentowego jubileuszu panowania królowej Elżbiety li. Z kolei 
w sierpniu uświetnił swoim krótkim występem ceremonię zakończenia igrzysk 
olimpijskich w Londynie. Zapominając na chwilę o kryzysie swojej popularno
ści z lat 80. i 90. minionego stulecia, Madness zagrali na nosie swoim prze
brzmiałym konkurentom z czasów mody na new romantic oraz udowodnili, 
że wciąż należą do elity brytyjskiej muzyki rozrywkowej. Kalendarz zespołu 
jest zapełniony datami koncertów nie tylko na wspominkowych festiwalach 
z repertuarami opartymi na pradawnych przebojach, odgrzewanych przez roc
kowe dinozaury. Ostatnie miesiące 2012 r. Madness spędza koncertując m.in. 
w Niemczech, Holandii i na Wyspach Brytyjskich, a na koniec października 
zapowiedział wydanie dziesiątego albumu studyjnego pt. .Si Ja Ja Da Da". 
Trasa koncertowa .Charge of the Mad Brigade Tour" zakończy się 22 grudnia 
na stadionie 02 Arena w Londynie. 

Panie i Panowie, 
zapraszamy do kolorowego, urozmaiconego i pozytywnie „zakręconego" 

świata muzyki Madness. Przed Państwem dobra zabawa z nutką melancholii 
oraz przeboje, które przez lata żyły na płytach i koncertach a dzięki mu
sicalowi Our House wspaniale rozkwitły w nowym wcieleniu. „Nasz dom" 
otwiera przed Wami swoje podwoje. Londyn zawitał do Chorzowa! 
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MICHAŁ 
ZNANIECKI 

Rozpoczął studia w warszawskiej PWST, następnie studiował na Uniwersytecie 
w Bolonii u Umberto Eco. Kolejnym etapem byty studia u Giorgio Strehlera 
w Teatra Piccolo di Milana. W niedługim czasie swoje umiejętności reżyser
skie potwierdził, debiutując w mediolańskiej La Scali, spektaklem opartym na 
muzyce Monteverdiego. Miał wówczas zaledwie 24 lata i byt najmłodszym 
w historii reżyserem , debiutującym w tym najsłynniejszym włoskim teatrze 

operowym. 
Uznany za największy talent reżyserski w 1995 r., zaczął utwierdzać swoją 
pozycję w teatrach operowych i dramatycznych we Włoszech , Francji, Belgii, 
Hiszpanii, Argentynie , Irlandii i Polsce. 
Jest autorem ponad 160 spektakli muzycznych i dramatycznych. W ostatnich 
sezonach pojawił się jako reżyser i scenograf na scenach najważniejszych 
teatrów Wioch, m.in. w Rzymie, Trieście , Florencji, Bolonii, Pizie, Cremonie, 

Como, Brescii i wielu innych. Został odznaczony Medalem Regionu Puglia za 
osiągnięcia artystyczne w 2008 roku. 
Jest założycielem i wieloletnim dyrektorem instytucji teatralnych, takich jak 
Limen Teatra i CONTEATRO, specjalizujących się w produkcji spektakli opero
wych, teatralnych oraz mistrzowskich kursów teatralnych. 
Od roku 2007 współpracuje na state z teatrami hiszpańskimi. Pierwszą produk
cją była opera Cyrano de Bergerac z Placido Domingo w roli tytułowej , zrealizo
wana w Walencji. Zainaugurował sezon opery w Bilbao Zamkiem Sinobrodego 
Bartóka, wrócił tam z Gosi tan tutte, Ernanim i Eugeniuszem Onieginem, a na
stępnie zrealizował spektakle w Teatra Real w Madrycie, Teatra la Maestranza 
w Sevilli i na Międzynarodowym Festiwalu w Santander. Kolejnym spektaklem 
będzie Król Roger Karola Szymanowskiego, którego premiera odbędzie s ię 

w Bilbao w listopadzie 2012 r. 

W Polsce Michał Znaniecki kontynuuje współpracę ze scenami operowymi 
Krakowa (Don Giovanni, Eugeniusz Oniegin) , Szczecina (The Fairy Queen) , Ło
dzi (Wloszka w Algierze) , Warszawy (Łucja z Lammermoor i Lucrezia Borgia) 
i Wrocławia , gdzie - oprócz spektakli repertuarowych (Gosi fan tutte, Hagith, 
Ester, Napój milosny, Samson i Dalila, Rigoletto, Otello) - specjalizuje się 

w mega-produkcjach plenerowych, takich jak: Napój milosny na Pergoli , Otello 

na Wyspie Piaskowej czy Turandot i Bal Maskowy na Stadionie Olimpijskim. 
Jego musicale, zrealizowane w chorzowskim Teatrze Rozrywki - Jekyll & Hyde 
oraz Producenci - otrzymały Nagrody Artystyczne ZŁOTA MASKA za "spektakl 
roku 2007" i „ najlepszą reżyserię w roku 2009". 
1 lipca 2009 r. został mianowany dyrektorem naczelnym Teatru Wielkiego 
w Poznaniu. Podczas trzyletniej kadencji przygotował sezony tematyczne -
Rok Kobiet i Rok Mężczyzn , które byty wielokrotnie nagradzane. 
W roku 2011 spektakl Eugeniusz Oniegin w jego reżyserii i scenografii Luigie
go Scoglio otrzymał nagrodę Premios Uricos Teatra Campoamor za najlepszą 

produkcję premierową roku w Hiszpanii. 
Michal Znaniecki współpracuje na state z teatrami w Argentynie i Urugwaju, 
gdzie zrealizował między innymi prapremierę opery Hagith Karola Szymanow
skiego w Teatra Colon , najważniejszej scenie Ameryki Łacińskiej . Jest zało
życielem Festiwalu Opera on The Water - Tigre, Buenos Aires w Argentynie, 
którego pierwsza edycja odbędzie się w lutym 2013. 
W ostatnim czasie pod pi sat także wieloletnią umowę z lsraeli Opera, przewidu
jącą reżyserię superprodukcji plenerowych na pustyni w Masadzie. 
W 2012 roku obchodzi jubileusz 20-lecia działalności artystycznej. Z tej okazji 
został odznaczony srebrnym medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo
wego .Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS". 

Wioski scenograf, urodzony w Bazylei (Szwajcaria) . Po ukończeniu studiów 
w State Arts Institute "E. Basile" w Mesynie na Sycylii (sekcja złotników) , prze
prowadził się do Urbino, gdzie uczęszczał na Wydział Scenografii Akademii Sztuk 
Pięknych . Studia te ukończył z wyróżnieniem pracą „Luminous Metamorphosis. 
Teoretyczno-praktyczna ewolucja ekspresywnych cech świat/a w teatrze XX wie
ku". Obecnie zajmuje się scenografią teatralną , filmową i reklamową, zarówno 
we Włoszech jak i za granicą. 

Od roku 1999 współpracuje jako scenograf z reżyserami teatralnymi, takimi jak: 
Luca Ronconi, Michał Znaniecki, Mario Corradi, Rosetta Cucchi, Italo Nunziata, 
Fabrizio Crisafulli , Anne Riitte Ciccone, Denis Krief, Patricia Panton, Giorgio Rossi , 
Paolo De Falco, Natalia Babińska oraz włoskimi i międzynarodowymi artystami 
w dziedzinie opery, dramatu, teatru eksperymentalnego, teatru tańca i teatru mu

zycznego. 
Zajmuje się również instalacjami wideo, fotografią, aranżacjami plastycznymi 
wystaw sztuki oraz związanymi ze scenografią wydarzeniami artystycznymi. 
We Włoszech pracował w teatrach w Rzymie, Mediolanie, Ferrarze, Trapani, Bo
lonii, Modenie, Trewirze, Perugii, Gubbio, Montepulciano, Jesi, Parmie, Sassari, 
Taranta, Brescii, Como, Pawii, Cremonie, Conegliano Veneto, Bardze, Lucce, Pi
zie, Livorno, Ravennie i Ascoli Piceno. Za granicą - w Anglii , Szwajcarii , Austri i, 
Francji , Hiszpanii, Izraelu, Argentynie i Urugwaju. 
W Polsce pracował w głównych teatrach operowych i muzycznych: Teatrze 
Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, Teatrze Wielkim w Poznaniu, Operze 
Krakowskiej, Operze Wrocławskiej, Teatrze Wielkim w Łodzi , Operze na Zamku 
w Szczecinie oraz w Teatrze Rozrywki. Z Michałem Znanieckim współpracuje 
od czternastu lat, uczestnicząc w jego najważniejszych produkcjach operowych 
i teatralnych w całej Europie. W 201 O roku byt nominowany do Nagrody Arty
stycznej ZŁOTA MASKA za scenografię do musicalu Producenci w Teatrze Roz
rywki.Rok później otrzymał w Hiszpanii (wraz całym zespołem) nagrodę główną 

dla opery Eugeniusz Oniegin, jako najlepszej produkcji roku.W ciągu ostatnich 
trzech lat zrealizował projekty scenograficzne do następujących tytułów : 

Polska - Producenci, Emani, The Fairy Queen, Otello, Eugeniusz Oniegin, Kandyd, 
Hiszpania - Ernani, Eugeniusz Oniegin, Król Roger, 
Wiochy - Kandyd, 
Tel Awiw (Izrael) - Ernani, 
La Plata (Argentyna) - Eugeniusz Oniegin, 
Szwajcaria - Demetrio - Król Syrii, 
Montevideo (Urugwaj) - Eugeniusz Oniegin, 
Buenos Aires (Argentyna) - Hagith i in. 

TOMASZ 
JAC 
Stylista, od początku lat 90. ubiegłego stulecia niezmiennie współpracujący ze 

znanymi postaciami świata kultury i większością polskich projektantów mody. 
Konsultuje wizerunek wielu polskich gwiazd, nigdy nie podając ich nazwisk. 
Współpracuje z czołówką fotografów polskich, m.in. z Markiem Czudowskim, 
Robertem Wolańskim, Markiem Straszewskim i Marcinem Tyszką. 
Tworzył wizerunek wielu wokalistów przy produkcji ich płyt - pracował 

z Justyną Steczkowską , Reni Jusis, Urszulą , Kayah, Anią Wyszkoni, Robertem 

Gawlińskim i in. 
Prowadzi szkolenia w zakresie kreowania wizerunku dla korporacji i frakcji 
politycznych oraz imprezy dla organizacji pozarządowych , przedsiębiorstw 

prywatnych i publicznych. 

Przygotowywał stylizację do pokazów mody następujących projektantów: 
Gianfranco Ferre, Escada, Max Mara, Bruno Banani, Thierry Mugler, Jean Paul 
Gaultier. Tworzył stylizację autorskich pokazów mody, m.in. na 75-lecie Volvo. 

