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PAWEŁ 

DEMIRSKI 
Dramatopisarz i dramaturg. Studiowal dziennikarstwo 
na Uniwersytecie Wroclawskim Latem 2003 roku 
uczestniczy! w programie International Residency. Pod
czas londyńskiego stypendium w Royal Court Theatre 
bral udzial w zajęciach Martina Crimpa, Harolda Pinte
ra, Petera Gilla i Davida Hare' a. Jego scenariusz zdobyl 
nagrodę w konkursie warszawskiego Teatru Rozmaito
ści Car Project. W latach 2003- 2006 byl kierownikiem 
literackim Teatru Wybrzeże w Gdańsku, gdzie od roku 
2004 rozpoczął realizację projektu artystyczno-spo
lecznego pod hasłem SlYBKI TEATR MIEJSKI - cyklu 
opartych na materiałach dokumentalnych, nagraniach 
rozmów i prywatnych zapiskach przedstawień w nie
konwencjonalnych z reguły przestrzeniach. 
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TWORCY: 

Jest autorem dramatów: Nieprzytomnie (Lubuski Teatr 
im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, reż . Piotr Wa
ligórski), Skurwysyny, wBOGAMGNIENIU, From Poland 
with Love (Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, reż . Micha! 
Zadara oraz Teatr Łażnia Nowa w Krakowie, reż . P Wa
ligórski) , Walęsa. Historia wesola, a ogromnie przez to 
smutna (Teatr Wybrzeże w Gdańsku, reż . M. Zadara), 
Kiedy przyjdą podpalić dom, to się nie zdziw (Teatr 
Wybrzeże w Gdańsku, reż . Romuald Wicza-Pokojski), 
Dziady Ekshumacja wg Dziadów Adama Mickiewicza 
(Teatr Polski we Wroclawiu, reż . Monika Strzępka), By/ 
sobie POLAK POLAK POLAK i diabel czyli w heroicz
nych walkach narodu polskiego wszystkie sztachety 
zostaly zużyte (Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskie
go w Walbrzychu, reż . M. Strzępka) , Śmierć podatni
ka, czyli demokracja musi odejść, bo ;ak nie, to wy
cofuję moje oszczędności (Teatr Polski we Wroclawiu, 
reż . M. Strzępka), Diamenty to węgiel który wziąl się 
do roboty. After Czechow. Wujaszek Wania wg Wu
jaszka Wani Antona Czechowa (Teatr Dramatyczny im. 



J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, reż. M. Strzępka oraz 
Volksbuhne am Rosa-Luxemburg-Platz w Berlinie, reż. 
W Klemm), Opera gospodarcza dla ladnychpańizamoż
nych panów na podstawie Powieści za trzy grosze Ber- = 
to/ta Brechta (Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu, reż . 

M. Strzępka), 1 2 3 4 Baba Jaga patrzy (Teatr Wytwór- _ 
nia w Warszawie, reż . BRUNO), Sztuka dla dziecka 
(Teatr Jeleniogórski im. C. Norwida, reż. M. Strzępka), 
Niech żyje wojna!//, inspirowanego powieścią Janu-
sza Przymanowskiego Czterej pancerni i pies (Teatr -
Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, reż . -
M. Strzępka), By/ sobie Andrzej Andrzej Andrzej i An- ~ 
drzej (Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wał- <J) 
brzychu, reż. M. Strzępka), Tęczowa Trybuna 2012 (Te- CY::. 
atr Polski we Wrocławiu, reż . M. Strzępka) . 2_ 
Razem z Andrzejem Mańkowskim napisał Padnij! (Żony 
polskich żol~ierzy w Iraku) (Teatr Wybrzeże w Gdańsku, ~ 
rez. P Wal1gorsk1, STM oraz Teatr Telewizji , reż . Maciej 
Pieprzyca). Wraz z Wojtkiem Klemmem opracował dra- ~ 
maturgicznie tekst przedstawienia Omy/ka. Boleslaw W 
Prus feat. Maria Konopnicka wg nowel Mendel Gdański ~ 
M. Konopnickiej i. Omy/ka B. Prusa (Teatr Powszechny =..,.r 
w Warszawie, rez. W Klemm). Wspólnie z M. Zadarą '-1...... 
napisał Ifigenię. Nową tragedię (wedlug wersji Racine'a) o_ ....._-----~----------_J 
(Narodowy Stary Teatr w Krakowie, reż. M. Zadara) oraz 
Tykocin (koprodukcja Wrocławskiego Teatru Współ-
czesnego, Teatru Narodowego Habima w Tel Awiwie 
i Instytutu Adama Mickiewicza, reż. M. Zadara). 
Paweł Demirski jest też autorem adaptacji wspomnień 
Anny Łojewskiej Pamiętnik z dekady bezdomności 
(Teatr Wybrzeże w Gdańsku, reż. R. Wicza-Pokojski). 
Wchodził w skład jury li konkursu dramaturgicznego 
podczas VII Festiwalu Sztuk Autorskich i Adaptacji 
„Windowisko" 2005 w Gdańsku . 

W sezonie 2007/2008 dramaturg-rezydent w TR War
szawa. Jest jednym z założycieli Forum Obywatel
skiego Teatru Współczesnego (listopad 2009). Jego 
dramaty publikowano w antologiach polskiego współ
czesnego dramatu w Rosji i Rumunii . Od pażdziernika 
201 O roku razem z Moniką Strzępką pisze felietony na 
stronę internetową „Krytyki Politycznej" W lutym 2011 
roku nakładem wydawnictwa „Krytyki Politycznej" uka
zał się zbiór sześciu dramatów Pawia Demirskiego. 

NAGRODY: 
Byt sobie POLAK POLAK POLAK i diabel czyli w hero
icznych walkach narodu polskiego wszystkie sztachety 
zostaly zużyte - nagroda za najlepszy tekst premie
rowy na VI Międzynarodowym Festiwalu Prapremier 
w Bydgoszczy (2007); nagroda marszałka wojewódz
twa dolnośląskiego dla najlepszego przedstawienia 
w teatrach Dolnego Śląska w 2007 roku (2008); 
Niech żyje wojna I I I - nagroda marszałka województwa 
zachodniopomorskiego „za twórczą odwagę zaatako
wania mitu" na XLV Przeglądzie Teatrów Małych Form 
Kontrapunkt w Szczecinie (201 O); nagroda główna 

i nagroda dziennikarzy na V Międzynarodowym Festi
walu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni 
(2010); 
Byt sobie Andrzej Andrzej Andrzej i Andrzej - Grand Prix 
na Ili Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska 
Komedia w Krakowie (201 O); nagroda dla twórców i re
alizatorów spektaklu na XVll Ogólnopolskim Konkursie 
na wystawienie polskiej sztuki współczesnej (2011 ); 
Tęczowa Trybuna 2012 - nagroda za najlepszy tekst na 
XVll Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie polskiej 
sztuki współczesnej (2011 ); 
Ifigenia. Nowa tragedia (wedlug wersji Racine'a) -
Grand Prix na VII Międzynarodowym Festiwalu Prapre
mier w Bydgoszczy (2008); Złamany Szlaban na XX 
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Bez Granic" 
w Cieszynie (2009); 
Walęsa. H1stona wesola, a ogromnie przez to smutna 
- nagroda marszałka województwa pomorskiego' przy
znana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru (2006). 
Paweł Demirski demonstracyjnie nie odebrał tej na
grody, protestując w ten sposób przeciwko odwołaniu 
Macieja Nowaka z funkcji dyrektora Teatru Wybrzeże. 
Paszport „Polityki" za rok 201 O w kategorii Teatr (razem 
z Moniką Strzępką) za „konsekwentnie rozwijany pro
jekt teatru krytycznego; za odwagę mówienia więcej 
i ostrzej, niż chcielibyśmy usłyszeć; za żywiołową te
atralność łamiącą bariery «dobrego smaku• na rzecz 
«dobrego myślenia•". 
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MONIKA 
STRZĘPKA 

NAGRODY: 
Pcezydentki - nagroda na VI Festiwalu Teatrów Moraw 
i Sląska w Cieszynie (2006); 
Byt sobie POLAK POLAK POLAK i diabel czyli w hero
icznych walkach narodu polskiego wszystkie sztache-
ty zostaly zużyte - nagroda za „najbardziej wyrazistą 

Reżyser. Studiowała na Wydziale Reżyserii Akademii wypowiedź na temat współczesnej Polski" na VI Mię-
Teatralnej w Warszawie. Debiutowala Polaroidami Mar- dzynarodowym Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy 
ka Ravenhilla na Scenie Polskiej Tesfnskego Divadla (2007; nagroda „za groteskowe i dotkliwie prawdziwe 
w Czeskim Cieszynie (2004). Kolejne jej przedstawie- odbicie naszej r.zeczywistości" na XI Ogólnopolskim 
nia to: Z twarzą przy ścianie A Bednarskiej w Teatrze Festiwalu Komedii Talia w Tarnowie (2007; I nagroda 
Polskim w Bydgoszczy, Szeks show presents Yorick, w plebiscycie publiczności na XXXVI Jeleniogórskich 
czyli spowiedź blazna wg w Szekspira w Teatrze Wy- Spotkaniach Teatralnych (2007; nagroda marszałka 
brzeże w Gdańsku, Honor samuraja A Rappa w Te- województwa dolnośląskiego dla najlepszego przed-
atrze Jeleniogórskim im. c. K. Norwida oraz Prezydent- stawienia w teatrach Dolnego Śląska w 2007 roku 

ki W Schwaba na Scenie Otwartej Tesfnskego Divadla (
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w Czeskim Cieszynie. Niech żyje wojna!!! - nagroda marszałka województwa 