Współpracował z Jwoim Stylem", „ Panią", "Votre Beaute", „Playboyem", 
"Eiie", Cosmopolitan", „Harper's Bazaar" (Litwa) , " Urodą", „Sukcesem". 
W dorobku ma również współpracę dziennikarską z tygodnikiem "Wprost" oraz 
z czasopismami: "Puls Biznesu ", "Fashion" i .Just Quality". Prowadzi stalą 

rubrykę w "Eiie". 
Tworzył wizerunek bohaterów 3. edycji Idola . Zadbał również o kostiumy do 
programów Showtime i Przebojowe ptaki oraz filmów Zloty środek w reż. Olafa 
Lubaszenki i Prostytutki w reż . Eugeniusza Priwieziencewa. 
Uczestniczył w akcjach charytatywnych, organizowanych m.in . przez Fundację 
liony Felicjańskiej Niezapominajka oraz SOS Wioski Dziecięce . Zasiadał jako 
juror na Off Fashion Kielce, Warsaw Fashion Street i Oskary Fashion. 
Jest konsultantem i wykładowcą przy Art & Fashion Festival, organizowanym 
w Starym Browarze w Poznaniu. Jest też wykładowcą w Studio Sztuki w War
szawie. 
W roku 2008 został umieszczony na l iście stu najbardziej wpływowych gen
tlemanów w Polsce (.Gentleman") i znalazł się w gronie pięćdziesięciu najbar

dziej wpływowych Polaków ("Neewsweek"). 
Jako projektant kostiumów teatralnych, zadebiutował w spektaklu Miss Hiv 
w reż . Macieja Kowalewskiego (MM Przebudzenie-Kompania Teatralna, 2005) . 
W roku 2011 stworzył kostiumy do Mandragory K. Szymanowskiego 
w reż . Michała Znanieckiego, w Teatrze Wielkim im. S. Moniuszki w Poznaniu. 
W styczniu 2012 r„ na tej samej scenie odbyta się premiera opery M. Koter
skiego z muzyką Hadriana Filipa Tabęckiego Dzień świra , w której o kostiumy 
zadbał również Tomasz Jacyków . 
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JAKUB 
LEWANDOWSKI 

Choreograf , tancerz zawodowy (weryfikacja ZASP) , absolwent Studium Ani

matorów Kultury w Kaliszu (taniec współczesny) , Uniwersytetu im. A. Mickie
wicza w Poznaniu (pedagogika artystyczna) , stypendysta (i jednocześnie sta
żysta) Centrum Choreograficznego Mathillde Monier w Montpellier (Francja) . 
Począwszy od roku 2004, przez sześć kolejnych sezonów był solistą w zespole 
baletowym Teatru Rozrywki. Nie tylko tańczył , ale i tworzył układy choreogra
ficzne do piosenek w koncertach sylwestrowych, wystawianych na chorzow
skiej scenie. Od roku 201 O jest artystą niezależnym , współpracującym z róż

nymi teatrami w Polsce. 
Jakub Lewandowski jest autorem choreografii w spektaklach: Adonis ma 
gościa (reż. Fred Apke, Teatr Rozrywki) , Hotel Nowy Świat (reż. Magdalena 
Piekorz, Teatr Polski w Bielsku-Białej) , Wizyta Starszej Pani (reż . Magdalena 
Piekorz, Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego w Katowicach) , Królewicz i żebrak 
(reż. Dariusz Wiktorowicz, Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie) , Bulwar 
zdradzonych marzeń (reż. Robert Talarczyk, Teatr Muzyczny w Gliwicach) , 
Wakacje Don Żuana w reżyserii Anny Polony w Gliwickim Teatrze Muzycznym, 

Monsters. Pieśni morderczyń w reżyserii Roberta Talarczyka (Teatr Rampa 
w Warszawie) , Amadeus P. Schaffera w reżyserii Roberta Talarczyka (Teatr 
Polski w Bielsku-Białej) oraz Hemar w chmurach (Teatr im. A. Mickiewicza 
w Częstochowie) w reżyserii Piotra Machalicy. 
Stworzył choreografię do filmu Oskarowe kostiumy Barbary Ptak w reżyse
rii Krzysztofa Korwina Piotrowskiego. Artysta był trzykrotnie nominowany 
do Nagrody Artystycznej ZŁOTA MASKA. W roku 2011 otrzymał ZŁOTĄ MA
SKĘ za choreografię do spektaklu Hotel Nowy Świat. Rok wcześniej został 
uhonorowany przez Marszałka Województwa Śląskiego Nagrodą Artystyczną 

dla Młodych Twórców. 
W roku 2011 został laureatem Stypendium Artystycznego w Dziedzinie Kultury 
Województwa Śląskiego. Jakuba Lewandowskiego można oglądać w spekta
klu Mistrz i Malgorzata Story w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej (reż . Robert 

Talarczyk) w roli Behemota. 

JERZY 
JAROSIK 
Absolwent Wydziału Instrumentalnego w klasie fletu oraz Wydziału Jaz
zu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Kom

pozytor, aranżer, instrumentalista. Wykładowca katowickiej uczelni; od 
września 2005 r. Dyrektor Instytutu Jazzu na Wydziale Kompozycji , Inter
pretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Do grona jego 
absolwentów należą wybitni saksofoniści : Jerzy Główczewski, Maciej Sikała 
i in. Niegdyś członek orkiestr: Ireneusza Wikarka, Jerzego Miliana i Zbigniewa 
Kalemby. Ulubiony przez takich solistów jak: Edyta Geppert, Agnieszka Fatyga 
czy Michał Bajor (którym przez wiele lat towarzyszył jako dyrygent big-ban

dów). 
Ma w swym dorobku udział w wielu edycjach Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu oraz nagrody na festiwalach jazzowych. Jest laureatem nagrody in
dywidualnej w konkursie wrocławskiego Jazzu nad Odrą ' 71 oraz nagrody ze
społowej dla Silesian Set, którą trio Kulpowicz-Dechnik-Jarosik otrzymało rok 

później . 

W roku 1979 został kierownikiem muzycznym Teatru Rozrywki w Chorzowie, 
stając się jednocześnie twórcą i dyrygentem teatralnej orkiestry. Ma w swoim 
dorobku kierownictwo muzyczne większości spektakli w „Rozrywce" (Tra/a 
Tra/a Tra/a/ińscy, Huśtawka, Ocean Niespokojny, Jeszcze w zielone gramy, Ope
ra za trzy grosze, Tango Oberiu. 1928, Szwagierki, W 80 dni dookola świata 
po stu latach, Cabaret, Skrzypek na dachu, Evita, Czlowiek z La Manchy, Jesus 
Christ Superstar, Dyzma - musical, Rudolf Valentino, Odjazd, West Side Story, 
Canterville Ghost, Spin - musical, Rent, Jekyll & Hyde, Oliver!, Producenci, 
Wesole kumoszki. Musical, Polożnice szpitala św. Zofii). Wspóttwórca koncer
tów prima-aprilisowych i sylwestrowych. 
W roku 2002 wyróżniony został Nagrodą Prezydenta Chorzowa w dziedzinie 

kultury. 
We wrześniu 2009 r. Prezydent miasta Katowic uhonorował Jerzego Jarosika 
Nagrodą w dziedzinie kultury „za wieloletnią i pełną zaangażowania pracę pe
dagogiczną w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, 
znaczący wkład w kształtowanie prężnie działającego Instytutu Jazzu oraz stale 
rozwijaną współpracę z międzynarodowymi środowiskami jauowymi. " 
7 sierpnia 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, 
postanowił o nadaniu Jerzemu Jarosikowi tytułu profesora sztuk muzycznych. 

' 

- MICHAŁ 
WOJNAROWSKI 

Tłumacz i autor (również pod pseudonimem Artur Warski) , absolwent filologii an
gielskiej na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowego Studium Menedżer
skiego w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Stworzył przekłady piosenek 
do polskich wersji językowych wielu seriali telewizyjnych i filmów - m.in. Chica
go, Mary Poppins, Zakręceni, Kopciuszek, Kubuś i Przyjaciele, Muppety, Merida 
Waleczna Disneya oraz m.in. dialogów do filmu Rio wytwórni 20th Century Fox. 
Tłumaczył także piosenki do spektaklu Gwiazda i ja dla warszawskiego teatru 
Capitol (premiera w październiku 2012, reż. Cezary Morawski). 
Pisze również teksty dla polskich wykonawców, jest m.in. autorem słów pio
senek do seriali Disney Channel Do Dzwonka i Do Dzwonka Gate oraz serialu 
telewizyjnego Tylko milość . Przetłumaczył wiele książek i komiksów dla dzieci 
dla wydawnictw Egmont i Nasza Księgarnia . Ma także w dorobku współpracę 

scenariuszową przy filmie Jasne blękitne okna (reż . Bogusław Linda) . 
Jako wieloletni dyrektor artystyczny w The Walt Disney Company był między 
innymi producentem wykonawczym teledysków, w których występowali Ewa 
Farna, Ewelina Flinta, Hania Stach, Andrzej Lampert, Łukasz Zagrobelny i inni. 
Dla Teatru Rozrywki przełożył musicale: Wesole kumoszki. Musical oraz Prze
budzenie wiosny, które z jego przekładem wystawiane jest również w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni. 

EWA 
ZUG 
Pianistka, akompaniator, pedagog, dyrygent, chórmistrz. Absolwentka Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu . Akompaniator w PSM I i li stopnia im. G. Fitelberga 
w Chorzowie, wielokrotnie uhonorowana Nagrodą Dyrektora za szczególne osią
gnięcia artystyczne. W latach 1994-2004 akompaniator-korepetytor w Teatrze 

Rozrywki w Chorzowie. 
Przygotowuje wokalnie solistów i zespoły i obejmuje kierownictwo muzyczne 
przedstawień m.in. w Gliwickim Teatrze Muzycznym (Anna Karenina , reż. J. Opalski, 
Ragtime S. Flaherty'ego w reż . M. Sartowej , High School Musical on stage 
B. Louiselle w reż. D. Dutkiewicza, Bulwar zdradzonych marzeń w reż. R.Talar
czyka, Hair J. Rado i G. Ragni w reż . W. Kościelniak - przygotowanie wokalne) , 
Teatrze Zagłębia w Sosnowcu (Świniopas J. CH. Andersena, Edith i Marlene 
E. Palaki w reż. E. Markowskiej, Tango tango w reż. J. Niesobskiej, Sztuka ko
chania, czyli sceny dla dorostych w reż . K. Jasińskiego , Dziady. Część Ili A. Mic
kiewicza w reż . J. Bunscha, Pamiętnik narkomanki B. Rosiek, Niech żyje bal wg 

A. Osieckiej, Ania z Zielonego Wzgórza L. M. Montgomery w reż . J. Szurmieja) , 
Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego 
w Katowicach. 
Od roku 2007 jest kierownikiem zespołu wokalnego Teatru Rozrywki. Ponadto 
przygotowywała do premiery i nadal pracuje z obsadą dziecięcą w musicalu 
Oliver!, objęła kierownictwo muzyczne spektakli: Przebudzenie wiosny F. Wede
kinda w reż. Ł. Kosa oraz Sweeney Todd S. Sondheima (wspólnie z Wojciechem 
Gwiszczem) w reż. A. Bubienia, a w spektaklu Historia filozofii po góralsku wg ks. 
prof. J. Tischnera w reż . B. Cioska podjęła się przygotowania wokalnego aktorów 
oraz opracowania partii akompaniujących skrzypiec. Juror i kierownik muzyczny 
I Konkursu im. W. Szpilmana w Sosnowcu. Jako pianistka jest laureatką m.in. 
konkursu wokalnego im. E. Platówny we Wrocławiu , wyróżniona nagrodą za naj
lepszy akompaniament, oraz konkursu im. L. Różyckiego w Gliwicach. 
Koncertuje z Filharmonią Śląską i Filharmonią Zabrzańską m.in. podczas Europej
skiego festiwalu im. J. Kiepury w Krynicy. W roku 201 O, podczas Festiwalu ARS 
CAMERALIS, koncertowała z Ute Lemper oraz orkiestrą Aukso. Jako akompania
tor, współpracuje z wieloma aktorami m.in.: Marią Meyer, z którą nagrała dwie 
płyty: „Maria Meyer śpiewa Brela" i „Ordonka. Miłość ci wszystko wybaczy", 
Elżbietą Okupską, Jacentym Jędrusikiem , Robertem Talarczykiem (CD „Słowa" , 

2011), Wiolettą Białk, Joanną Rawik, Anną Serafińską , Januszem Szromem. 
Koncertuje w kraju i za granicą (Czechy, Izrael, Francja, Austria, Holandia, Niem
cy, Maroko). 
Jest liderem septetu Crazy Band. W 2011 r. nominowana do nagrody prezydenta 
miasta Chorzowa w dziedzinie kultury . 
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BOGUMIŁ 
PAL EW I CZ 

Reżyser świateł. Karierę zawodową rozpoczął od współpracy przy realizacji 
koncertów (m.in. Sonique) oraz współtworzeniu nowatorskich przedstawień 
m.in. w Teatrze Muzycznym Capitol. Następnym etapem jego kariery była 

współpraca z firmą Holiday on lee (Holandia) przy realizacji jednych z bardziej 

widowiskowych rewii na lodzie, Hollywood i Diamonds , na stanowisku pro
gramisty świateł. Dzięki tej współpracy został zauważony przez firmę Show 
Time, która zaprosiła go do prowadzenia departamentu oświetlenia oraz re

żyserii świateł w Tihany Spectacular Circus podczas dwuletniego tournee po 

Meksyku. 
W roku 2004, do współpracy na stanowisku reżysera świateł zaprosiła go dy
rekcja Opery Wrocławskiej. Jako reżyser świateł realizował również takie su
per-widowiska Opery Wrocławskiej jak: Pierścień Nibelungów w Hali Stulecia, 

Napój Milosny na Pergoli oraz Otello na Wyspie Piaskowej. 
Od 2006 roku, jako niezależny artysta stale współpracuje z większością scen 
operowych i muzycznych w Polsce, takich jak: Teatr Wielki im. S. Moniuszki 

w Poznaniu, Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie, Opera NOVA w Byd
goszczy, Opera na Zamku w Szczecinie, Opera Krakowska oraz Opera Wro

cławska . 

W Teatrze Muzycznym ROMA reżyserował światła do jednego z najbardziej 
multimedialnych przedstawień tej sceny, pt. Akademia Pana Kleksa . 
Ma też na koncie realizacje oświetlenia do zagranicznych produkcji w Palau de 
\es Arts Reina Sofia w Walencji , ABAO Bilbao oraz w Teatra Real w Madrycie. 
Współpracuje z najlepszymi reżyserami polskiej sceny operowej. m.in. : Micha
łem Znanieckim, Laco Adamikiem oraz Markiem Weissem-Grzesińskim. 

Do ostatnich realizacji należą : 

w Polsce - Maria Stuarda G. Donizettiego (Teatr Wielki im. S. Mo
niuszki w Poznaniu, Teatr Wielki w Łodzi, Opera Śląska w Bytomiu) . 
The Fairy Queen H. Purcella i Mandragora K. Szymanowskiego (Teatr 
Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu) oraz Królewna Śnieżka i siedmiu 
krasnoludków B. Pawłowskiego (Opera Nova w Bydgoszczy) , Kniaż 
Igor A. Borodina (Hala Ludowa we Wrocławiu) , La Traviata G. Verdie
go (Fosa Miejska w Toruniu) , Scena Folkowa na Festiwalu Przystanek 

Woodstock 2011 Kostrzyn) , 
za granicą - Samson i Dalila C. Saint-Saensa w Grecji , Mandragora 
K. Szymanowskiego w Hiszpanii, Otello G. Verdiego we Włoszech , 

Demetrio S. Mayra w Szwajcarii, Eugeniusz Oniegin P. Czajkowskiego 
w Hiszpanii i Argentynie, Emani G. Verdiego w Izraelu i in. 

Innym obszarem działalności Bogumiła Palewicza jest oprawa świetlno-wodna . 

W 2008 roku podjął się realizacji takiej właśnie oprawy do muzyki Krzesimira 
Dębskiego na nowej fontannie w Toruniu. Po sukcesie tego wydarzenia zapro
szono go do udziału w jednym z największych projektów tego typu , Fontanny 
Multimedialnej we Wrocławiu . Oprócz reżyserowania oprawy multimedialnej. 
konsultował tam rozwiązania dotyczące techniki sterowania i synchroniza
cji fontanny. Od spektakularnego sukcesu w czerwcu 2009 roku brat udział 
w reżyserii wszystkich show, które pokazywane są na fontannie. W roku 2009 
stworzył również pokaz muzyczno-świetlno-wodny w Łodzi. 
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WŁODZIMIERZ 
KOWALCZYK 
Reżyser dźwięku. Pracę zawodową rozpoczął w studiu nagrań Polskiego Radia 
i Telewizji w Warszawie. Następnie pracował jako reżyser dźwięku w studiu ra
diowym w Lublinie oraz w Krajowej Agencji Wydawniczej Tonpress. Od wielu lat 

współpracuje ze studiem muzycznym „Chróst" w Sulejówku. 
Jego dorobek reżyserski to ponad 300 nagranych płyt długogrających m.in. 
takich wykonawców, jak: Krzysztofa Krawczyk, Wojciecha Gąssowski i Maryla 
Rodowicz oraz zespołów: Bajm, Vox, Budka Suflera, Perfect, Maanam, Klaus 

Mitffoch, Blue Cafe. 
Nagrywał muzykę filmową oraz muzykę do spektakli teatralnych. Reżyserował 

dżwięk podczas festiwali piosenki w Sopocie. 
Od 2000 roku współpracuje z Teatrem Muzycznym Roma przy wszystkich pro
dukcjach musicalowych. Był reżyserem dźwięku w następujących spektaklach: 
Miss Saigon, Akademia Pana Kleksa, Grease, Koty, Taniec wampirów, Upiór 
w Operze, Les Miserables, Aladyn Jr. , Deszczowa piosenka. 
Dla Teatru Rozrywki w Chorzowie wyreżyserował dźwięk do musicalu Sweeney 

Todd. 
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WOJCIECH 
MANN 

Zdarzało się, że w mojej bogatej karierze człowieka show-biznesu bywałem sprawcą lub organizatorem 
ważnych koncertów. Z dumą muszę powiedzieć, że to mnie miłośnicy rytmów reggaepodobnych 
zawdzięczają historyczny występ zespołu Madness w Warszawie w 1984 roku. A było to tak. 

Zgłosił się do mnie przedstawicie\ bardzo znanej firmy jeansowa-odzieżowej 
i zapytał, czy pomógłbym mu zorganizować promocję najnowszej linii kurtek, 

koszulek i spodni. Jest w kontakcie z centralą w zachodniej Europie i ma zgodę 
na zorganizowanie efektownego pokazu. Upewniłem się , czy słowo „efektow
ny" jest równoznaczne ze słowem „kosztowny", i po otrzymaniu potwierdzenia 
puściłem wodze fantazji , Powiedziałem przedstawicielowi, że polska młodzież 
wykupi całą produkcję jego firmy, jeśli wesprze swoją markę występem jakie
goś modnego zachodniego wykonawcy. Oszołomiony tą perspektywą przed
stawiciel poprosił mnie o wytypowanie podmiotu wykonawczego. Zacząłem 
oczywiście z grubej rury i kazałem przedstawicielowi sprowadzić Rolling 

Stonesów! Ku mojemu absolutnemu zdumieniu z kamienną twarzą przyjął tę 
propozycję i powiedział tylko: , Muszę sprawdzić w centrali ". Pomyślałem, że 
mam do czynienia z wariatem, i przestałem myśleć o imprezie. Tydzień póżniej 
wariat zadzwonił i powiedział, że Rolling Stones nie mają terminu , więc centra
la prosi o inne wskazanie. Teraz już bytem całkowicie przekonany, że padam 
ofiarą jakiegoś przekrętu . 

W związku z tym, że właśnie wówczas z upodobaniem słuchałem 
nagrań bardzo modnej grupy Madness, na odczepnego rzuciłem , że może być 

w takim razie Madness. Nikt poza mną samym nie jest w stanie zrozumieć , co 
czułem, kiedy po dwóch dniach tajemniczy przedstawiciel jeansowych spodni 
spotkał się ze mną w hotelu Victoria i powiedział: „Madness już mamy, rób 
resztę ." Na potwierdzenie pokazał mi jakieś papiery, z których wynikało , że 

topowa wówczas brytyjska grupa przyleci do Warszawy na specjalny występ 
z okazji promocji spodni. Mniejszym drukiem byto napisane, że wystąpią 
z playbacku. Nie dyskutowałem , bo już sam fakt przyjazdu tak renomowanej 
formacji był jak na owe czasy sensacją . Przygotowania ruszyły pełną parą, 

a reżyserię wydarzenia powierzyłem doświadczonemu koledze z telewizji, Zbysz
kowi Proszowskiemu. Całość zorganizowana została w salach hotelu Victoria. 
Byty migające światła , motocykle, porządne nagłośnienie i„. gwiazda wieczoru. 

Przyjechali we własnych osobach, ubawieni tym, że trafiła im 
się tak łatwa chałtura. Nie musieli robić prób dżwiękowych ani martwić się 
ewentualną niedyspozycją głosową. Przywieźli tylko lżejsze instrumenty, bez 
potrzeby włączania ich w różne wzmacniacze i inne pudła. W związku z tym 
tuż przed koncertem okazało się , że nie mają perkusji, bo i po co? Nie można 
było jednak lekceważyć widzów i bębniący Daniel „Woody" Woodgate musiał 

jednak usiąść za skromnym choćby, ale jednak zestawem bębnów. To nie była 
Warszawa XXI wieku, gdzie na każdym rogu mieści się wypożyczalnia instru
mentów. W tych zamierzchłych czasach liczyły się wyłącznie prywatne układy 
i kontakty. Dzięki temu wypożyczyłem zupełnie przyzwoite bębny od mojego 
kolegi, perkusisty amatora Antka P. Wszyscy byli szczęśliwi, łącznie z bębno
dawcą, bo w końcu kto w tamtych czasach mógł się pochwalić tym, że w jego 
perkusję walił gość z Madness. 

Wieczór w Victorii był bardzo udany, a członkowie zespołu bawi

li się chyba najlepiej. usiłując trafić w playback i pękając ze śmiechu , kiedy 
słychać byto śpiew, a śpiewak akurat pił wodę albo co innego. Nieoficjalna 
kontynuacja wieczoru w nocnym klubie Czarny Kot potwierdziła jeszcze fakt, 
że Anglicy są rozrywkowymi, miłymi , bezpośrednimi ludźmi. Polskie korzenie 
towarzyszącego im menadżera dodatkowo przypieczętowały braterstwo na 
śmierć i życie . W efekcie tego przedsięwzięcia pozostałem z bardzo miłymi 
wspomnieniami oraz kilkoma sztukami markowej garderoby w za małych roz
miarach. („.) 

(fragment książki „ROCK*MANN CZVLI JAK NIE ZOSTAŁEM SAKSOFONISTĄ", 

Wydawnictwo Znak, Kraków 201 O, wykorzystany za zgodą autora) 

. . . . . . . . . . . . . ................................................................................................................................................................................................................................................ . 
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WĘDRUJĄCE STOLICE 
POPKULTURY 
My tutaj rozumiemy jeszcze słowo . szlagier", rzadko jednak zastanawiamy 
się nad tym, dlaczego teraz mówimy raczej .hit" czy wręcz .hicior". Odpo
wiedź tymczasem jest bardzo prosta: szlagiery powstawały w Berlinie, hity 
powstają w Londynie. 

I tak jest z wszystkimi popkulturowymi produktami. Nie ma bowiem 
co udawać , że kultura popularna tworzy DZIEŁA . Dzieło to wyraz geniuszu sa
motnego artysty, który - żyjąc ideą i powietrzem - tworzy coś , co w zamyśle 
ma trwać wieki albo i tysiąclecia . Dzieło ma .sztuk jeden", a wyrobiona pu
bliczność będzie , po jego pojawieniu się , piać z zachwytu lub fachowo dys
kutować w salonach na lamach fachowych periodyków. W świecie popkultury 
jest inaczej, co doskonale oddaje inne jej określenie - kultura masowa. Jej 
cechą konstytutywną (uwaga! Trudne wielosylabowe słowo) czy aktem zało
życielskim , jest z grubsza to, że dzieło w zasadzie nie ma oryginalnego eg

zemplarza. Nie oznacza to oczywiście , że nie ma twórcy (częściej twórców). 
Ktoś tworzy melodię , pisze tekst, wymyśla grę , konstruuje prototyp krzesła , 

kroi pierwsze dżinsy. Jednak krok następny to produkcja masowa, masowe 
powielanie i masowe rozpowszechnianie. Każdy plik mp3 z piosenką jest rów
noważny innemu plikowi. Każdy iPhone jest dokładnie taki sam. Mebel ,made 
by Ikea" kupiony w Kansas jest taki sam, jak kupiony w Katowicach. Sukces 
mierzy się ilościowo (sprzedanymi egzemplarzami, liczbą pobrań, widownią , 

wpływami liczonymi w pieniądzu) . 

Inaczej mówiąc , przemysł kulturowy to sprzęgnięcie trzech elementów- Talen
tu, Technologii i Tolerancji. 

TALENT 
Wydaje się to dziwne, ale myślenie generalnie nie szkodzi, a czasem popła
ca. Żeby dzieło popkulturowe . chwyciło " , potrzebne jest jednak, by spełniało 
jakieś kryteria jakościowe. Nie wdając się w skomplikowane rozważania de
finicyjne - dzieło musi być po prostu dobre. Nie oznacza to oczywiście , że 

wszystko co dobre stanie się popularne, nie oznacza to także , że wszystko 
co popularne jest wielkie w sensie kulturowym. Trzeba jednak mieć talent, 
umiejętność .wymyślactwa", by stworzyć ideę boysbandu, czapki bejsbolówki 
czy krzesła ogrodowego. Talent jednakże musi mieć gdzie i do kogo pójść ze 
swoimi pomysłami. Tu wchodzi Technologia. 