Od roku 2006 tworzy duet realizatorski wraz z Pawłem zachodniopomorskiego „za twórczą odwagę zaatako-
Demirskim i reżyseruje jego dramaty. Kolejno były to: wania mitu" na XLV Przeglądzie Teatrów Małych Form 
Dziady Ekshumacja w Teatrze Polskim we Wrocła- Kontrapunkt w Szczecinie (201 O); nagroda główna 
wiu, bulwarówka polityczna Byt sobie POLAK POLAK i nagroda dziennikarzy na V Międzynarodowym Festi-
POLAK i diabel czyli w heroicznych walkach narodu walu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni 

polskiego wszystkie sztachety zostaly zużyte w Teatrze (201 O); 
9ramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, By/ sobie Andrzej Andrzej Andrzej i Andrze; - nagroda 
Smierć podatnika, czyli demokracja musi ode;ść, bo za reżyserię na IX Międzynarodowym Festiwalu Prapre-
jak nie, to wycofuję moje oszczędności w Teatrze Pol- mier w Bydgoszczy (201 O); nagroda za reżyserię na 
skim we Wrocławiu, Diamenty to węgiel który wziąl się <( X Ogólnopolskim ,Festiwalem Dramaturgii Wspólcze
do roboty After Czechow. Wu;aszek Wania w Teatrze ~ sneJ „Rzeczyw1stosc przedstawiona" w Zabrzu (2010); 
Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, o_ Grand Prix na 111 Międzynarodowym Festiwalu Teatral
Opera gospodarcza dla tadnych pań i zamożnych UJ' nym Boska Komedia w Krakowie (201 O); nagroda dla 
panów w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu, N twórców i realizatorów spektaklu oraz nagroda za naj
Szluka dla dziecka w Teatrze Jeleniogórskim im. c K. CY::. lepszą reżyserię na XVll Ogólnopolskim Konkursie na 
Norwida, Niech żyje wojna!!! w Teatrze Dramatycznym f--- wystawienie polskiej sztuki współczesnej (2011 ); 
m J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Byt sobie Andrzej <J) Tęczowa Trybuna 2012 - nagroda za najlepszą reży
Andrzej Andrzej i Andrzej w Teatr.ze Dramatycznym <( serię na XVll Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie 
m J. Szaniawskiego w Wałbrzychu oraz Tęczowa Try- polskiej sztuki współczesnej (2011); 
buna 2012 w Teatrze Polskim we Wrocławiu. ~ Paszport „Polityki" za rok 2010 w kategorii Teatr (razem 
Monika Strzępka jest jednym z założycieli Forum Oby- Z z Pawiem Demirskim) za „konsekwentnie rozwijany 
watelsk1ego Teatru Współczesnego (listopad 2009). O projekt teatru krytycz.nego; za odwagę mówienia wię
Od pażdz1ern1ka 201 O roku razem z Pawłem Demir- cej 1 ostrzej, niz chc1el1byśmy usłyszeć; za żywiołową 
skim pisze felietony na stronę internetową „Krytyki Po- ~ teatralność łamiącą bariery «dobrego smaku,, na rzecz 
litycznej". ...C:::::::.. •dobrego myślenia•" . 
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JAN 
SUŚWIŁŁO 

Kompozytor, teoretyk, klawiszowiec, klarnecista. Absol
went Państwowej Szkoty Muzycznej li st w Olsztynie 
(klasa klarnetu prof. Mirosławy Nowak-Dobrychtop) 
oraz Akademii Muzycznej im. S Moniuszki w Gdańsku, 
Wydziału Teorii Muzyki, Kompozycji i Dyrygentury. 
Współtwórca (z Rafałem Christą) granej na fywo opra
wy muzycznej do spektaklu Wa/ęsa. Historia wesola, 
a ogromnie przez to smutna Pawia Demirskiego w Te
atrze Wybrzeże w Gdańsku w reż . Michala Zadary. 
Autor muzyki do następujących dramatów Pawia De
mirskiego w reżyserii Moniki Strzępki : Dziady Eks
humaC}a, bulwarówka polityczna, Byt sobie POLAK 
POLAK POLAK i diabel czyli w heroicznych walkach 
narodu polskiego wszystkie sztachety zostaly zużyte, 
Śmierć podatnika, czyli demokrac;a musi odejść, bo 
jak nie, to wycofuję moje oszczędności, Diamenty to 
węgiel który wziąl się do roboty. After Czechow Wu
jaszek Wania, Opera gospodarcza dla ladnych pań 
i zamożnych panów, Sztuka dla dziecka, Niech żyje 
wojna/I.I, By/ sobie Andrzej Andrzej Andrzej i Andrzej 
oraz Tęczowa Trybuna 2012. 
Skomponowal także muzykę do Trzech sióstr A. Cze
chowa w reżyserii Krzysztofa Minkowskiego w Teatrze 
Jeleniogórskim im. CK Norwida. Wspólpracowal 
z Dawidem Załęskim w ramach projektów site-specific: 
Brutalizm in O/bin (festiwal 4 + 4 DNY, Praga 2008) oraz 
Dreamspace . Byt ksztaltuje świadomość (haloGaleria 
MOK w Olsztynie, 2009). 
Jako klarnecista grai z zespołem Lud Hauza (wydali 
m.in . EP Kwadrat, 2005; koncerty na terenie Mlodego 
Miasta w Stoczni Gdańskiej i na Warsaw Summer Jazz 
Oays w roku 2005) . Autor aranżacji na płycie Piotra 
Lempy Kolędy (2009). 
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MACIEJ 
CHOJNACKI 
Scenograf. Studiowal na Wydziale Grafiki i Malarstwa 
na gdańskiej ASP Ukończy! stypendium na wydzia
le scenografii Bezalel w Jerozolimie i w Hochschule 
w Sankt Gal len (Szwajcaria) . 
Debiutowa! w roku 2003 scenografią do przedsta
wienia Ulica Gagarina G. Burke'a w reż . Feliksa Falka 
w gdańskim Teatrze Wybrzeże . Od tego czasu przy
gotowal scenografię do ponad trzydziestu spektakli , 
wspólpracując m.in. z: Teatrem Wybrzeże (Zwyczajne 
szaleństwa P Zelenki , Kilka blyskotliwych spostrzeżeń 
wg W Gombrowicza, Przed odejściem w stan spo
czynku B. Thomasa, Pamiętnik z dekady bezdomności 
A. Łojewskiej, Szeks show presents Yorick, czyli spo
wiedż blazna wg W Szekspira, Szef wszystkich sze
fów L. von Triera, Kasia z Heilbronnu H. von Kleista). 
Teatrem Jeleniogórskim im. C. K. Norwida (Hon~ sa
muraja A. Rappa, Romeo i Julia W Szekspira, Sztuka 
dla dziecka P Demirskiego), Teatrem im. S. Jaracza 
w Łodzi (Osaczeni W Zujewa, Osama bohater O. Kelly
' ego, Zszywanie A. Nellsona, Bramy raju J. Andrzejew
skiego), Teatrem Powszechnym im. Z. Hubnera w War
szawie (Gruba świnia N. LaBute'a, Językami mówić 
będą A. Bovella, Salamandra N. Ril.dstróma, Espresso 
L. Frangione'a), Teatrem Narodowym w Warszawie 
(Daily Soup duetu Amanita Muskaria), Teatrem im. 
J. Kochanowskiego w Opolu (Nieśmialy na dworze 
M. de Tirso, Sędziowie S. Wyspiańskiego, Wiśniowy 
sad A. Czechowa, Czego nie widać M. Frayna), Te
atrem im. W Horzycy w Toruniu (Hamlet W Szekspira), 
Teatrem Polskim w Poznaniu (Przyjaciel R. Paczochy) 
oraz Teatrem im. H. Ch. Andersena w Lublinie (Trzej 
muszkieterowie A. Dumasa, Końcówka S Becketta). 
W roku 2008 zdobyl Nagrodę Artystyczną ZŁOTA 

MASKA za scenografię do przedstawień: Sędziowie 
i Nieśmialy na dworze (Opole). W tym samym roku 
w Zabrzu podczas VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Dra
maturgii Wspólczesnej „Rzeczywistość przedstawio
na" otrzyma! wyróżnienie za scenografię do przedsta
wienia Osaczeni (Łódż). 

RAFAŁ URBACKI 
Choreograf, mover, performer. Student Reżyserii Dra
matu w krakowskiej PWST Studiowal również kultu
roznawstwo na Uniwersytecie Śląskim oraz wiedzę 
o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim . Edukację 

ruchową rozpoczął jako tancerz na wózKu w Teatrze 
Tańca „Kierunek" w Bytomiu. tańcząc podczas Mię

dzynarodowych Konferencji Tańca Wspólczesnego 
i Festiwalu Sztuki Tańca w Bytomiu Gessel Mason 
(I Am, 2007 i Zazwyczaj, 2008), Victorii Fox (Human 
Shadows, 2008 i Traces of ourse/ves that we leave be
h1nd, 2009), Phila Williamsa (Unknown , 2009), Katarzy
ny Rybok (Ścieżki Zasilania, 2007) i duecie z Jakubem 
Lewandowskim (Resoraki, 2009) . 
Performer w autorskich projektach solo : BezSen (Fe
stiwal Tańcząca Wyspa Tolerancji , Kalisz 2007) , auto
biograficzne Urodziny (Scena Tańca Wspólczesnego, 
Kraków 2008) , Zrównywanie (XVI MKTWiFST, 2009) . 
Zrównywanie byto projektem opowiadającym o Śląsku 
i jego mieszkańcach na zasadzie synekdochy w po
staci spalonej szkoty i o tożsamości performera uro
dzonego w tej właśnie przestrzeni . 
Ratai Urbacki jest wspólautorem i tancerzem w video
-dance (The Lift, 2009 i The Adventures of Giraffi and 
Charming Seally, 201 O) oraz reżyserem projektu Mo
ver Projekt spoleczny (XVI/ MKTWiFST, 201 O) - spek
taklu na 12 tancerzy z całej Polski o różnym stopniu 
zaawansowania w życie taneczne, w różnym wieku. 
opowiadający o kondycji tancerza w Polsce. 
Jest również rezydentem w prestiżowym polskim pro
gramie na wspólczesną choreografię SOLO PRO
JEKT 201 O w Starym Browarze w Poznaniu . Powstale 
solo Mt 9,7 byto prezentowane m.in. na 20 TanzTage 
w Berlinie, Europejskim Kongresie Kultury we Wrocla
wiu, Polityki Tańca w Instytucie Teatralnym w Warszawie, 
Wibracjach Tanecznych we Wroclawiu. Wychodząc 
od tytulowego ewangelicznego wersetu - fragmentu 
opowieści o uzdrowieniu paralityka - Ratai Urbacki 
przeprowadza krytykę chrześcijańskiego pojęcia milo
sierdzia. Jego lecture performance oparty jest w dużej 
mierze na materiale autobiograficznym - artysta sam 
zmaga się z niepelnosprawnością 
Po raz pierwszy wspótpracowat z duetem Strzępka/ 
Demirski w spektaklu Tęczowa Trybuna 2012 (Teatr 
Polski we Wroclawiu, 2011). 
Projekt taneczny o tożsamości pokolenia lat 90', które
go jest reżyserem, otrzymał dofinansowanie Minister
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Ratai Urbacki jest także uczestnikiem warsztatów ta
necznych i choreograficznych z takimi tancerzami, jak 
Keith Hennessy (USA), Chris Harring (Austria), Ria Hi
gier (Holandia), Michael Schumacher (USA), Peter Pley
er (Niemcy), Simone Aughterlony (Nowa Zelandia), Ray 
Chung (Chiny/USA) , Daniel Lepkoff (USA), Oanya Elraz 
(Izrael). Milan Kazanek (Stowaqa), Tal Avni (Izrael), Emio 
Greco (Holandia), Maria Grudskaya (Rosja) i in. Wspól
pracuje z Akademią Muzyczną prowadząc zajęcia na 
studiach podyplomowych z zakresu muzykoterapii oraz 
ze świadomości ciała i improwizacji . 

JERZY 
JAROSIK 
Absolwent Wydzialu Instrumentalnego w klasie fletu 
oraz Wydzialu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii 
Muzycznej w Katowicach . Kompozytor, aranżer, instru
mentalista Wykladowca katowickiej uczeln i; od roku 
1975 prowadzi na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozryw
kowej (obecnie Instytut Jazzu) klasę saksofonu i fletu , 
a także zajęcia z Podstaw improwizacji i Metodyki na
uczania. Od września 2005 r jest Dyrektorem Instytutu 
Jazzu na Wydziale Kompozycji , Interpretacji , Edukacj i 
i Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach . Do grona 
jego absolwentów należą wybitni saksofoniści , m.in . 
Jerzy Glówczewski i Maciej Sikala. 
W roku 1979 zostal kierownikiem muzycznym Teatru 
Rozrywki w Chorzowie (wówczas jeszcze Music-Hallu) , 
stając się jednocześnie twórcą i dyrygentem teatral
nej orkiestry. Ma w swoim dorobku kierownictwo mu
zyczne większości spektakli w „Rozrywce" (Tra/a Tra/a 
Tra/a/ińscy, Huśtawka, Ocean Niespokojny, Jeszcze 
w zielone gramy, Opera za trzy grosze, Tango Obe
r/u 1928, Szwagierki, W 80 dni dookola świata po stu 
latach, Cabaret, Skrzypek na dachu, Evita, Czlowiek 
z La Manchy, Jesus Chnst Superstar, Dyzma - musical, 
Rudolf Valentino, Odjazd, West Side Story, Canterville 
Ghost, Spin - musical, Rent, Jekyll & Hyde, Oliver!, 
Producenci oraz Wesole kumoszki. Musical). Współ
twórca koncertów prima-aprilisowych i sylwestrowych. 
Niegdyś czlonek orkiestr: Ireneusza Wikarka, Jerzego 
Miliana i Zbigniewa Kalemby. Ulubiony przez takich so
listów jak Edyta Geppert, Agnieszka Fatyga czy Micha! 
Bajor (którym przez wiele lat towarzyszy! jako dyrygent 
big-bandów) . 
Ma w swym dorobku udzial w wielu edycjach Festiwa
lu Piosenki Polskiej w Opolu oraz nagrody na festiwa
lach jazzowych. Jest laureatem nagrody indywidualnej 
w konkursie wroclawskiego Jazzu nad Odrą'71 oraz 
nagrody zespolowej dla Silesian Set, którą trio Kulpo
wicz-Dechnik-Jarosik otrzymalo rok póżniej . 

W roku 2002 otrzymał Nagrodę Prezydenta Chorzowa 
w dziedzinie kultury. 
We wrześniu 2009 r. Prezydent miasta Katowic uhono
rowal Jerzego Jarosika Nagrodą w dziedzinie kultury 
„za wieloletnią i pełną zaangażowania pracę pedago
giczną w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach, znaczący wkład w ksztaltowanie pręż
nie działającego Instytutu Jazzu oraz stale rozwijaną 
wspólpracę z międzynarodowymi środowiskami jaz
zowymi". 
Jerzy Jarosik 1est pomysłodawcą i dyrektorem Śląskie
go Festiwalu Jazzowego, którego szósta już edycja 
odbyta się w kwietniu 2011 r. 
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MAŁY SŁOWNIK 

TEATRU STRZĘPKI 
I DEMIRSKIEGO 

• Andrzej - architekt naszej wyobraźni, wybitny pol
ski reżyser, podczas pogrzebu którego rozgrywa się 
akcja spektaklu Byt sobie Andrzej Andrzej Andrzej 
i Andrzej. Choć trudno wyobrazić sobie pogrzeb od 
sześciu z okladem dekad najwybitniejszego polskie
go filmowca - to wlaśnie to wydarzenie jest fabularną 
ramą pierwszej części spektaklu. W drugiej części, 
luminarze polskiej kultury zatruci pasztetem podczas 
stypy trafiają do piekła. Niczym w ludowej opowieści, 

konfrontują się tam z konsekwencjami swoich ziem
skich postaw Ich oskarżycielem będzie kubański dy
sydent. Jak to się stalo, że w następstwie potężnego 
robotniczego zrywu, który niegdyś opiewali, powstał 
jeden z bardziej krwiopijczych wariantów kapitalizmu 
w Europie? (Zob.-> „Solidarność") 

• Burak - zo_b -> cham 

• Cham - charakterystyczną cechą polskiej kul
tury jest jej skrajna skłonność do elitaryzmu, wyjąt

kowa żywotność mentalności feudalnej, opartej na 
fundamentalnym podziale na „panów" i „chamów". 
Ci pierwsi nie muszą mieszkać w dworkach - mogą 

równie dobrze być tęskniącą za nimi postszlachec
ką inteligencją albo postinteligencką „klasą średnią". 
Przedstawiciele klas ludowych natomiast nie po
strzegają siebie jako „podmiotową" klasę, z własną, 
równoprawną kulturą - jak ma to miejsce na przykład 
w Anglii czy na Śląsku - a jedynie poprzez odniesie
nie do klas wyższych, do których wszyscy aspirują 
To napięcie jest jednym z podstawowych tematów 
teatru Strzępki i Demirskiego. W kreowanej przez 
Marcina Pempusia scenicznej figurze z Niech żyje 
wojna!// reżyserka i dramaturg połączyli „walczące 

ze sobą" dwie postaci - przedwojennego inteligen
ta, oficera Olgierda Jarosza - oraz Tomasza Czere
śniaka, chłopa, który zajmuje jego miejsce w zato-

dze czołgu „Rudy 102". Czereśniak konsekwentnie 
przedstawiany byt w serialu jako postać komiczna; 
w ten sposób nawet kultura masowa Polski Ludowej 
wpisywala się w typowo elitarystyczną tendencję do 
traktowania przedstawicieli klas ludowych jako posta
ci „charakterystycznych", „komicznych". Natomiast 
w By/ sobie Andrzej Andrzej Andrzej i Andrzej poja
wia się grana przez Daniela Chryca postać nazywana 
,,Z problemami". To proletariusz, obiekt drwin elit, któ

ry próbuje zadać im pytanie o to, co zostało z ich 
„solidarnościowego" etosu. Traci jednak- dosłownie 
- głos, zamknięty w „celi śmiechu". Jak oddać głos 
tym, którzy są go pozbawiani - to podstawowe pyta

nie teatru Strzępki i Demirskiego. 

• Demidramy - ukute przez badaczkę Joannę 

Krakowską określenie na sztuki Pawła Demirskiego, 
zawarte w tomie Parafrazy (Wydawnictwo Krytyki Po
litycznej, Warszawa 2010). Dramaty te są przepisa
niami „kanonicznych" tekstów kultury, od Ifigenii po 
Czterech pancernych i od Mickiewicza po Wajdę; 
stanowią kolejny etap twórczości Demirskiego po te
atrze dokumentalnym (którego przykładami byt Walę
sa. Historia wesola, a ogromnie przez to smutna czy 
też Padnij! - przedstawienie o żonach polskich żoł
nierzy przebywających w Iraku). Słowo „demidramy" 
jest grą z pojęciem „dramy" - dziś terminem kojarzo
nym z terapią, niegdyś - nazwą oświeceniowej for
my dramaturgicznej, nacechowanej skłonnością do 
„parafraz i jaskrawych efektów" oraz zaangażowania 

we współczesność. 

• Filiżanki - część przedwojennego porcelanowe
go serwisu rozstrzelanego w Katyniu. Płacze po nich 
Olgierd/Czereśniak w Niech żyje wo;na! I I Katyń, jako 
„elegancka narodowa trauma", na której buduje się 
narodową wspólnotę, powraca również w przedsta-

wieniu By/ sobie Andrzej Andrzej Andrzej i Andrzej. 