TECHNOLOGIA 
Ponieważ popkultura jest masowa, powielana i powszechnie dostępna , wy
maga sposobów i technik, by się umasowić. Potrzebne jest zarządzanie 

produkcją , zarządzanie sprzedażą, zarządzanie promocją . Technologii nie nale
ży mylić przy tym z dosłownie rozumianą produkcją. 70% krawatów na świecie 
powstaje w jednym chińskim mieście , ale nikt tego miasta nie kojarzy - liczą 

się miejsca, gdzie te krawaty się wymyśla , promuje, sprzedaje. Zespól mu
zyczny musi przyjść do kogoś , kto zapewni sprzedaż , koncerty, trasy, wywiady 
w mediach i ustawki z paparazzi. Ta technologia z reguły znajduje się w jednym 
miejscu - w jakimś wielkim mieście . Dzieje się tak, ponieważ w przemysłach 
kreatywnych występuje efekt synergii (kolejne trudne słowo) . Tłumacząc z pol
skiego na nasze - czym innym jest wymiana informacji i modna w teorii praca 
na odległość - czym innym jest uścisk dłoni. Dobry, kreatywny pomysł, by 
zaistniał na masową skalę , wymaga spotkań , spotkań , spotkań . To prowadzi 

do Tolerancji. 

TOLERANCJA 
Gdzie gromadzą się talenty? Gdzie gromadzą się firmy żyjące z tych talentów? 
Gdzie nowe, niezwykle, nietypowe pomysły (i ich odjechani pomysłodawcy) 
mają szansę, że ktoś ich wysłucha, a czasem posłucha i wdroży? Gdzie facet 
w obszarpanych dżinsach czy nie najpiękniejsza dwudziestoletnia dziewczyna, 

która przychodzi porozmawiać o interesach, nie zostanie spuszczona ze scho
dów i poszczuta psami? Tylko w miejscu tolerancyjnym, takim w którym bycie 
innym jest rozumiane i akceptowane. Oznacza to jednak grę w dwie strony -
. inność " musi akceptować podstawowe reguły gry społecznej. Tak się składa , 

że miejsca tolerancyjne to duże miasta, ba, miasta największe . I tu pojawia się 
pojęcie Stolicy. 

STOLICA 
I nie chodzi tu o światową stolicę ziemniaka czy europejską stolicę czosnku. 
Chodzi o miasto światowe czy też globalne. Takich miast było i jest na świecie 





zaledwie kilka. Musi być wielkie, pisze się wręcz , że wielkość minimalna to 
4 miliony mieszkańców. Musi zajmować ważne miejsce w sieci światowych 
interesów. Musi mieć bogate, wewnętrzne życie kulturalne i w ogóle musi być 
bogate. Musi być dostępne . I musi mieć coś nieuchwytnego, coś co moż
na by nazwać siłą przyciągania - ludzie muszą chcieć do niego przyjeżdżać , 

żyć w nim, wiązać z nim swoje życie , przyszłość , karierę. Takie miasto może 

stać się stolicą popkultury. I wcale nie oznacza to stolicy rozumianej 
formalnie. Wielkie imperialne stolice - Moskwa, Pekin czy 
Waszyngton (to z innej bajki) nigdy nie zyskały takiej 

pozycji. 

TYGIEL 
Kiedy zmieszamy wszystkie cztery 

elementy to dostać możemy 

MIEJSCE (z dużej litery). Jest 
tolerancyjne, więc przyciąga 

talenty. Jest bogate w technolo-
gię , więc talenty mają szansę na 
umasowienie swoich pomysłów. Jest 
bogate kulturowo i tolerancyjne, więc 
pomysły można testować . Jest w ogóle 
bogate więc zapewnia kapitał na start. Kiedy 
popatrzymy na te wszystkie elementy razem, 
zaczynamy rozumieć , dlaczego pewne miejsca 
pełniły kiedyś rolę stolic popkultury, które pełnią ją dzi

siaj i może zrozumiemy, które będą pełnić ją w przyszłości. 
Punktem startowym jest oczywiście XIX-wieczny Paryż . 

Miasto światta. Bogate, tolerancyjne, silne kulturowo, mocne technicznie. Rze
czy i zjawiska, które cenimy do dziś pojawiły się właśnie tam. Kolorowy plakat, 
piosenka (chanson). Pierwsze filmy. Moda jako zjawisko społeczne . Literatura 
fantastyczna (Jules Verne). Popularne widowiska muzyczne (Jacques Offenbach 
był naprawdę pierwszy). Paryż to też ciekawy, powtarzający się później w dzie
jach wzorzec - odrodzenie kulturalne nastąpiło po klęsce politycznej, po klęsce 
w wojnie z Prusami w 1870 roku. Także Paryż pokazał , że kultura masowa działa 
na dwa sposoby - po pierwsze ktoś , gdzieś , kiedyś wynajduje zjawisko, które 

"chwyta" (np. film czy komiks) , po drugie pokazał również, że pierwszeństwo 

i wymyślenie zjawiska nie gwarantuje niczego. Zawsze ktoś , gdzieś wprowadzi 
zmianę , modyfikację , ulepszenie i zepchnie dotychczasowego króla z tronu. 

Pierwsza zmiana nastąpiła po I wojnie światowej. Paryż został zastą
piony przez Berlin (pamiętacie jeszcze "szlagier"?). Lata dwudzieste ubiegłego 
wieku, to złota era tego miasta. Film, piosenka, kabaret. Surrealizm, pierwszy 
horror (czy ktoś dorównał "Nosferatu"?), znakomita satyra polityczna, Marlena 
Dietrich, wzornictwo, które do dziś uznajemy za nowoczesne i które ciągle kształ
tuje powszechny gust. 

W SZCZĘKU BRONI 
MILKNĄ MUZY 
Potem przyszli towarzysze. Socjaliści-leninowcy ze Stalinem i socjaliści

-narodowcy z Hitlerem. Zapachniało prochem. Rzadko się o tym mówi 
w Europie, ale faktycznie li wojna światowa trwała blisko 20 lat - od najazdu 

Japonii na Chiny, do zamknięcia różnych pobocznych konfliktów, które z niej 
wynikły - wojny w Grecji, likwidacji podziemi antykomunistycznych w Europie 
Wschodniej (w tym w Polsce) , wojny w Chinach. Zakończenie tego okresu ma
sowych konfliktów to dopiero wojna w Korei (1950-1953) . Wojna, wydaje się , 

ma z popkulturą niewiele wspólnego, a jednak to nieprawda. Wojna to postęp 
technologiczny - świat stał się o wiele bardziej dostępny, pojawiło się nowo-

czesne lotnictwo i tania długodystansowa łączność , dla popkultury 
najważniejszy był jednak powstały w latach 50. tranzystor. 

, 

Wojna to postęp organizacyjny - milionom żołnierzy 
trzeba było dostarczyć Coca-Colę (to Ameryka) 

i Fantę (to Niemcy). Wojna to postęp materia
łowy - cywile czerpali i czerpią z pomysłów 

wojskowych. Wojna to wreszcie, a jakże , 

moda. Wielki sukces podkoszulka zwa
nego wytwornie tiszertem, dżinsów 

i trampek to dziedzictwo owe
go okresu. Wojna to wreszcie 
szeroki tryumf muzyki popu
larnej - w okopach raczej nikt 
nie miał ochoty słuchać sym
fonii i oper. 

A KIEDY 
NASTAŁ 

WZGLĘDNY 
SPOKOJ ... 
„.to okazało się , że nie ma jednej stolicy. Od lat 60. widać wyraźnie , że ukształ

towały się trzy główne centra kultury masowej i kilka pobocznych. Liderzy to 
Londyn, Nowy Jork i - co dla Europejczyka mniej oczywiste - Tokio. Zacząć 
wypada od Nowego Jorku. Wzmocniony przychodami z wojny, niezniszczony, 
znajdujący się w ówcześnie najbogatszym kraju świata , stał się światowym 

centrum zarządzania muzyką popularną. Jazz, rhytm'n'blues, musical , country 
- to wszystko zyskiwało światową popularność poprzez to miasto. W Nowym 
Jorku narodziło się graffiti, z którego wyewoluował street art. Nowy Jork to 
science-fiction (stąd startowaliśmy w kosmos), to wreszcie ówczesna świa
towa stolica reklamy. Oczywiście jest także film i serial telewizyjny (to drugie 
to wynalazek rdzennie amerykański) . Ruchome obrazki wszystkim kojarzą się 
z Hollywood czy Los Angeles, jednak tam się je po prostu fabrykuje. Ich uryn
kowienie, sprzedaż , dystrybucja, reklama, następuje poprzez Nowy Jork. Ame
ryka to wreszcie fast-food i tak cudowny wynalazek jak czapka bejsbolowa. 

Londyn to także muzyka i to jaka! Wymienianie nazw zespołów, 

tytułów piosenek czy przełomowych płyt zajęłoby całą powierzchnię przezna
czoną na ten tekst. Tak naprawdę to Londyn nadał amerykańskim pomysłom 
międzynarodowy sznyt, sprawił , że pomysły czysto lokalne stały się światowe , 

to poprzez Londyn rock'n'roll wyszedł z prowincjonalnych opłotków. Londyn 
to także ówczesna światowa stolica mody. Spódniczka mini jest wystarczają
cym przykładem . Miasto to jest również światową stolicą literatury popularnej. 
To tu powstała powieść kryminalna i literatura przygodowa, Anglosasi przejęli 
pateczkę od Francuzów w literaturze fantastycznej - magia i miecz wszędzie 
na świecie jakoś odwołuje się do współcześnie przetworzonej i uproszczonej 
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mitologii celtyckiej - Mars i Atena przegrali z druidami. No i z Jamesem Bondem. 
Tokio to technologia. Radia tranzystorowe, telewizory, walkmany 

i discmany, czyli szeroko rozumiana elektronika. Jednak temu molochowi 
zawdzięczamy przede wszystkim obecnie najważniejszy i największy sektor 
masowej rozrywki - gry. Firmy Nintendo i Sony stworzyły ten rynek i trzęsą 
nim (z niewielkim wkładem Microsoftu) do dziś . Tokio to także specyficzny 
styl grafiki, animacji i komiksu, nazywany w skrócie mangą. Samuraje, którzy 
zastąpili rycerzy w świecie masowej wyobraźni. I pewien styl rzeczy, wszystko 
ma być kawaii czyli milutkie, a Hello Kitty stał się jedną z ikon popkultury. 

, 

SWIAT 
WIELOBIEGUNOWY 
Dziś nie jest tak jak kiedyś - że wszystko rodziło się , rosło i zdobywało popu
larność w jednym, no, góra dwóch miejscach. Współczesność jest bardziej 
złożona . Są typy działań , w których wielkie stolice zachowały swoją pozycję 
- światowymi centrami muzyki popularnej pozostają Nowy Jork z hip-hopem 
i Londyn z punkiem, brtit-popem i indie music. Tokio trzęsie światem graczy 

i miłośników animacji (klasyczne firmy rysunkowe powstają obecnie właści
wie wyłącznie w formule manga/anime). Serial telewizyjny to domena Nowego 

Jorku. Ale to chyba wszystko. 
Popkultura to nie tylko muzyka, film, komiks. To także moda, 

mieszkania, samochody. Sposób kreacji samego siebie w oczach innych. 
To czego słuchamy, to co oglądamy, to co nosimy i to co mamy w domach, jest 
rodzajem manifestacji - rzeczy mają swoje społeczne życie . Jeśli popatrzeć na 
świat popkultury od strony konsumenta, to słuchamy muzyki, wypromowanej 
w Londynie i Nowym Jorku. Oglądamy amerykańskie firmy. Gramy na kon
soli wymyślonej w Tokib. Ale już telenowele - to często Sao Paulo w Brazylii. 
Moda wróciła do Paryża (nawiasem mówiąc kosmetyki nigdy go nie opuściły) , 

ma też swoje dodatkowe centrum w Mediolanie. Tamże znajduje się jedno ze 

światowych centrum wzornictwa, spolszczonego obecnie na dizajn . Drugim 
jest Skandynawia - rzeczy codzienne tam zaprojektowane tryumfują na ca
łym świecie. Nie zapominajmy o Niemczech - przewaga przez technikę (by 
posłużyć się sloganem Audi) to siła wielu miejsc tego kraju. No i Belgia, która 
jest drugą po Nowym Jorku, stolicą światowego komiksu, tego lepszej klasy. 

Przykłady można by mnożyć . 