Jak widać, Strzępka i Demirski poslugują się strate
gią profanacji. Jej celem jest uczynienie uświęconych 
pojęć czy opowieści ponownie przedmiotem namy
słu. Przedmiotem refleksji jest przede wszystkim bar
dzo pragmatyczne, polityczne wykorzystanie dane
go tabu. Stąd w teatrze duetu mocno kontrowersyjne 
żarty z Katynia czy sposobów mówienia o Zagladzie 
i stosunkach polsko-żydowskich w polskiej kulturze. 

Gustlik - w serialu Czterej pancerni i pies poczci
wy śląski osiłek, grany przez Franciszka Pieczkę . 

W teatrze Strzępki i Demirskiego - jedna z naj
głośniejszych kreacji aktorskich, stworzona przez 
Agnieszkę Kwietniewską. W Niech żyje wojna/I! Gu
stlik nie dość, że jest kobietą, to jeszcze czarnoskórą 
Ślązaczką - kumulując rozmaite wykluczenia. 

• Historia - z reguly opowiadana z perspekty
wy szlacheckiego dworku (zob. -> filiżanki) oraz 
z perspektywy jednego narodu polskiego. W teatrze 
Strzępki i Demirskiego jeden z najważniejszych tema
tów. W Dziadach-Ekshumacji podczas tytulowego 
obrzędu glos otrzymują te grupy, które w rodzimej ro
mantycznej martyrologii spychane byty na margines 

- kolejne ofiary „jednego narodu polskiego": Ukra
ińcy, którym w li RP burzono cerkwie, Czesi, których 
powstanie w 1968 roku dławiliśmy, Żydzi - ofiary po
gromów. Ostatnie spektakle duetu przepisują z kolei 
polską historię z pozycji klasowych, zwracając uwagę 
na fakt, że przedstawiana jest ona przede wszystkim 
jako dzieje elit. W By/ sobie Andrzej Andrzej Andrzej 
i Andrzej przedmiotem krytyki jest dominująca nar
racja o polskich przemianach ustrojowych (zob -> 
„Solidarność"). W Niech żyje wojna!!! autorzy bio
rą na warsztat polskie polityki historyczne, od PRL
-owskiej po wspólczesną prawicową, uprawianą 

przez PO i PiS (zob.-> cham). 

• Interpretacja - dziela ma swoje wytyczone pra
wem granice. Strzępka przekonala się o tym przy 
okazji swojego przedstawienia Honoru samuraja 
Adama Rappa w Teatrze Jeleniogórskim (2008). Wy
dzial Cywilny Sądu Okręgowego wyrokiem stwierdził, 
że spektakl narusza dobra osobiste tłumaczki sztu
ki, a to ze względu na „dopisanie przez reżyserkę 
Monikę Strzępkę nieistniejących w oryginalne tek
stu fragmentów dialogu, dowcipów oraz dokonanie 
przeróbek zmieniających jakość i treść tekstu". Byla 
to jedna z najbardziej widocznych ingerencji wymia
ru sprawiedliwości w repertuar teatralny w ostatnim 
czasie. 

li 1111111111111111111111111111111111111111111111111 

• Jaroslaw Kaczyński - kandydat na urząd prezy
denta RP w wyborach 2010 roku. Monika Strzępka 
zadeklarowala poparcie dla niego w wywiadzie na 
lamach witryny „Krytyki Politycznej". Kolejne postaci 
ze świata kultury deklarowaly wówczas masowo po
parcie dla konkurenta Kaczyńskiego - Bronisława 

Komorowskiego. Gest Strzępki można interpretować 
jako wyraz sprzeciwu wobec wizji polskiej sceny poli
tycznej jako starcia „rozsądnych" elit, podejmujących 
jedynie słuszne wybory, z „roszczeniowym ciemno
grodem" - pozbawianym prawa do walki o swoje 
interesy oraz do występowania Jako racjonalna i rów
noprawna strona konfliktu. „Może mój wyborczy gest 
bierze się nie stąd, że jest mi po drodze z Kaczyń
skim, ale z jego elektoratem" - kwitowala reżyserka. 

Kabaret - oparta na kolejnych numerach, son
gach czy bezpośrednich zwrotach do publiczności 
forma kabaretowa wielokrotnie w historii oddziatywala 
na teatr polityczny. Jednocześnie „robienie kabaretu" 
jest jednym z powracających zarzutów, formułowa
nych wobec duetu Strzępka-Demirski. Zważywszy 

na kondycję wspólczesnego polskiego kabaretu -
może nie być to najbardziej pochlebne odniesienie; 
tym bardziej, że w polskiej kulturze teatr wiąże się 
niemal zawsze z rejestrem „wysokim", kabaret zaś 
- niskim, plebejskim. Z drugiej strony, Pawel Płoski 
na lamach „Teatru" porówna! ostatnio teatr Strzępki 
i Demirskiego do kabaretu Olgi Lipińskiej - co wydaje 
się o tyle osobliwym zestawieniem, że popularny „ka
barecik" byt zjawiskiem w zalożeniu na wskroś elita
rystycznym i inteligenckim, cementującym wspólnotę 
polskich inteligentów wokól żartów z „wścieklicowe
go" czy katolickiego „ciemnogrodu". Nie wszystko, 
co inteligentne - jest inteligenckie. I vice versa. 

• Leszek - ekonomista Leszek B. to prawdziwy 
architekt naszej wyobraźni, po roku 1989 wpływają
cy na myślenie Polaków bardziej niż jakikolwiek filo
zof czy artysta. Pojawia się jako postać w By! sobie 
Andrzej Andrzej Andrzej Andrzej. Jest tam obiektem 
czci kulturalnych elit z komitetów poparcia dla inte
ligenckich „partii rozsądku". O ile z reżyserów mi
strzowskiego pokolenia nawet wypada od czasu do 
czasu pośmiać się w towarzystwie (podobnie jak 
z polskiego kina w ogóle), o tyle podważanie autory
tetu Wielkiego Ekonomisty i Architekta Przemian ska
zuje niechybnie na zaliczenie w poczet oszołomów, 
Lepperów, „roszczeniowców" i innych-> buraków. 

• Robotnicy - podobno to razem z nimi miała iść 
inteligencja (zob. -> „Solidarność"). Niestety, po 



1989 roku znikają z masowej wyobraźni . Pojawia

ją się okazjonalnie w telewizyjnych dziennikach, 

w charakterze humorystycznego przerywnika - no

szą wąsy, palą opony, sprzeciwiają się prywatyza

cjom i żąda1ą respektowania swoich praw. Nie wia

domo, która z tych rzeczy bawi mainstreamowych 

dziennikarzy najbardziej . Zobacz też-> cham. 

• „Solidarność" - największy ruch pracowniczy 

w historii . Najbardziej widoczny dowód, iż w PRL 

klasa robotnicza uwierzyla, że państwo napraw

dę powinno do niej należeć - więc powiedziala 

„sprawdzam" gloszącej ten pogląd partyjnej biu

rokracji . Obecnie mit „Solidarności" sluży glównie 

do organizowania okolicznościowych akademii, 

w ramach których ministrowie, prezydenci miast i bi

skupi legitymizują swoją wladzę . Akademie te cza

sem mają charakter ambitnych projektów artystycz

nych, czasem - piknikowych rekonstrukcji strajków. 

W spektaklu Tęczowa trybuna 2012 podczas takiej 

rekonstrukcji - fety na cześć rządzących - spacy

fikowana zostaje prawdziwa manifestacja. Gaz lza

wiący miesza się z konfetti, spektakl triumfalizmu 

i pustego kombatanctwa - zderza z konfliktem spo

lecznym zamiatanym pod dywan. 

• Tęczowa trybuna. Postulat dzialającego w kon

spiracji ugrupowania o tej samej nazwie. Skupia 

ono homoseksualnych kibiców pilkarskich, którzy 

pragną uczestniczyć w narodowej fecie, jaką będzie 

Euro 2012. OrganizaCJa ta, pojawiająca się od czasu 

do czasu w polskich mediach, domaga się osobnej 

trybuny podczas oczekiwanych rozgrywek. Prze

ciwnicy zarzucają gejowskim aktywistom, że sami 

chcą zamknąć się w tęczowym getcie. Zwolennicy 

argumentują, ze skoro już za publiczne pieniądze 

zamiast kolei, szkól czy szpitali buduje się stadiony 

- to każdy powinien mieć do nich dostęp i prawo 

do bezpieczeństwa na ich terenie. Dzialania kibiców 

staly się tematem spektaklu Tęczowa Trybuna 2012, 
zrealizowanego przez Strzępkę i Demirskiego w Te

atrze Polskim we Wroclawiu. 

• Walbrzych - Teatr Dramatyczny im. Szaniawskie

go w Walbrzychu to miejsce powstania ważnych 

przedstawień duetu Strzępka&Demirski . Niech żyje 
wojna t I I i Byt sobie Andrzej Andrzej Andrzej i Andrzej 
to największe wydarzenia zaprojektowanego przez 

dyrektora artystycznego Sebastiana Majewskiego 

sezonu Znamy, znamy Obecność teatralnego du

etu w Walbrzychu zaczęla się wraz ze spektaklem 

Byt sobie Polak, Polak, Polak i diabel - w marcu 2007 

roku. Od tego czasu są kojarzeni z Walbrzychem 

tak mocno, że reżyserom pracującym w tamtejszym 

teatrze zarzucano nawet ostatnio, że są „chorzy na 

Strzępkę" - czyli znajdują się pod jej wplywem. Bio

rąc pod uwagę zróżnicowanie stylistyk teatralnych 

reżyserów obecnych na walbrzyskiej scenie - trud

no zgodzić się z tym zarzutem. 