No i my. Popkultura jest imperialna ale nie totalitarna. Zawsze zo
staje coś dla lokalsów, choć stosunkowo niewiele. Trochę muzyki. Trochę po
pularnej literatury, trochę filmu i seriali. Natomiast świat rzeczy jest po prostu 
międzynarodowy, tak samo jak świat mody. Wiadomo jednak, co zrobić by 
zagrać w pierwszej lidze i co wypraktykowali nasi sąsiedzi z północy. Kto, sto 
lat temu, słyszał o szwedzkich meblach czy fińskich tkaninach i telefonach 
komórkowych? Rozwinęli technologię , przyciągnęli talenty, wypromowali tole

rancję i wygrali. My też możemy. 

WIOLETA 
MAL CHAR 

Absolwentka Studium Aktorskiego przy Teatrze Śląskim im. 
S. Wyspiańskiego w Katowicach. Jest uczennicą Barbary Bielaczyc 
(sopranistki, solistki i kameralistki, reżyser i pedagog). Przebudze
nie wiosny i rola Wendli była jej spektaklem dyplomowym. Drugi 
dyplom to spektakl Achilles i panny K. Swinarskiego (Teatr im. 
S. Wyspiańskiego) . w którym grała rolę Deidamii. Uzyskała dyplom 
aktora dramatycznego, przyznawany przez Związek Artystów Scen 
Polskich, oficjalnie honorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 
Zagrała Cathy w High School Musical on stage w reż . Tomasza 
Dutkiewicza, Murzynkę Mary w Hair w reż. Wojciecha Kościelniaka 
(obydwa w Gliwickim Teatrze Muzycznym) oraz Linkę w spektaklu 
muzycznym Summertime w reż. Wojciecha Kościelniaka , wysta
wionym w kaliskim Teatrze im. W. Bogusławskiego. Statystowała 
też w przedstawieniach Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego 

w Katowicach. 
Uczestniczy w warsztatach pieśni gospel, ucząc się u Afroameryka
nów, jest solistką w zespole gospelowym FREEDOM z Czechowic
-Dziedzic, z którym zdobyła m.in. Grand Prix w XIX Podbeskidzkim 

Festiwalu Piosenki Religijnej w Andrychowie (2006) i I miejsce 
w ogólnopolskim XIII Hosanna Festiwal w Siedlcach. Śpiewała 
w uroczystym koncercie, zorganizowanym w pierwszą rocznicę 

śmierci Papieża Jana Pawia li. Otrzymała stypendium w dziedzinie 
kultury i sztuki, ufundowane przez Miasto Czechowice-Dziedzice. 
Wioleta Malchar jest członkiem zespołu aktorskiego Teatru Roz
rywki od października 2011 r. Gra Wendlę w Przebudzeniu wiosny, 
Nancy w musicalu Oliver! oraz w Polożnicach szpitala św Zofii 

(w Białym Personelu i Dzieciach generała Franco) i w Skrzypku na 
dachu (Chawa J Szprynca). Występuje też w dziwowisku kabare
towym Jeszcze nie pora nam spać . Bierze udział w koncertach 

sylwestrowych Teatru jako solistka. 
Rola Wendli w Przebudzeniu wiosny przyniosła jej nominację do 
Nagrody Artystycznej ZŁOTA MASKA 2012. 

MACIEJ 
PAWLAK 
Muzyczne pasje rozwijał w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Gliwicach, dziś jest uczniem 
ostatniej klasy Państwowej Szkoły Muzycznej li st. (saksofon). Student Uniwersytetu Śląskie
go, na Wydziale Radia i Telewizji (organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej) . 
Na deskach teatralnych zadebiutował tytułową rolą w musicalu Pinokio W. Korcza i R. Czuba
czyńskiego wg C. Collodiego (Gliwicki Teatr Muzyczny, 2008). Brał również udział w kolejnych 
produkcjach gliwickiej sceny - High School Musical on stage, Hair, The Beatles & Queen oraz 

Tarzan. 

DANIEL 
MAL CHAR 
Jest absolwentem Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i li st. w Bielsku-Białej, 
w klasie oboju. Obecnie studiuje na Wydziale Wokalno-Aktorskim (rok dyplomowy) Państwo

wej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. 
Grai Chada w gliwickim High School Musical on stage w reż. Tomasza Dutkiewicza. 
Brał udział w gospelowych warsztatach wokalnych, był założycielem i dyrygentem zespołu 
gospelowego FREEDOM z Czechowic-Dziedzic, z którym zdobył m.in. Grand Prix w XIX Pod
beskidzkim Festiwalu Piosenki Religijnej w Andrychowie (2006) i I miejsce w ogólnopolskim 
XIII Hosanna Festiwal w Siedlcach. Dyrygował . Pasją Janową" J. F. Haendla i .Stabat Mater" 
G. B. Pergolesiego, w wykonaniu chóru młodzieżowego oraz profesjonalnych śpiewaczek, 

m.in. Barbary Bielaczyc. 
W Teatrze Rozrywki gra rolę Ernsta w musicalu Przebudzenie wiosny . 
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_DAGNY 
Cl PORA 

Adeptka krakowskiej Szkoły Jauu i Muzyki Rozrywkowej, studentka Państwo

wej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (Wydział Ak
torski) . 

Debiutowała na deskach teatralnych monodramem Lolita na motywach po
wieści V. Nabokova i blogów internetowych nastolatek. Zagrała kilka ról 
w spektaklach, zrealizowanych w PWSFTViT, m.in. Wendy w Piotrusiu Panu 
J. M. Barriego, Saszę w Pfatonowie A. Czechowa, Sanne w Plaży P. Asmus

sena, Panią Babow w Rewizorze M. Gogola, Frankę w Amazonii M. Walczaka 
oraz Szefową w przedstawieniu dyplomowym Roberto Zucco B. M. Koltesa 
w reż. Małgorzaty Bogajewskiej (Teatr Studyjny w Łodzi) . Zagrała Popową 

w Niedźwiedziu A. Czechowa w reż. Macieja Patronika (MDK w Sanoku) . 
W roku 2012, w ramach warsztatów aktorskich przygotowała monodram mu
zyczny z songami B. Brechta pt. DAGNY.BRECHT. Dagny Cipora ma również 

w dorobku recital polskich piosenek z lat 80. i 90. pt. Deszcz, koncerty z cyklu 
Wspomnienie o ... w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi , 

współpracę (koncerty) ze Studiem Piosenki Teresy Stokowskiej-Gajdy (Teatr 
Muzyczny i Śródmiejskie Forum Kultury w Łodzi) . 

Zagrała w kilku etiudach filmowych oraz jednym z odcinków serialu Barwy 
szczęścia . 

Brała udział w licznych warsztatach aktorskich, scenograficzna-kostiumowych 
i reżyserskich; w roku 2011 otrzymała stypendium dla najlepszych studentów 
PWSFTViT w Łodzi. 

ANNA _ 
RATAJCZYK 
Absolwentka studia aktorskiego przy Teatrze STU w Krakowie. Na tej właśnie 

scenie zadebiutowała i zagrała w wielu spektaklach , takich jak Wariat i zakon
nica, Noc Tysięczna Druga i Pan Twardowski (pamiętna realizacja Krzysztofa 
Jasińskiego z Andrzejem Zauchą w roli tytułowej) . Do krakowskiego studia 
trafiła za namową Iwony Bielskiej i Mikołaja Grabowskiego, których pozna
ła na warsztatach artystycznych w Wilkasach, jako uczennica licealnej klasy 
o profilu matematyczno-fizycznym. 

W 1992 roku podjęła współpracę z Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie, w którym 
spędziła trzy sezony, grając w kilkunastu przedstawieniach dla dzieci i dorosłych 
(do najważniejszych zalicza Szalom znaczy pokój z udziałem Haliny Kalinowskiej 

oraz Gate Bar z piosenkami, stworzony przez aktorów tego teatru). 
Z Teatrem Rozrywki związała się w roku 1995, biorąc udział w takich spek
taklach, jak Tango Oberiu. 1928 (rola Elżbiety Bam należy do jej ulubionych) , 
Nunsense (siostra Mary Leo). Sen nocy letniej (Hermia). Jesus Chris! Su
perstar, Okno na Parlament (Jane) , W 80 dni dookola świata po stu latach 
(Karolina), Bal u Wolanda (Tamara I Frieda) . Canterville Ghost (Lady Eleono
ra de Canterville) . Rent oraz Rumbugifugi czyli nie zapominaj sióstr Andrew. 
Ten ostatni tytuł to największe wyzwanie, ze względu na trudność materiału 
wokalnego. Zagrała również w przedstawieniach: West Side Story, Dyzma -
musical i KRlYK wedtug Jacka Kaczmarskiego. Dzisiaj można ją podziwiać 

w musicalach: Jekyll & Hyde (Lady Beaconfield) , Producenci (Jurna Sta
ruszka), Sweeney Todd (P!asznik) oraz Jesus Chris! Superstar. Gra również 
Dziewkę w kameralnej Historii filozofii po góralsku. To zresztą nie pierwsza 
komediowa rola w dorobku aktorki, bowiem Anna Ratajczyk obdarzona jest 
niewątpliwą vis comica, o czym wiedzą ci , którzy widzieli Okno na Parlament, 
Szwagierki, O co biega?, Przygodę fryzjera damskiego czy też liczne występy 
aktorki na koncertach sylwestrowych i rozrywkowych, kiedy to z pasją prezen
tuje pastiszowe wersje wielkich przebojów. 
Reżyserzy chętnie powierzają jej funkcję asystenta reżysera (niegdyś w Cante
rville Ghost i Rent, a obecnie w Historii filozofii po góralsku oraz musicalach: 
Jekyll & Hyde , Producenci i Sweeney Todd'). Współtworzyła (wraz z Dariuszem 
Miłkowskim) Koncert Sylwestrowy 2009 Nagle zastępstwo, Koncert Sylwe
strowy 201 O Rozrywka - Hit - Festiwal oraz Koncert Sylwestrowy 2011 Mu
zyka z ekranu. 

DARIUSZ 
NIEBUDEK 

Aktor dramatu-ekstern. Wszechstronny, obdarzony dobrymi warunkami wo
kalnymi , karierę zawodową rozpoczynał na deskach Teatru Rozrywki. W latach 
1986-1992 pracował tu jako adept - artysta chóru z prawami do solowych 

zadań aktorskich. Zagrał m. in. w Tra/a Tra/a Tra/a/ińskich, Huśtawce i spektaklu 
Dzisiaj wielki bal w Operze, Oceanie Niespokojnym (Federico) . Betlejem Pol
skim, Lisie Przecherze (Królowa Lwica) . Krainie 105 Tajemnicy (Struś), Operze 
za trzy grosze, Rozkosznej wojnie, Kramie z piosenkami oraz Firmie . Był Ojcem 
Miasta w musicalu Czarodziej z Krainy Oz oraz Jerzym w Monachomachii -
cieszących się dużym powodzeniem przedstawieniach. 
W 1992 roku, na osiem kolejnych sezonów, związał się z Teatrem Zagłębia 
w Sosnowcu, gdzie zagrał wiele ważnych ról , wśród których znalazły się: Kir
kor w Balladynie J. Słowackiego , Jezus w Historyji o Chwalebnym Zmartwych
wstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka, Ryszard Donnelly w Catym dniu bez 
klamstwa J. Montgomery'ego, Ludmir w Panu Jowialskim A. Fredry, Rastignac 

w Ojcu Goriot H. Balzaca, Don Martin w Zielonym Gilu T. de Maliny, Edmund 
w Królu Learze W. Szekspira, Tristan i Rybałt w Tristanie i Izoldzie J. Biediera, 
Tadeusz w Panu Tadeuszu A. Mickiewicza, Wituś w Skizie G. Zapolskiej, Sowi
zdrzał w Sowizdrzale z Sosnowie J. N. Kamińskiego, Artur w Tangu S. Mrożka, 
Gombrowicz I Innocenty I Cyprian w Iwonie, księżniczce Burgunda W. Gom
browicza, Mackie Majcher w Operze za trzy grosze B. Brechta, Andrzej w Porze 
zbiorów S. Bieniasza czy Malvolio w Wieczorze trzech króli W. Szekspira. 
W 1997 roku został on uhonorowany nagrodą ZASP dla Młodych Aktorów im. 
Leny Starke za rolę w Sowizdrzale z Sosnowie. Rok później otrzymał Nagrodę 
Wojewody Katowickiego dla Młodych Twórców. 
Od roku 2000 pracuje jako ,wolny strzelec", grając m. in. w: 

Teatrze Rozrywki (Piotr w Jesus Chris! Superstar, Sasza w Odjeżdzie, 
Jacques Wszędobylski w musicalu W 80 dni dookofa świata po stu 
latach, w KRlYKU wedtug Jacka Kaczmarskiego , Jerzy Page w spek
taklu Wesole kumoszki. Musical, a dziś - Roger de Bill i Max Białystok 
w Producentach oraz Mąż 1 w Pofożnicach szpitala św Zofii) . 
Teatrze Nowym w Zabrzu (Gucio w Ślubach panieńskich A. Fredry, 
Lars von Trier w Kto zabif Alonę lwanowną M. Kmiecika), 
Gliwickim Teatrze Muzycznym (Will Parker w musicalu Oklahoma 
R. Rodgersa i O. Hammersteina) , 
Teatrze Polskim w Bielsku-Białej (Testosteron A. Saramonowicza) . 
Teatrze KOREZ w Katowicach (Kwartet dla czterech aktorów B. Scha
effera) . 