ROZMOWA 
Z MONIKA STRZĘPKA 
I PAWŁEM DEMIRSKIM 

Aneta Glowacka: Sztuka o oddziale polożniczym 

i musical. W Polożnicach Szpitala św. Zofti lączycie 
malo teatralny temat z lekką formą To dość ryzy

kowne. Widz przyzwyczajony do musicali granych 

w Teatrze Rozrywki może być zaskoczony. 

Monika Strzępka: Uważasz, że ktoś jeszcze dzi

siaj przychodzi do teatru, nie czytając wcześniej za

powiedzi? Myślę, że to rzadkość. Widz przychodzi 

do teatru wyposażony w podstawowe informacje 

o spektaklu, wstępnie wie, czego może się spo

dziewać. Jeżeli uzna, że nie interesuje go musical 

polożniczy, to po prostu nie kupi biletu. 

Pawel Demirski: Co to znaczy malo teatralny te

mat? We wspólczesnym polskim teatrze nie istnieją 

tematy nieteatralne. 

AG.: .. . jak pokazuje wasza twórczość. Myślę 

raczej o tym, że musical w dalszym ciągu jest po

strzegany przez pryzmat sztuki rozrywkowej, latwej 

w odbiorze, niezbyt wymagającej intelektualnie. Jako 

gatunek, w którym buduje się świat przedstawiony 

wykorzystując popularne, często melodramatycz

ne, czarno-biale schematy: jeden jest dobry, drugi 

zly, w walce dobra ze ziem, zwykle zwycięża dobro. 

To taka teatralna bajka dla szerokiej publiczności, 

chociaż z definicji - i to różni musical od operetki -

ma zajmować się również tematyką poważną, aktual

ną dla widza. Wydaje mi się, że o ile teatr dramatycz

ny w Polsce, zwlaszcza w ostatnich latach, poszerzy! 

pole swoich ' zainteresowań, wyszedl poza kanon 

światowej i polskiej dramaturgii, i sięgną! po tematy 

wspólczesne, musical w tej kwestii jest dużo bar

dziej zachowawczy. Na polskich scenach dominują 

spektakle tworzone na licencjach broadwayowskich 

bądź londyńskich produkcji . Nie chcę powiedzieć, 

że nie podejmuje się prób wyjścia poza ten schemat 

- twórczość Wojciecha Kościelniaka, który adaptuje 

na scenę musicalową klasykę polskiej i światowej 

literatury, jest tego przykladem - a jednak spektakli 

wchodzących w dialog z otaczającą rzeczywisto

ścią, zarówno kulturową jak i spoleczno-polityczną, 

w zasadzie nie ma. Wasz spektakl w pewnym sensie 

zagospodarowuje tę przestrzeń . 



PD. • Od dawna zajmujemy się gatunkami, które 

zostały zawlaszczone przez tak zwany lekki reper

tuar. Okazuje się , że te formy są bardzo pojemne, 

nie są zaimpregnowane na sztukę krytyczną, teatr >-
może je wspaniale odzyskiwać . Musical nie jest tu f-
wyjątkiem. Mamy przekonanie, że wlaśnie te formy Q 
teatralne, czy teatralno-muzyczne, które są panie- Z 
wierane przez zarządców dobrego smaku i sztuki _J 

wysokiej , jako niegodne uwagi - bo to przecież roz- ... Q 
rywka plebejska, w najlepszym razie - mieszczań-

M.S.• To jest pytanie o to, czy traktujemy teatr 

jako równoprawnego gracza w debacie publicznej, 

czy jako rodzaj spluwaczki, do której trafiają tematy 

przeżute przez mocniejszych graczy. Ujęcie stosun

ków polsko-żydowskich w Naszej klasie jest dosko

nalym przykladem na marginalizację teatru • temat 

obrobiony przez wszystkich na wszystkie strony, 

w tekście nie pojawia się żadne nowe ujęcie , teatr 

zostaje pozbawiony funkcji krytycznej, jest jedynie 

powidokiem narracji już obecnych, nie stawia no

wych pytań, jest martwy. Zajmujemy się tematem 

polożniczym, bo jesteśmy przekonani, że oficjalna 

ska - są w stanie uczynić teatr miejscem prawdziwie 8:5 
demokratycznej wspólnoty. 3 

propaganda dotycząca tematu jest zabetonowana. 

) Akcja „Rodzić po ludzku" to świętość tej miary co 

UJ „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" . Nie kwe-

AG. Musical nie jest dla was obciachowy? 

M.S.• Nie. Podobnie jak nie jest obciachowa far- Z 
sa, czy burleska. Obciachowa może być zawartość . N 

AG .• No wlaśnie . Korzystacie z gatunków ko-~ 
mediowych - burleski, farsy, które w waszych spek- ~ 

taklach zestawione z poważnym tematem, ulegają <( 
nobilitacji . Celowo lamiecie zasadę decorum, co ~ 

wciąż budzi niesmak u niektórych krytyków i widzów ~ 
Lubicie prowokować? Q 

M.S.• Prowokacja nie podoba mi się iako zaloże- ~ 
nie. Co to wlaściwie znaczy prowokować? Ja bym CS 
to nazwala uczciwym przyglądaniem się rzeczywi

stości i problematyzowaniem jej znaturalizowanych ~ 

obszarów ~ 

<( 
PD.• Prowokacja jest kategorią z teatru miesz- UJ 

czańskiego, którego nie uprawiamy. f--

AG • Jak byście nazwali teatr, który tworzycie? 

M.S. My jesteśmy od robienia teatru. Od nazy

wania są inni . Najbardziej lubimy określenia konser

watywnych krytyków Na przyklad • teatr chamstwa, 

hucpy i bolszewizmu. 

AG .• W swoich spektaklach dotykacie tematów 

nie tylko niepopularnych w tradycyjnym teatrze, ale 

również w publicznej debacie, chociaż w Polsce 

o porodach od jakiegoś czasu mówi się i pisze 

dużo . Ten temat przewija się w mediach, pojawia 

w gazetach, kobiety wymieniają się uwagami na fo

rach internetowych, powstają rankingi szpitali i leka

rzy. Uczestniczenie w szkole rodzenia staje się nie

jako obowiązkiem . Poród to już nie jest temat tabu . 

Waszym zdaniem w temacie „ Rodzić po ludzku" 

teatr ma jeszcze coś do powiedzenia? 

stionujemy jej zaslug. Ale też nie będziemy milczeć 

o jej ciemnych stronach. Zresztą to tylko jeden z te

matów Polożnic . Tak naprawdę - pretekstowy. 

AG.• Co jest zatem wlaściwym tematem? 

M.S. Wahałabym się formulować to jednym 

zdaniem. Wątków jest wiele. Kluczowe jest pytanie 

jak to się dzieje, że ludzie decydują się na dziec

ko . Chyba tylko dlatego, że w momencie decyzji nie 

są w stanie potraktować tego nieistniejącego bytu 

podmiotowo. Jako kogoś, kto będzie poddany cał

kiem realnym i całkiem konkretnym dzialaniom ota

czającego świata . 

AG. Krytyczny komentarz wpisany w spektakl 

dotyczy nie tylko polityki państwa, ale i Kościoła . 

W spektaklu pojawia się ksiądz - psycholog, który 

chrzci dzieci na potęgę . Nie podoba wam się udzial 

Kościoła katolickiego w reprodukcji społeczeństwa? 

PD.• Oczywiście, że nie podoba. Ale chyba nie 

jest to tematem głównym przedstawienia. Pytanie, 

czy obecność księdza w spisie postaci jest równo

znaczna z krytyką Kościola katolickiego. 

A G Moim zdaniem nie iest bez znaczenia 

M.S. • Oczywiście, że nie jest. Kokietujemy. 

AG. • Uderzacie również w stereotyp polskiej, 

katolickiej, wieloletniej rodziny. 

M.S.• Nie bylabym pewna, że polskiej. Ostatecz

nie glowa rodziny jest hiszpańskim dyktatorem. Ale 

oczywiście temat wielodzietnej rodziny i zbudowa

nej wokól niej konserwatywnej mitologii jest obecny 





w przedstawieniu. W Polożnicach zestawiamy kilka i niewdzięcznych pacjentek. Do sali porodów rodzin-

modeli funkcjonowania rodziny, czy raczej związku nych kolejka jest dluga - no to oksytocyna na przy-

dwojga ludzi pici przeciwnej w obliczu pojawienia spieszenie porodu. I straszenie - że jak poród nie 

się potomstwa w drodze prokreacji . Równie dobrze > będzie postępowa! szybciej to zakażenie, komplika

można powiedzieć, że krytykujemy model wielo- I-- cje i śmierć na horyzoncie. Ostatecznie skończylo się 
dzietnej rodziny, jak to, że krytykujemy model lewi- Q spartolonym próżniociągiem - polożne rzuciły się na 

cującej klasy średniej . Zresztą nie tyle o krytykę stylu ~ lekarza krzycząc „Pan to źle robil". Jeremi urodził się 

życia tu chodzi, co o calkiem elementarny problem --=::J w bardzo zlym stanie. Spędziliśmy w szpitalu blisko 

dotyczący chyba wszystkich ludzi podejmujących Q trzy tygodnie, to byt najgorszy czas w życiu. Nie wie

decyzję o posiadaniu dziecka czy dzieci. Myślę, że o_ dzieliśmy, w jakim stanie jest dziecko, do jak poważ

moment przyjścia na świat dziecka jest takim mo- V nych uszkodzeń doszlo podczas porodu. Czekanie 

mentem w życiu czlowieka, kiedy trzeba bardzo po- ~ z nadzieją na wyniki kolejnych badań . A w medycz

ważnie przemyśleć własny światopogląd . Dziecko / nym żargonie nie ma miejsca na nadzieję . Więc tak 

daje szansę na weryfikację jak mocne ma on pod- ) między rozmyślaniem jak będzie wyglądało wycho

stawy i czy w obliczu nowych życiowych okoliczna- ~ wywanie niepełnosprawnego dziecka, a liczeniem na 

ścinie wywali się na pysk. L_ cud - terapeutyzowaliśmy się wymyślając Polożnice . 

N 
AG.: Wasz się nie wywalił? U AG. : Martwicie się o przyszłość waszego syna? > Na jakiego wyrośnie człowieka w kraju, który - są
PD.: Powiedzmy, że wymógł na nas aktualizację ~ dząc po waszych spektaklach - wcale nie jest pięk-

oprogramowania. '-1....... nym i miłym miejscem? 
OL_ 

AG.: Moment przyjścia dziecka na świat to nie ~ M.S.: Nasz syn ma ponad dwa lata, a my chyba 

tylko prywatna sprawa rodziców, to również mo- Q ciągle nie wiemy jak go wychowywać. I chyba nigdy 

ment, w którym w życie rodziny wkracza państwo . ~ się nie dowiemy. 

Co sądzicie o polityce prorodzinnej w Polsce? w 
O AG.: Wasze spektakle mocno wchodzą wrze-

PD.: Nie ma takiej polityki. Ludzie nie będą się czywistość, komentujecie to, co wam się w niej nie 

rozmnażać z powodu tysiąca złotych. Muszą mieć OL. podoba. Wierzycie w naprawczą moc sztuki? 

trwalsze poczucie bezpieczeństwa. Nie zdecydo- ~ 
waliśmy się na dziecko z powodu zabezpieczeń '-1....... M.S. Oczywiście. Nie chodzi o bezpośrednią 

socjalnych. Gwarancje państwa w tym zakresie są ~ sprawczość, bo teatr - biorąc pod uwagę liczbę 
bardzo wątle . mogących go bezpośrednio doświadczać widzów 

AG : Odebraliście becikowe? 

M.S. Odebraliśmy becikowe. Dlaczego mieliby

śmy nie odbierać? Korzystamy z tego, co proponuje 

państwo . Nie musi nam się podobać polityka spo

leczna, żeby z niej korzystać . Wyobraź sobie emery

ta, który rezygnuje z pobierania emerytury, bo uważa 

ją za zbyt niską. 

AG. : Polożnice ze Szpitala św. Zofii dużo za

wdzięczają waszym osobistym doświadczeniom. 

PD. : Rodziliśmy w szpitalu z czolówki rankingu 

„Rodzić po ludzku". Poród byt wywolywany, Monika 

miala nadciśnienie. Oczywiście pierwsza interwencja 

jest początkiem interwencyjnego domina zaczyna 

dzialać oksytocyna - to przebijamy pęcherz . Jeżeli 

protestujesz - jesteś na czarnej liście upierdliwych 

- jest zjawiskiem marginalnym i elitarnym. Ale jedno

cześnie jak każda dziedzina życia publicznego jest 

dystrybuowany w sposób pośredni. Jeżeli wywatuje 

dyskusje, jeżeli wkracza w przestrzeń debaty pu

blicznej, jest brany pod uwagę - to oczywiście w ten 

sposób ujawnia swoje podskórne dzialanie. Ważne, 

by ludzie teatru traktowali tę przestrzeń w sposób 

poważny, politycznie oddzialujący. 

PD. Wydaje mi się, że już to, że robimy teatr po

woduje, że świat jest inny niż byłby bez naszego te

atru. Inny jest świat z publicznym, dotowanym przez 

państwo teatrem, a inny byłby z teatrem nastawio

nym wyłącznie na zysk. 

AG .: W teatrze dotykacie tematów niechętnie 

podejmowanych przez tradycyjny teatr : polityka, 

ekonomia, mato wzniosła przeszlość historyczna. 

Istnieją dla was jakieś tematy tabu? 



M.S.: Tak. To tematy, które jeszcze nie przyszły 

nam do głowy. To znaczy takie, z istnienia których 

jeszcze nie zdaliśmy sobie sprawy. 

AG.: Praca w teatrze muzycznym to nowe do

świadczenie w waszej karierze. Czy ten teatr po

zwolił zrealizować pomysły, które wcześniej nie byty 

możliwe? 

M.S.: Odpowiem tak: to jest bardzo ekscytu

jące, ale i trudne doświadczenie. Teatr muzyczny 

jest gatunkiem bardzo wymagającym. Ma bardzo 

trudną do rozbicia strukturę, trudniej jest pracować 

w systemie, na którym oparliśmy naszą współpra

cę z Demirskim. To forma muzyczna, więc Janek 

Suświllo musi mieć teksty piosenek odpowiednio 

wcześniej, żeby te piosenki skomponować, żeby 

Rafał Urbacki mógł stworzyć choreografię itd., po 

prostu więcej elementów do złożenia, niż zdarzało 

się to dotąd. Nie pracowałam jeszcze z tak licznym 

zespołem - to jest wspaniale doświadczenie, ale 

też rodzi wielką odpowiedzialność, co nie zawsze 

jest doświadczeniem przyjemnym. Często w pracy 

wpadam w poczucie winy, że komuś poświęciłam 

zbyt mato czasu, że być może nie wykorzystałam 

czyjegoś potencjału do końca. 

PD: Moim zdaniem wszystko jest już możliwe 

w każdym rodzaju teatru. Teatr od dawna nie rzą

dzi się sztywnymi regułami gatunkowymi Chodzi 

o środki produkcji i ich dostępność. W tym sensie 

Teatr Rozrywki jest doskonale pracującą maszynerią. 

AG.: Jesteście laureatami wielu nagród teatral

nych. Nie boicie się włączenia do teatralnego main

streamu - o ile już w nim nie jesteście? Dla twórców 

uprawiających teatr krytyczny to może być mato wy

godna pozycja. 

PD.: Dla jednych jesteśmy, dla innych nigdy nie 

będziemy. Mainstream interesuje nas o tyle, o ile daje 

szansę na większą słyszalność i widoczność. Nie 

muszę chyba dodawać, że nie chodzi o splendor 

i uznanie dla nas. Chodzi o popularyzowanie treści za

wartych w naszych przedstawieniach. To jest zawsze 

lepiej dla spektaklu i dla sprawy, kiedy przyjeżdżają 

recenzenci, niż kiedy nie przyjeżdżają Kiedy chodzą 

na spektakle widzowie, niż kiedy nie przychodzą 

sierpień 2011 

Rozmawia/a Aneta Glowacka 

----

--

Aktor-ekstern . Debiutowala w rodzinnym Koszalinie, by 
po zdobyciu aktorskiego dyplomu przenieść się na cztery 
sezony do Szczecina. Do Chorzowa przyjechala już jako 
laureatka li nagrody na wroclawskim Przeglądzie Piosenki 
Aktorskiej (1981). Do najważnie1szych ról w Teatrze Roz
rywki należą: Lady Peachum w Operze za trzy grosze. 
Freulein Schneider w Cabarecie, Stara w Śladach, Ubica 
w Ubu K!ól czyli Polacy, Swatka Jenta w Skrzypku na da
chu, Narrator w The Rocky Horror Show. Annasz w Jesus 
Chris/ Superstar, Róża Łomot w Szwagierkach, Therese 
w Madame TMrese. Znakomite postaci stworzyła w spek
taklach : Dyzma - musical (Śpiewak uliczny) , O co biega? 
(Panna Skillon), Balu u Wolanda (Behemot), KRZYKU we
dlug Jacka Kaczmarskiego, w komedii Pomalu, a jeszcze 
raz! (Ela), w musicalu Canterville Ghost (Pani Umney) 
i Terapii Jonasza (Matka), Przygodzie fryzjera damskiego 
(Prezydent Barcelony), musicalu Oliver! (Pani Corney) 
oraz w sztuce dla dzieci Adonis ma gościa (Adonis) . 
Aktorka wystąpiła w kilkunastu filmach fabularnych. 
m. in. w Wojaczku oraz Angelusie L. Majewskiego, 
w filmie Solidarność, Solidarność P Trzaskalskiego, 
w Czeka na nas świat R. Krzempka, Bialej sukience 
M. Kwiecińskiego , Benku R. Glińskiego. Nie klam kochanie 
P Wereśniaka, Od pe/ni do pe/ni T Szafrańskiego, Feno
menie T Paradowicza, Maratonie tańca M. Łazarkiewicz 
oraz w filmie Z daleka widok jest piękny W i A Sasnal. 
Zagrala również w kultowym spektaklu Teatru Telewizji Fry
zjer w reżyserii Macieja Pieprzycy oraz w kilku serialach 
telewizyjnych (Boża podszewka li, Pensjonat Pod Różą. 
Na dobre i na zie, Klinika samotnych serc i in .) Współpra
cuje z HBO na Stojaka oraz katowickim Teatrem KOREZ 
- zagrała w przedstawieniach Niedźwiedź. Oświadczy

ny A Czechowa, Konopie/ka E. Redlińskiego, Homlet 
A Celińskiego, Ballady kochanków i morderców wg 
Nicka Cave'a oraz Kometa czyli ten okrutny wiek XX wg 
Jaromira Nohavicy. W Gliwickim Teatrze Muzycznym za-