W 2006 roku zadebiutował nawet w klasycznej operetce Król walca na Zagłę
biowskiej Scenie Muzycznej w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. 
Potwierdza to jego wszechstronność zawodową i umiejętność transformacji. 

Śląska publiczność zna Dariusza Niebudka z niezliczonych występów estrado
wych - festynów z okazji ,Dni Miast" czy Pikników Country w Dąbrowie Gór
niczej, regionalnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i in . Ponad 
dwa lata współpracował z TVS. 
Zagrał w kilku popularnych serialach telewizyjnych, takich jak Klan, Święta woj
na, Kryminalni, Wydziaf zabójstw, Pitbull, Pierwsza mi/ość, Egzamin z życia 
i in„ a także kilku filmach fabularnych, takich jak Drzazgi M. Pieprzycy czy 
Supremax W. Stupnickiego. 
Za dwie role, które kreuje w musicalu Producenci, został uhonorowany Nagro
dą Artystyczną ZŁOTA MASKA 201 O. 

MARCIN -
TOMASZEWSKI 
Absolwent Studium Aktorskiego im. A. Sewruka w Olsztynie (2012). Związany 
zawodowo z Teatrem im. S. Jaracza, w którym zagrał : Balcera I Karczmarza 
w Intermediach Staropolskich, Jakuba Szalimowa w Letnikach M. Gorkiego, 
Siewę w Udając ofiarę braci Priesniakow, Króla Alonzo I Kalibana w Burzy 
W. Szekspira oraz Piątego w B-/do/u J. Satanowskiego. 
Ma w dorobku warsztaty jazzowe z Krystyną Prońko , wokalne z Katarzyną 
Winiarską, speech level singing z Ewą Głowacką-Fierek oraz warsztaty z panto
mimy z Krystianem Nehrebeckim. 

. . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . • . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . • . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . „ .....•....•..•........•....•.......•...•.•..•..•........•.........................................•••...•.••............•.....• 



~-----SEBASTIAN 
OMEK 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie 
(Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu , Wydział Lalkarski). 
Od września 2007 roku jest członkiem zespołu aktorskiego Teatru Rozrywki. 

Zadebiutował w spektaklu KRlYK wedlug Jacka Kaczmarskiego . Zagrał Wa
szyngtona Otisa w musicalu Canterville Ghost, Marka w Spin - musical oraz 
Policjanta w Przygodzie fryzjera damskiego. W Czarodziejce z Harlemu kre
ował jedną z dwóch głównych ról , partnerując Violetcie Smolińskiej. W wie
czorze piosenek aktorskich i kabaretowych pt. Usposobienie przyjemne Artura 
Gotza zadebiutował na chorzowskich deskach, jako„. muzyk-perkusista. 

Dziś gra w przedstawieniach: Skrzypek na dachu (Perczyk) , Jekyll & Hyde (Sir 
Archibald Proops) , zaś w musicalu Producenci zwraca uwagę wyrazistością 
postaci Carmena Yoli oraz - księgowego Blooma. W musicalu Przebudzenie 
wiosny gra Georga, a w thrillerze muzycznym Sweeney Todd kreuje postać 

Tobiasa Ragga. 
Śpiewa również w koncertach sylwestrowych i rozrywkowych Teatru. 
Od jesieni 2009 roku jest perkusistą śląskiego zespołu Teleport Magie, w któ
rym współpracuje z wokalistką Teatru Rozrywki, Esterą Sławińską-Dziurosz . 

Sebastian Ziomek pracował z Wojciechem Kościelniakiem przy głośnym przed
stawieniu Scat, czyli od pucybuta do milionera (Teatr Muzyczny Capitol we 
Wrocławiu) . Grał również Lucę w spektaklu Cud - nie L. Norena we wrocław
skim teatrze niezależnym ZAKŁAD KRAWIECKI. 
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BRODA-ZU 
Dyplom aktora uzyskał w Państwowym Studium Wokalno-Aktorskim w Gdy

ni. Od pierwszego roku studiów grał na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni. 
W 2007 roku był jednym z siedmiu finalistów Konkursu Aktorskiej Interpretacji 
Piosenki na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu . 

Zagrał Lenina w musicalu M. Lorenca i M. Miklaszewskiej 21 w reż . J. Stańka 
i J. Polońskiego , wystawionym w Hucie Warszawa z okazji obchodów Wy
darzeń Sierpniowych (2010) . W 2011 r. wystąpił w podwójnej roli Dr. Scotta 
i Eddie ' go w musicalu The Rocky Horror Show (OCH-Teatr w Warszawie) . 
Jako Kudłaty, w licencjonowanym przez Warner Brothers widowisku Scooby 
Doo i widmo piratów, odbył trzykrotnie tournee po Polsce i Litwie. 

Zagrał w sumie kilkaset spektakli Hair i Jesus Christ Superstar w Szwajcarii. 
Wystąpił w produkcjach filmowych i telewizyjnych Macieja Wojtyszko, Piotra 
Szulkina, Waldemara Krzystka, Dominika Matwiejczyka, Wojciecha Kościelnia

ka; etiudach filmowych Anny Jadowskiej i Sylwestra Jakimowa. Grał również 
w niemieckojęzycznych filmach fabularnych: My, mistrzowie świata (Wir We
ltmeister) , Zimne lato (Ka/ter Sommer), filmie Ubu Król w reż . P. Szulkina, kil
kunastu kampaniach reklamowych oraz serialach telewizyjnych: Doręczycie/, 

Plebania, Fala Zbrodni, Biuro Kryminalne, M jak Milość, Kronika Policyjna oraz 
Klan . W musicalu Krzesimira Dębskiego i Andrzeja Ozgi Nie ma solidarności 
bez milości w reżyserii Macieja Wojtyszko Krzysztof Broda-Żurawski gra Jarka 
i Wodzireja. 
Pod koniec 2012 r. można będzie go og lądać w głównej roli w serii teledysków 
kooperacji debiutującego zespołu bluesowego z laureatem nagród Grammy 
Johny Lee Hookerem Jr'em. 
Na premierę w roku 2012 czeka etiuda filmowa, nakręcona w 3d na podstawie 
Biesów F. Dostojewskiego pod kierownictwem Filipa Bajona, w reżyseri i Macie
ja Cendrowskiego (PWSFTViT w Łodzi) . 

MARTA 
FLOREK 

Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Limanowej, w kla
sie fortepianu. Edukację kontynuowała w Państwowej Szkole Mu
zycznej li st. w Krakowie oraz w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki 

Rozrywkowej. 
Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach na kierunku 
wokalistyka jazzowa. Jej debiutem teatralnym była rola Lucy Harris 

w musicalu Jekyll/ & Hyde w reż . Michała Znanieckiego, w Teatrze 
Rozrywki. Na tej samej scenie gra również Nancy w musicalu Oli
ver! w reż. Magdaleny Piekarz. 
Marta Florek kreuje także postać Fleur de Lys w widowisku mu
zycznym Notre Dame i'histoire (reż. Ramunas Marcinkus) , a w High 
Schoo/ Musical on stage w reż . Tomasza Dutkiewicza zagrała rolę 
Sharpay Evans (Gliwicki Teatr Muzyczny) . 
Marta Florek była nominowana do Nagrody Artystycznej ZŁOTA 

MASKA 2010 w kategorii rola wokalno-aktorska za role: Sharpay 
Evans (HSM) oraz Nancy (Olivern . 
Wokalistka zaśpiewała jako gość na 48. Krajowym Festiwalu Pio
senki Polskiej w Opolu podczas koncertu ,Panna, madonna, legen
da tych lat". Koncert był poświęcony twórczości Ewy Demarczyk. 
Już od najmłodszych lat zdobywała nagrody na przeglądach i festi
walach dla młodych wokalistów. Jako 12-latka otrzymała Nagrodę 
Specjalną ,za talent i indywidualność " na Małopolskim Festiwalu 
,Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka". Jest laureatką popularnego pro
gramu TVP 2 ,Szansa na sukces" (program z Urszulą) . Występowa

ła także w programie TVP Jhe Voice of Poland" (grupa Kayah) , ,HIT 
GENERATOR", ,Jaka To Melodia". Jako wokalistka sesyjna nagrała 
kilkanaście płyt, udzielając głosu w bajkach muzycznych i śpiewając 

w chórkach znanych artystów. 
Jest także zdobywczynią wielu nagród na prestiżowych festiwalach 
dla wokalistów w Polsce i za granicą, m.in.: 
li miejsca na Międzynarodowym Festiwalu POP MUSIC DISCOVERY 
(Warna-Bułgaria 2004), I miejsca na Międzynarodowym Festiwa
lu Piosenki Litewskiej (Palanga 2005), Grand Prix dla najlepszego 
wokalisty, I miejsca za piosenkę i Nagrody Rozgłośni Radiowych 
na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki ,Universong" (Teneryfa, 
Hiszpania 2006). 

ALEKSANDRA 
DYJA 
Absolwentka wokalistyki na Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Państwowego Studium 
Wokalno-Baletowego w Gliwicach. 
W latach 2006-201 O współpracowała jako artystka chóru z Operą Śląską, występując 
w operach: Carmen G. Bizeta, Pajace R. Leoncavallo, Rycerskość wieśniacza P. Mascagniego, 
Carmina Burana C. Orffa, Nabucco G. Verdiego, Borys Godunow M. Musorgskiego, Halka 
S. Moniuszki, Cyganeria G. Pucciniego, Tannhauser R. Wagnera i in. 
Od lutego 2012 r. jest członkiem zespołu wokalnego Teatru Rozrywki. Bierze udział we wszyst

kich produkcjach musicalowych chorzowskiej sceny. 

AGNIESZKA 
ROSE 
Absolwentka Państwowego Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym im. 
D. Baduszkowej w Gdyni. 
Jako urodzona gdynianka, jeszcze w szkole występowała w Teatrze Muzycznym JUNIOR, 
działającym przy ,Baduszkowej". Jako dorosła już osoba zadebiutowała w My Fair Lady 
A. J. Lernera i F. Loewe (zespól); zagrała w musicalach: Grease J. Jacobsa i W. Caseya 
(Jan) oraz Shrek D. Lindsaya-Abaire i J. Tesori (zespól) oraz w Przygodach koziolka Matolka 
K. Makuszyńskiego (role kobiece). W gdyńskiej inscenizacji Przebudzenia wiosny S. Satera 
i D. Sheika gra rolę Marty. 
W roku 2011 zagrała rolę Kwiaciarki w muzycznym przedstawieniu Lata 20„ lata 30. w reż . 

J. Szurmieja, wystawionym w Teatrze Miejskim w Gdyni. 
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______ ANDRZEJ 
. KOWALCZYK 

Absolwent krakowskiej PWST. Debiutował na scenie Teatru Dramatycznego 
im. A. Węgierki w Białymstoku, gdzie spędził dwa sezony, grając pod okiem 
Jerzego Zegalskiego, swego późniejszego dyrektora w Teatrze Śląskim im. 
S. Wyspiańskiego w Katowicach . Po stosunkowo krótkim pobycie w kieleckim 
Teatrze im. S. Żeromskiego dotart Andrzej Kowalczyk do Katowic, by w ,Wy
spiańskim " wziąć udział w bardzo znaczących w historii tej sceny spektaklach: 

Popiele i diamencie J. Andrzejewskiego (Alek) , Hamlecie W. Szekspira (Laer
tes), Cydzie P. Corneille 'a (Paź), Amadeuszu P. Shaffera (Obywatel Wiednia) , 
Szewcach Witkacego Oeden z Chłopców) i Szklanej menażerii T. Williamsa 
(Syn). 