1 

grała Emmę Goldman w musicalu Ragtime S. Flaherty'ego. 
Elżbieta Okupska jest laureatką czterech ZŁOTYCH MA
SEK (za „wyróżniającą się rolę" w przedstawieniu Jesz
cze w zielone gramy, za Freulein Schneider w Cabarecie 
i Walerię w Łotrzycach, za Ubicę w Ubu K!ól czyli Pola
cy oraz za Therese w Madame TMrese) . W 2001 roku 
otrzymała statuetkę „Chlopca z labędziem " czyli Nagrodę 
Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury. Na IV Festiwalu 
Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi" w Lublinie (2009) 
otrzymała nagrodę za rolę w spektaklu Ballady kochan

ków i morderców. 
Ma w dorobku płytę z songami Bertolda Brechta, pocho
dzącymi ze spektaklu Uczciwe życie (reż. Andrzej Bubień). 
Gra Pamelę w cieszącej się ogromnym powodzeniem 
w całej Polsce komedii Klimakterium i już ... 
Elżbieta Okupska z równym powodzeniem kreuje role 
dramatyczne, komediowo-groteskowe i musicalowe. Nie
ustannie uwodzi publiczność wrodzonym talentem, uro
kiem i niskim, wibrującym uczuciami glosem, który powo
duje, że aktorka jest niekwestionowaną gwiazdą każdego 
koncertu na chorzowskiej scenie. 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyj
ne1 i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi (VVydzial Aktorski) . 
Jeszcze na trzecim roku studiów zagra! rolę Konrada oraz 
Maski w Wyzwoleniu S. Wyspiańskiego. Spektakl zrealizo
wany w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi zdobyl ZŁOTĄ MA
SKĘ jako najlepsze przedstawienie w sezonie 2008/2009 
W Teatrze Nowym im. K. Dejmka w Łodzi grał Piotra 
w spektaklu Horror Vacui . Współpracował również z Te
atrem Muzycznym w Łodzi gdzie śpiewał w spektaklu 
Broadway róg Pólnocnej. 
Od września 2009 r. jest czlonkiem zespołu aktorskiego 
Teatru Rozrywki. Zadebiutował rolą Noego w spekta
klu Oliver! Gra w musicalach Skrzypek na dachu (Mo
tel Kamzoil) , Jesus Christ Superstar oraz Jekyll & Hyde . 
Od czerwca 201 O r. gra również główną rolę (Tony) w mu
sicalu West Side Story. a od grudnia 201 O r. - Fentona 
w spektaklu Wesole kumoszki. Musical. 



Dysponująca vvyjątkowo piękną barwą głosu i ogromną 
muzykalnością aktorka jest absolwentką Studium dla Ak
torów Lalkarzy w Będzinie . Tam też debiutowała na scenie 
Teatru Dzieci Zagłębia i tam otrzymała pierwszą ZŁOTĄ 
MASKĘ . Byto to w roku 1991, a nagrodzona rola to Maco
cha w Kopciuszku. 
Współpracę z Teatrem Rozrywki rozpoczęta w roku 1995 
rolą Siostry Mary Hubert w musicalu Nunsense i od razu 
zwróciła na siebie uwagę widzów brawurowo vvykony
wanym songiem „Któż świętszy jest niż ja''. Za piosenki, 
śpiewane w przedstawieniu muzyczno-baletovvym Gersh
win otrzymała ZLOTĄ MASKĘ „Wieczoru" 1997. 
Grata w musicalach: Czlowiek z La Manchy (Gospodyni 
Don Kichota), Na szkle malowane Uedna z Dziewczyn). 
SPIN - musical (Helen Pierce) oraz w spektaklach : Bal 
u Wolanda (Bosman Żorż-Żona Bosego). Przygoda fry
zjera damskiego (Candida) i W 80 dni dookola świata po 
stu latach (Królowa Murzynów. Marry) . Interesującą po
stać stworzyta w Szwagierkach (Germana Luzon), zaś 
w przedstawieniu Rumbugilugi czyli nie zapominaj sióstr 
A.ndrew pokazała cały wachlarz swoich możliwości wo
kalno-aktorskich. Podobnie. jak w KRZYKU wedlug Jacka 
Kaczmarskiego . 
Marta Tadla gra w musicalach: West Side Story (Marga
rita) . Dyzma - musical (w grupie arystokracji) oraz Jesus 
Christ Superstar (Annasz-Kaptan) . Jest również Gołdą 

w Skrzypku na dachu. Wdową Corney w musicalu Oliver! 
oraz Panią Rychłą w spektaklu Wesole kumoszki. Musical. 
W Przebudzeniu wiosny kreuje cztery. jakże różnorodne 
w charakterze postaci. 
Za rolę Annasza-Kapłana w rock-operze Jesus Christ Su
perstar została uhonorowana na 2. Festiwalu Teatrów Mu
zycznych w Gdyni (2009) prywatną nagrodą Prezydenta 
Gdyni . 
Aktorka jest gwiazdą wszystkich koncertów rozrywkovvych 
i sylwestrovvych Teatru Rozrywki. 

Absolwent PWST w Krakowie. Jego dotychczasovvy do
robek artystyczny wiąże się głównie ze scenami krakow
skimi. ale nie tylko. W Teatrze im. S. Żeromskiego w Kiel
cach zagrał m. in . w musicalu A.nia z Zielonego Wzgórza 
L. M. Montgomery (Martin Cohen) oraz spektaklu Smu
teczek czyli herbatka w Kabarecie Starszych Panów 
(Zmystaw. Trzeciewicz). Na scenie krakowskiego Teatru 
im. J. Słowackiego pojawił się w przedstawieniach: Kor
dian J. Słowackiego (Podchorąży) , Opera za trzy grosze 
B. Brechta i K. Weilla (Żebrak). Litość Boga J. Cau (Straż
nik więzienny), Idiota F Dostojewskiego (Członek bandy 
Rogożyna). Kaligula A Camusa (Strażnik, Sługa). Marek 
Chudziński vvystępowat również w programach telewizyj
nych o charakterze rozrywkovvym. Zagrał podporucznika 
Zygmunta Bogumiła w fabularyzowanym filmie dokumen
talnym Tomasza Sianeckiego pt. Wielkie ucieczki - Bunt 
na Żurawiu 
Od września 2007 roku jest aktorem Teatru Rozrywki . Za
debiutował tu rolą Rocky' ego w czterech ostatnich przed
stawieniach kultowego musicalu The Rocky Horror Show. 
Zagrał Daniela Jacksona w SPIN - musical i Jacquesa 
Wszędobylskiego w spektaklu W 80 dni dookola świata 
po stu latach . Dziś gra Piotra w rock-operze Jesus Christ 
Superstar, Aptekarza Bisseta w Jekyll & Hyde. Fiedkę 

w Skrzypku na dachu. Krzepickiego w Dyzma - musical. 
Członka Ekipy Rogera w Producentach oraz Jana w spek
taklu Wesole kumoszki. Musical. Występuje w West Side 
Story, bierze również udział jako solista w koncertach roz
rywkovvych i sylwestrovvych Teatru Rozrywki . 
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Absolwentka Instytutu Teatralnego w Moskwie Pracowa
ła w stołecznym Teatrze im. M. Gogola. póżniej w Wilnie. 
Od 1992 roku związana z Teatrem Rozrywki - zadebiuto
wała tu w musicalu Cabaret. Zagrała m.in. w Łotrzycach. 
Księżniczce Turandot (Adelma). A.ni z Zielonego Wzgórza, 
Evicie. Oceanie Niespokojnym, Tangu Oberiu 1928 (Ta
tiana), Na szkle malowane, The Rocky Horror Show (Fan
tom). Balu u Wolanda (Ida Herkulesowa Wors). CanteNille 
Ghost oraz przedstawieniach dla dzieci i młodzieży : Pan 
Plamka i jego kot oraz W 80 dni dookola świata po stu 
latach. 
Jej ciepłą, niespotykaną barwę głosu i dramatyczną inter
pretację podziwiali widzowie Szwagierek. Dwie odmien
ne, ale równie vvyraziste postaci stworzyła w spektaklach 
Rent (Mimi) oraz Spin - musical (Regina). 
Dzisiaj gra w rock-operze Jesus Christ Superstar oraz mu
sicalach Skrzypek na dachu. Dyzma - musical (Nina Ku
nicka). West Side Story (Anita). Jekyll & Hyde (Emma Ca
rew) oraz Producenci Ued na z Trzech Jurnych Staruszek) . 
Przejmująco śpiewa w spektaklu KRZYKU wedlug Jacka 
Kaczmarskiego; jest solistką w koncertach rozrywkovvych 
i sylwestrovvych. 
W pażdzierniku 2003 roku odbyta się premiera jej pierw
szego recitalu. złożonego z piosenek Anny German. 
Alona Szostak jest laureatką Nagrody Publiczności na 
wrocławskim Przeglądzie Piosenki Aktorskiej (2000) oraz 
Festiwalu „Tańczące Eurydyki" im. A German (2003) . 
Aktorka zagrała w filmie fabularnym Ewa I. Villqista. 

Absolwentka katowickiego Liceum Muzycznego w kla
sie fortepianu oraz Akademii Muzycznej w Katowicach. 
Wydziału Wokalno-Aktorskiego. Od września 2006 roku 

_ jest członkiem zespołu wokalnego Teatru Rozrywki. Bie
- rze udział we wszystkich musicalach chorzowskiej sceny 

oraz koncertach sylwestrovvych - również jako solistka. 
W przedstawieniu Spin - musical grata rolę wokalistki po
powej Chantal de Milo, a w musicalu Producenci z powo
dzeniem wciela się w rolę Ulli . 
Za tę właśnie rolę otrzymała vvyróżnienie dla „najlepszej 
aktorki drugoplanowej" w rankingu NAJ NAJ NAJ na 
4. Festiwalu Teatrów Muzycznych w Gdyni (2011) . 
Katarzyna Hołub współpracuje z Zespołem Śpiewaków 
Miasta Katowice CAMERATA SILESIA pod dyrekcją Anny 
Szostak. jako śpiewak-kameralista . Brata udział w licznych 
koncertach zespołu w kraju i zagranicą (Belgia. Holandia. 
Niemcy, Włochy). Współpracuje też z agencjami arty
stycznymi. czego efektem jest bardzo bogata działalność 
koncertowa. 