Pracę w Teatrze Rozrywki rozpoczął od Perona w chorzowskiej inscenizacji 
Evity. Później przyszły role m. in. w Ubu Król czyli Polacy (Stanisław Lesz
czyński) , Oceanie Niespokojnym (Gubernator), Czlowieku z La Manchy (Ksią

żę I Doktor Samson Carasco) , Balu u Wolanda (Mikotaj Iwanowicz Rimski) , 
Odjeździe (Bart Gor), Terapii Jonasza (Ojciec) , musicalu Canterville Ghost 
(Lord Canterville), farsie O co biega? (Intruz), musicalach Rent (Terapeuta) , 
Dyzma - musical (Pułkownik Wareda) i West Side Story (Doc) oraz spektaklu 
muzycznym KRlYK wedlug Jacka Kaczmarskiego . W kameralnym przedsta
wieniu Na końcu tęczy partnerował Marii Meyer jako pianista Judy Garland, 
Anthony. 

Dziś można podziwiać Andrzeja Kowalczyka w musicalach: Jesus Christ Su
perstar (Piłat) , Jekyll & Hyde (Sir Danvers Carew) , Oliver! (Pan Brownlow) oraz 
Producenci i Przebudzenie wiosny, w których gra kilka różnorodnych postaci. 
Jest również Malarzem w popularnej bajce Pan Plamka i jego kot, a w komedii 
Kogut w rosole gra Spencera. Od 2003 roku , aktor kreuje z wielkim powo
dzeniem postać Tewjego Mleczarza w musicalu wszech czasów Skrzypek na 
dachu. 
Jest też solistą w koncertach sylwestrowych i rozrywkowych Teatru Rozrywki, 
równie dobrze czując się w pastiszu, jak i w lirycznej balladzie. 
Jeszcze w szkole średniej dużo śpiewał. Nadal pisze teksty, sięga również po 
klasyków: Brela, Stachurę , Gałczyńskiego czy duet Wasowski-Przybora. Lubi 
utwory liryczne, pełne filozoficznej zadumy. Ta naturalna skłonność do refleksji 
często też wzbogaca grane przez Andrzeja Kowalczyka postaci, dodając im 
wewnętrznego ciepła . 

W sezonie 2002/2003 wziął udział w realizacji spektaklu Milość Fedry (reż . 

Robert Talarczyk) katowickiego Teatru GRY I LUDZIE . 

WIKTOR 
KORSZLA 
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od najmłodszych lat roz
wijał swoje muzyczne pasje, uczęszczając do Szkoty Muzycznej im. F. Chopina 
w Sochaczewie. Zdobył wiele wartościowych lokat na ogólnopolskich przesłu
chaniach wokalnych, m.in. I Miejsce , Złotą Lirę " , li Miejsce , Złotą 8-kę". Miał 

również możliwość pracy nad repertuarem musicalowym w takich teatrach jak 
Studio Buffo (Metro w reż. Janusza Józefowicza) czy Gliwickim Teatrze Muzycz
nym (Tarzan w reż. Tomasza Dutkiewicza) grając tytułową role, w jednym z naj

większych musicali Disneya wystawianych w Polsce. Emisję i technikę wokalną 
doskonalił , pracując z tak wybitnymi pedagogami i wokalistkami, jak Sławomir 
Adamko, Justyna Motylska i Monika Urlik. Zdobył międzynarodową licencję in
struktora tańca. Jako wszechstronny tancerz stara się nie ograniczać do jednej 
techniki tanecznej, dlatego też wciąż podnosi swoje kwalifikacje w szkotach tań
ca na całym świecie , m.in. w Los Angeles, gdzie pobierał lekcje tańca i wokalu 
w Debbie Reynolds Studio, pod okiem choreografów m.in. Madonny, Britney 
Spears czy Ushera. 
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KAMIL 
z 

Absolwent Państwowej Szkoty Baletowej w Bytomiu. Laureat li miejsca 
w Ogólnopolskim Konkursie Tańca w Gdańsku w kategorii tańca współczesne
go. Byty stypendysta Krajowego Funduszu Na Rzecz Dzieci Wybitnie Uzdolnio
nych. Jest również laureatem ,Weny" - Nagrody Prezydenta miasta Bytomia 
w dziedzinie kultury. Jeszcze w czasie nauki w Szkole Baletowej otrzymał sty
pendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uhonorowano go również 
rocznym stypendium Fundacji Baletu w Szczecinie na Konkursie Baletowym 
, Złote pointy". 
Jest finalistą popularnego telewizyjnego programu ,You can dance" (2008). 
Współpracował z Gliwickim Teatrem Muzycznym, biorąc udział w przedsta
wieniu Chodnik 05. 
Od roku 2008 jest członkiem zespołu baletowego Teatru Rozrywki. Występuje 

we wszystkich musicalach chorzowskiej sceny oraz koncertach sylwestro
wych i rozrywkowych, w których tańczy nie tylko w układach zbiorowych, ale 
i jako solista. W przedstawieniu Kogut w rosole otrzymał pierwsze, bardzo 
poważne zadanie aktorskie - gra rolę Mustafy. 

We wrześniu 2012 r. znalazł się w finałowej dziesiątce tancerzy podczas 
3. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca CONTACT ENERGY w Erfurcie 
(Niemcy) . Tańczył tam solo utwór ,Mindset" kompozytora Rene Aubry, w cho
reografii i przygotowaniu Katarzyny Aleksander-Kmieć . 

IZABELLA 
MAL 
Absolwentka Studium Wokalno-Baletowego przy Gliwickim Teatrze Muzycz
nym. Debiutowała w Teatrze Rozrywki postacią Bywalczyni kabaretu Kit-Kat 
w spektaklu Cabaret. 
Pierwszą dużą rolą była Ania Shirley w widowisku muzycznym Ania z Zielo

nego Wzgórza , które nie schodziło z afisza przez siedem lat (318 spektakli 
obejrzało 139.366 widzów!) Za Anię właśnie Izabella Malik otrzymała Nagrodę 
Artystyczną ZŁOTA MASKA 1994. 
Do najważniejszych ról aktorki należą: Ona w Kacza , Pokojówka w Oknie na 
Parlament, Columbia w The Rocky Horror Show, Liza Pakiet w Szwagierkach, 
Panna Młoda w Śladach Józefa Szajny, Chawa w Skrzypku na dachu oraz Jo
anne w musicalu Rent. Izabella Malik buduje charakterystyczne, zapadające 
w pamięć postaci, jak chociażby brawurowo zagrana rola Anybodys w musi

calu West Side Story, czy też postaci w Przygodzie fryzjera damskiego , Terapii 
Jonasza oraz KRlYKU wedlug Jacka Kaczmarskiego . 
Występuje w rock-operze Jesus Christ Superstar i musicalu Producenci (czło
nek ekipy Rogera) . 

Aktorka znakomicie czuje się również w spektaklach dla dzieci - niegdyś 

w Stuku puku. Wszystko jest muzyką (Robotniczka Drogowa) , a dziś w bajce 
Pan Plamka i jego kot (Barnaba) oraz Adonis ma gościa (Węgiel) . 

Jest niekwestionowaną gwiazdą koncertów rozrywkowych i sylwestrowych 
Teatru Rozrywki. 
Poza tym zajmuje się dubbingiem, współpracuje też z Teatrem KOREZ. Rola 
Tekli w Cholonku Janoscha (reż. M irosław Neinert i Robert Talarczyk) zaowo
cowała nominacją do Nagrody Artystycznej ZŁOTA MASKA 2005. 
Zagrała w filmach Angelus L. Majewskiego, Los chtopakos G. Reguły oraz Be
nek R. Glińskiego . 

W roku 2006 otrzymała Nagrodę Prezydenta Chorzowa w Dziedzinie Kultury. 
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KAMIL 
FR c 

Wokalista, prezenter, autor tekstów. Od roku 2004 
jest wokalistą zespołu rockowego Zero Procent, 
z którym zagrał kilkaset koncertów w całej Pol
sce. Szerszej publiczności zaprezentowali się 

w programie TVP 1 . śpiewaj i Walcz" oraz pod

czas koncertu .Debiuty" na 43 Krajowym Fe
stiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (201 O), gdzie 
wykonywali znane polskie przeboje, w charak
terystycznych dla ich stylu aranżacjach . Dzięki 

głosom widzów, w każdej z tych telewizyjnych 
przygód, dołączali do grona laureatów. 
Mają na koncie wydaną w 2007 roku debiutancką 
płytę , lnevitable" oraz krążek „Nieuniknione", któ

ry ukazał się w czerwcu 2012 r. 
Kamil Franczak brat udział w wielu programach 
tv, takich jak . Idol", czy Jak to leciało! "; do nie
dawna prowadził młodzieżowy program .Poziom 
2.0", emitowany na antenie TVP 2, zdobywając 
doświadczenie , niezbędne do pracy prezentera 
telewizyjnego. 
Na deskach teatralnych zadebiutował w Teatrze 
Rozrywki rolą Moritza Stiefela w musicalu Prze
budzenie wiosny (2011 ). Wystąpił w koncercie 
sylwestrowym Muzyka z ekranu, a od lutego 2012 
roku jest członkiem zespołu wokalnego chorzow
skiej sceny. W musicalu Sweeney Todd otrzymał 
kolejne zadanie aktorskie - rolę Anthonego. 

EWELINA _ 
STEPANCZENKO 

-Slf"OrLO 

WOJCIECH --__,,____~ _ _____. MARTA 

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoty Fil
mowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera 

w Łodzi (2008) . 
Współpracuje z Teatrem Nowym im. K. Dejmka 
w Łodzi, w którym grata w spektaklach Horror 
vacui i Kuku/ka (za rolę w tym spektaklu otrzy
mała nagrodę dla najlepszej aktorki na li Festiwalu 
Teatrów Nieinstytucjonalnych „X-OFF 2008"), 
a dziś gra w Przygodach Barona MOnchhausena. 
W Teatrze Scena Prapremier lnvitro gra Desdemo
nę w spektaklu Już się Ciebie nie boję, Otello. 

Od września 201 O r. jest członkiem zespołu aktor
skiego Teatru Rozrywki. Debiutowała w koncercie 
sylwestrowym, a pierwsze poważne zadanie aktor
skie otrzymała w przedstawieniu Wesole kumosz
ki. Musical (Anna Page). Gra również w Skrzypku 
na dachu (Hudel) , Polożnicach szpitala św. Zofii 
(Żona 3) oraz w rock-operze Jesus Christ Super

star. 
Występuje w koncertach sylwestrowych i rozryw
kowych chorzowskiej sceny. 

ST 
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoty Fil
mowej Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera 

w Łodzi (Wydział Aktorski) . Jeszcze na studiach 
zagrał rolę Konrada oraz Maski w Wyzwoleniu 
S. Wyspiańskiego. Spektakl zrealizowany w Te
atrze im. S. Jaracza w Łodzi zdobył ZŁOTĄ MA
SKĘ, jako najlepsze przedstawienie w sezonie 
2008/2009. W Teatrze Nowym im. K. Dejmka 
w Łodzi grat Piotra w spektaklu Horror Vacui. 
Współpracował również z Teatrem Muzycznym 
w Łodzi , gdzie śpiewał w spektaklu Broadway róg 

Pólnocnej. 
Od września 2009 r. jest członkiem zespołu ak
torskiego Teatru Rozrywki. Zadebiutował rolą No
ego w spektaklu Oliver! Grat również główną rolę 
(Tony) w musicalu West Side Story oraz Fentona 
w przedstawieniu Wesole kumoszki. Musical. 
Dzisiaj gra w musicalach Skrzypek na dachu (Mo
tel Kamzoil) , Jesus Christ Superstar oraz Jekyll 
& Hyde. W spektaklu Polożnice szpitala św. Zofii 
jest Doktorem Wieczorkiem. Występuje również 
w dziwowisku kabaretowym Jeszcze nie pora 
nam spać. 
Bierze udział w koncertach sylwestrowych i roz
rywkowych Teatru Rozrywki, a w przestawieniu 
Jeszcze nie pora nam spać pełni dodatkowo rolę 
asystenta reżysera . 

12 października 2012 r. odbyta się premiera sztuki 
Wariat i zakonnica S. I. Witkiewicza (Nieformalna 
Grupa Avis, reż . Agata Biziuk), w której Wojciech 
Stolarz partneruje Agnieszce Makowskiej. 
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Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoty Teatral 
nej w Krakowie (Wydziały Zamiejscowe we Wro 
ctawiu, specjalizacja pantomimiczna-ruchowa) . 
Brata udział w warsztatach w Teatrze Drama 
tycznym w Warszawie z Robertem Wilsonem, 
warsztatach komedii dell'arte z Andrea Pangallo 
oraz tańca butoh w Krakowie z mistrzem Takayuki 

lshihara (Japonia) . 
Rolami dyplomowymi aktorki byty: Tadrachowa 
w Moralności pani Dulskiej G. Zapolskiej (reż . 

K. Dubiel-Hrydzewicz) , Kloc w Śnie nocy letniej 
W. Szekspira (reż . G. Gietzky) , Fabia w Don Juanie 
T. de Maliny (reż . B. Baranowska) oraz Iza w Iwo 
nie księżniczce Burgunda W. Gombrowicza (reż . 

E. Paszke - Lowitz) . 
Po studiach zagrała Diabełka w Raju utraconym 
K. Pendereckiego w reż . W. Zawadzińskiego (Ope 
ra Wrocławska) oraz Dziennikarkę w Dietrich i Le 
ander P. Szalszy (Teatr Korez w Katowicach). 
Marta Kloc ma również w dorobku działania 

reżyserskie : Pchla Szachrajka J. Brzechwy 
w jej reżyserii w wykonaniu uczniów Gimnazjum 
w Kroczycach zdobyta I miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie Małych Form Teatralnych (2007) oraz 
Puchar Burmistrza i Grand Prix na XIII Dziecię 

cym Festiwalu Teatralnym w Czerwonce-Lesz 
czynach (2007) . 

Od września 2008 r. jest członkiem zespołu aktor 
skiego Teatru Rozrywki. Zagrała Alicję w musicalu 
Rent oraz Bilkę i Szpryncę w Skrzypku na da 
chu. Występowała w koncertach sylwestrowych 
(2008-2011). równocześnie będąc jedną z osób 
prowadzących konferansjerkę. Dzisiaj gra w rock 
operze Jesus Christ Superstar, w Skrzypku na 

dachu (Cajtel) oraz bajce Pan Plamka i jego kot 
(Bileterka). W Polożnicach szpitala św. Zofti gra 
Żonę 2. 

Jest asystentem reżysera w musicalach: Przebu 
dzenie wiosny oraz Polożnice szpitala św. Zofii . 

BARTŁOMIEJ 

Tancerz, absolwent Studium Wokalno-Aktorskie 
go przy Operetce Śląskiej w Gliwicach. Związany 
z Teatrem Rozrywki od roku 1992, kiedy to debiu 
towat rolą Bywalca kabaretu Kit-Kat w musicalu 

Cabaret. Od tego czasu bierze udział we wszyst 
kich niemal musicalach tej sceny oraz koncertach 
sylwestrowych i rozrywkowych, w których tańczy 
sceny zbiorowe oraz partie solowe. 
Od wielu lat reżyserzy powierzają tancerzowi rów 
nież zadania aktorskie, jak chociażby rolę Diesla 
w West Side Story czy Sierżanta Pistola w spek 

taklu Wesole kumoszki. Musical. 
Dzisiaj Bartłomiej Kuciel realizuje zadania aktor 
skie w takich spektaklach jak: Skrzypek na dachu, 

Jesus Christ Superstar, Jekyll & Hyde, Producenci 
(członek ekipy Rogera) oraz Oliver! (członek Rady 
Starszych) . 

JAROSŁAW 
EC 

Absolwent PWST w Krakowie (Wydziały Zamiej 
scowe we Wrocławiu , Wydział Aktorski) . Z Te 
atrem Rozrywki związał się we wrześniu 2007 
roku, debiutując wyraziście rolą Stręczyciela I Ka 
piana w musicalu Jekyll & Hyde , którą gra do dziś . 

Kolejne role to Magnolio w Przygodzie fryzjera 
damskiego , Benny w musicalu Rent, Jan Rugby 

w sztuce Wesole kumoszki. Musical, Bernardo 
w West Side Story oraz Właściciela lokalu w spek 
taklu Dyzma - musical. W kameralnym przedsta 
wieniu Na końcu tęczy partnerował Marii Meyer 
jako przyszły mąż Judy Garland, Mickey Deans. 
Dziś gra Policjanta w Skrzypku na dachu, w mu 
sicalu Producenci kreuje postać Rogera de Billa, 
a w Polożnicach szpitala św. Zofii - Księdza . 

Bierze udział w koncertach sylwestrowych i raz 

rywkowych Teatru Rozrywki. 



Absolwent Państwowej Wyższej Szkoly Teatral 

nej w Krakowie. Jego dotychczasowy dorobek 
artystyczny wiąże się glównie ze scenami kra 
kowskimi, ale nie tylko. W Teatrze im. S. Żerom 
skiego w Kielcach zagrał m. in. w musicalu Ania 
z Zielonego Wzgórza L. M. Montgomery (Martin 
Cohen) oraz spektaklu Smuteczek czyli herbatka 
w Kabarecie Starszych Panów (Zmysław, Trze 

ciewicz). Na scenie krakowskiego Teatru im. 
J. Słowackiego pojawil się w przedstawieniach: 
Kordian J. Slowackiego (Podchorąży) , Opera za 
trzy grosze B. Brechta i K. Weil la (Żebrak) , Litość 
Boga J. eau (Strażni k w ięz i enny), Idiota F. Dosto 
jewskiego (Czlonek bandy Rogożyna), Kaligula 
A. Camusa (Strażnik, Sługa). Marek Chudziński 
występowal również w programach telewizyjnych 
o charakterze rozrywkowym. Zagral podporuczni 
ka Zygmunta Bogumiła w fabularyzowanym filmie 
dokumentalnym Tomasza Sianeckiego pt. Wielkie 

ucieczki - Bunt na Żurawiu . 
Od września 2007 roku jest aktorem Teatru Roz 
rywki. Zadebiutowal tu rolą Rocky' ego w czterech 
ostatnich przedstawieniach ku ltowego musicalu 
The Rocky Horror Show. Zagral Daniela Jacksona 
w SPIN - musical, Jacquesa Wszędobylskiego 
w spektaklu W 80 dni dooko/a świata po stu la 
lach , Krzepickiego w spektaklu Dyzma - musical 
oraz Jana w Weso/ych kumoszkach. Musicalu. 
Dziś gra Piotra w rock-operze Jesus Christ Super 
star, Aptekarza Bisseta w Jekyll & Hyde, Fiedkę 
w Skrzypku na dachu oraz Czlonka Ekipy Roge 
ra w Producentach. Bierze udzial w koncertach 
rozrywkowych i sylwestrowych Teatru Rozrywki 
jako solista. 

DOMINIK 
KORALrE"'IS 
Członek zespolu wokalnego Teatru Rozrywki. Bral 

udzial w takich spektaklach jak: Cabaret, Księż 
niczka Turandot, Pocalunek kobiety-pająka, Ania 
z Zielonego Wzgórza, Na szkle malowane i in. Do 
jego ważniejszych dokonań należą role: Anselmo 
w Cz/owieku z La Manchy, Magaldi i Che Gu 
evara w Evicie, Eddie w The Rocky Horror Show 
oraz Krytyk tatuń ski w Balu u Wolanda. Grał 

w przedstawieniach W 80 dni dooko/a świata po 
stu latach oraz Pan Plamka i jego kot. Byl Bandytą 
i jednym z Chłopców z Łyskowa w przedstawieniu 
Dyzma - musical oraz Karczmarzem w spektaklu 
Weso/e kumoszki. Musical. Śpiewal w spektaklu 
KRlYK wedlug Jacka Kaczmarskiego. W musicalu 
West Side Story stworzy! bardzo wyrazistą postać 
Riffa, przywódcy bandy Jetów. W kultowym przed 
stawieniu Rent przejmująco grai Toma Collinsa. 
Zupełnie inną - tragikomiczną postać Leo Ashcro 
fta - zaproponowal w spektaklu SPIN - musical. 
Dziś jest Szymonem-Zelotą w rock-operze Jesus 
Christ Superstar, Naumem w Skrzypku na dachu, 
Policjantem w Producentach, gra też w musicalach 
Jekyll & Hyde oraz Oliver! (Fagin). Jest Mężem 3 

w spektaklu Polożnice szpitala św. Zofii. 
Dominik Koralewski jest solistą we wszystkich 
koncertach rozrywkowych i sylwestrowych Teatru 
Rozrywki, a w repertuarze ma nie tylko niezwykle 
energetyczne i dynamiczne utwory rockowe, ale 
i liryczne ballady. 
Występował gościnnie w Gliwickim Teatrze Mu 
zycznym, w musicalu Oklahoma. 

NASZ DOM 

Ojciec w czarny strój się wbił 
Matka dawno nie ma sił 
Dzieciaki się od świtu drą 
Siostra wzdycha coś przez sen 
Brat ma randkę jak co dzień 
I znów nosi go 

Nasz dom! 
Na ulicy naszej jest 
Nasz dom! 
Na ulicy naszej „. 

Nasz dom - i tłumy w nim 
I ciągle coś się tutaj dzieje 
Niezły hałas, niezły dym 
A mama trzyma smycz 
Na głowę nie da sobie wejść 
Porządek musi być 

Nasz dom - na ulicy naszej jest 
Nasz dom - na ulicy naszej „. 
Nasz dom - to nasz zamek, więc go strzeż 
Nasz dom - na ulicy naszej „ . 
Nasz dom - na ulicy naszej jest 
Nasz dom - na ulicy naszej „. 
Nasz dom - to nasz zamek, więc go strzeż 
Nasz dom - na ulicy naszej„. 

Tu zabawa zawsze trwa 
Tu muzyka stale gra 
Tu się bawi ten co ma 
Już szesnaście lat 
Tu muzyka stale gra 
To tutaj poznasz świat 
Tu zabawa zawsze trwa 
Masz szesnaście lat 
Tu muzyka stale gra 

Nasz dom - na ulicy naszej jest 
Nasz dom - na ulicy naszej „. 
Nasz dom - to nasz zamek, więc go strzeż 
Nasz dom - na ulicy naszej„. 
Nasz dom - na ulicy naszej „. 
Nasz dom 

Na ulicy naszej - dom! 

Teatr Rozrywki dzi ękuj e firmie POMADA FASHION OFFICE za pomoc w real izacji spektaklu . 
POMADA 
FASHION 

OFFICE 
Teatr Rozrywki poleca uwadze widzów blog Marka Golonki , opowiadający o kulisach powstawania chorzowskiej inscenizacji Our House. 

http ://goscwrozrywce. wordpress. com/tag/rozrywka 

Zastępca dyrektora - Michał Bilińsk i 
Główny księgowy - Dorota Borowy 

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

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

Kierownik zespołu baletowego - Katarzyna Aleksander-Kmieć 
Inspektor zespołu baletowego - Beata Jabłońska-Rakoczy 
Pedagog baletu - Bożena Sękala 

Konsultacje wokalne solistów - Ewa Mentel 
Korepetytorzy - Lena Minkacz, Radosław Michalik 

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

Kierownik działu administracji - Zofia Rycyk 

Biuro Obsługi Widzów - Justyna Górecka (kierownik) , Robert Gębicki, Sebastian Gronet, Zbigniew Mrukwa 

Koordynacja pracy artystycznej - Magdalena Szajda (kierownik) , Monika Mroczkowska 
Konsultant programowy - Krzysztof Karwat 
Impresariat - Aneta Głowacka 
Promocja i marketing - Paweł Rozkrut 
Biblioteka muzyczna i archiwum teatru - Magdalena Dziembowska 
Koordynator projektów edukacyjnych - Magdalena Skorupa 

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

Brygadier sceny - Dariusz Szymański 
Starsza garderobiana - Katarzyna Zielińska 
Garderobiana Małej Sceny - Danuta Michlowicz 
Rekwizytorzy - Katarzyna Grad, Krzysztof Szreter 

Redakcja programu - Jolanta Król 
Projekt logotypu spektaklu - Luigi Scoglio 
DTP - B&W studio 
Zdjęcia - o ile nie zaznaczono inaczej, autorem zdjęć jest Tomasz Zakrzewski 

Na okładce wykorzystano projekt scenografii Luigiego Scoglio. 
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