Absolwentka katowickiej Akademii Muzycznej w klasie 
śpiewu prof Stanisławy Marciniak-Gowarzewskiej; czło

nek zespołu wokalnego Teatru Rozrywki od roku 1992. 
Bierze udział we wszystkich spektaklach muzycznych Te
atru, występuje również jako solistka w koncertach sylwe
strowych i rozrywkowych chorzowskiej sceny. 
W latach 1993-2009 prowadziła chór dziecięcy Teatru 
Rozrywki, który brat udział w takich spektaklach, jak Evita, 
Pastora/ka, Ocean Niespokojny oraz Dyzma - musical. 
Chór występował również w koncertach organizowanych 
poza Teatrem Rozrywki, wziął także udział w Śnie nocy 
letniej W Szekspira w wykonaniu artystów warszawskiego 
Teatru Polskiego. 
Dagmara Żuchnicka współpracuje od 2006 roku z Ze
społem Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILE
SIA pod dyrekcją Anny Szostak. Brata udział w Festiwalu 
Operowym w Bregenz (Austria, 2008 i 2009), koncertuje 
w kraju i za granicą, biorąc udział m.in. w prawykonaniach 
dzieł takich kompozytorów, jak Krzysztof Penderecki czy 
Krzysztof Meyer. 
Nagrywa płyty z CAMERATA SILESIA i Michałem Bajorem. 
Jest inspektorem zespołu wokalnego Teatru Rozrywki . 
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Absolwent PWST w Krakowie (Wydziały Zamiejscowe we 
Wrocławiu , Wydział Aktorski) . Z Teatrem Rozrywki związał 
się we wrześniu 2007 roku, debiutując wyraziście rolą 

Stręczyciela I Kapłana w musicalu Jekyll & Hyde . Zagrał 
Magnolio w Przygodzie fryzjera damskiego oraz Benny' e
go w musicalu Rent. 
Dziś gra Jana Rugby w sztuce Wesole kumoszki. Musical, 
Mendla w Skrzypku na dachu, Bernardo w West Side Sto
ry oraz Właściciela lokalu w spektaklu Dyzma - musical. 
W kameralnym przedstawieniu Na końcu tęczy partneruje 
Marii Meyer Jako przyszły mąż Judy Garland, Mickey De
ans, zaś w musicalu Producenci kreuje postać Rogera de 
Billa. 
Bierze udział w koncertach sylwestrowych i rozrywkowych 
Teatru Rozrywki. 

Absolwentka Studium Wokalno-Baletowego przy Gliwic
kim Teatrze Muzycznym, gdzie pracowała przez jeden 
sezon. W Teatrze Rozrywki zadebiutowała jako członek 
zespołu wokalnego w Cabarecie i od tego czasu bierze 
udział w większości przedsięwzięć muzycznych chorzow
skiej sceny, a do najważniejszych jej ról należą: Diana 
w Ani z Zielonego Wzgórza , Kochanka Perona w Evicie 
(epizod ten przyniósł jej wiele pochlebnych opinii) oraz Ja
net w The Rocky Horror Show. Dziś gra Hudel w Skrzypku 
na dachu, Emmę Carew w przedstawieniu Jekyll & Hyde, 
Mleczarkę w musicalu Oliver!, Jurną Staruszkę w Produ
centach i Rosalię w West Side Story. Ponadto występuje 
w spektaklach Jesus Chnst Superstar, KRZYK wedlug 
Jacka Kaczmarskiego, Dyzma - musical, Wesole ku
moszki. Musical oraz Pan Plamka i jego kot . 
Swoje umiejętności wokalne prezentuje we wszystkich 
koncertach rozrywkowych i sylwestrowych Teatru Roz
rywki, równie dobrze znajdując się w utworach lirycznych, 
jak i pastiszowych wykonaniach przebojów popowych. 
Współpracuje z katowickim Teatrem KOREZ, grając Mło
dą w Balladach kochanków i morderców oraz Michcię 
w kultowym już dziś Cholonku 

----
--

Absolwentka Studium Wokalno-Baletowego przy Gliwic
kim Teatrze Muzycznym. Debiutowała w Teatrze Roz
rywki postacią Bywalczyni kabaretu Kit-Kat w spektaklu 
Cabaret. 
Pierwszą dużą rolą była Ania Shirley w widowisku mu
zycznym Ania z Zielonego Wzgórza, które nie schodziło 
z afisza przez siedem lat (318 spektakli obejrzało 139.366 
widzów!) Za nią właśnie, w 1994 roku Izabella Malik otrzy
mała Nagrodę Artystyczną ZŁOTA MASKA. 
Do najważniejszych ról aktorki należą: Ona w Kacza, Po
kojówka 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 Joanne w musicalu Rent. Izabella Malik buduje cha
rakterystyczne, zapadające w pamięć postaci, jak cho
ciażby w Przygodzie fryzjera damskiego, Terapii Jonasza 
czy w KRZYKU wedlug Jacka Kaczmarskiego. 
Występuje w rock-operze Jesus Chris/ Superstar i musica
lu Producenci (członek ekipy Rogera), brawurowo gra rolę 
Anybodys w West Side Story. 
Aktorka znakomicie czuje się w spektaklach dla dzieci 
- niegdyś w Stuku puku Wszystko jest muzyką (Robot
niczka 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 Te
atrem KOREZ. Rola Tekli w Cholonku Janoscha (reż . Miro
sław Neinert i Robert Talarczyk) zaowocowała nominacją 
do Nagrody Artystycznej ZŁOTA MASKA 2005. 
Zagrała w filmach Angelus L. Majewskiego, Los chlopa
kos G. Reguły oraz Benek R. Glińskiego. 
w roku 2006 otrzymała Nagrodę Prezydenta Chorzowa 
w Dziedzinie Kultury. 
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Aktor dramatu-ekstern. Wszechstronny, obdarzony dobry
mi warunkami wokalnymi, karierę zawodową rozpoczyna! 
na deskach Teatru Rozrywki. W latach 1986-1992 praco
wal tu jako adept - artysta chóru z prawami do solowych 
zadań aktorskich. Zagrał m. in. w Tra/a Trata Tra/a/ińskich, 

Huśtawce i spektaklu Dzisiaj wielki bal w Operze, Oceanie 
Niespokojnym (Federico), Betlejem Polskim, Lisie Prze
cherze (Królowa Lwica), Klainie 105 Tajemnicy (Struś), 

Operze za trzy grosze, Rozkosznej wojnie, !<Jamie z pio
senkami i Firmie . Był Ojcem Miasta w musicalu Czarodziej 
z Klainy Oz oraz Jerzym w Monachomachii - cieszących 

się dużym powodzeniem przedstawieniach. 
W 1992 roku na osiem sezonów związal się z Teatrem Za
glębia w Sosnowcu, gdzie zagrał wiele ważnych ról, wśród 
których znalazly się : Kirkor w Balladynie J. Slowackiego, 
Jezus w Historyji o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pań
skim Mikołaja z W1lkowiecka, Ryszard Donnelly w Calym 
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 Moliny, Edmund w Klólu _ 
Learze W Szekspira, Tristan i Rybalt w Tristanie i Izoldzie -
J. B1ediera, Tadeusz w Panu Tadeuszu A Mickiewicza, 
Wituś w Skizie G Zapolskiej, Sowizdrzał w Sowizdrzale 
z Sosnowie J. N Kamińskiego, Artur w Tangu S. Mrożka, 
Gombrowicz I Innocenty I Cyprian w Iwonie, księżniczce 
Burgunda W Gombrowicza, Mackie Majcher w Operze za 
trzy grosze B. Brechta, Andrzej w Porze zbiorów S Bie
niasza czy Malvollo w Wieczorze trzech króli W Szekspira. 
W 1997 roku został on uhonorowany nagrodą ZASP dla 
Mlodych Aktorów im. Leny Starke za rolę w Sowizdrzale 
z Sosnowie . Rok póżniej otrzymał Nagrodę Wo1ewody Ka
towickiego dla Mlodych Twórców 
Od roku 2000 pracuje jako „wolny strzelec", grając m. in . 
w Teatrze Rozrywki (niegdyś Piotr w Jesus Chris/ Superstar, 
Sasza w Odjeździe, Jacques Wszędobylski w musicalu 
W 80 dni dookola świata po stu latach, w KRZYKU wedlug 

Jacka Kaczmarskiego, a dziś - Roger de Bill i Max Białystok 
w Producentach oraz Jerzy Page w spektaklu Wesole 
kumoszki. Musica0. Teatrze Nowym w Zabrzu (Gucio w 
Ślubach panieńskich A Fredry), Gliwickim Teatrze Mu
zycznym (Will Parker w musicalu Oklahoma R. Rodgersa 
i O. Hammersteina), Teatrze Polskim w Bielsku-Bialej (Te
stosteron A Saramonowicza) czy katowickim Teatrze KO
REZ (Kwartet dla czterech aktorów B. Schaeffera) . 
W 2006 roku zadebiutowal nawet w klasycznej operetce 
Klól walca na Zagłębiowskiej Scenie Muzycznej w Palacu 
Kultury Zaglębia w Dąbrowie Górniczej . Potwierdza to jego 
wszechstronność zawodową i umiejętność transformacji. 
Śląska publiczność zna Dariusza Niebudka z niezliczo
nych występów estradowych - festynów z okazji „Dni 
Miast" czy Pikników Country w Dąbrowie Górniczej, regio
nalnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i in. 
Ponad dwa lata wspólpracował z TYS. 
Zagrał w kilku popularnych serialach telewizyjnych, takich 
jak Klan, święta wojna, Klyminalni, Wydzial zabójstw, Pit
bull, 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 Nagrodą Artystyczną ZLOT A MAS~ 201 O. 

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu. 
Solistka zespolu baletowego chorzowskiej sceny. Bra
la udzial m. in. w !<Jamie z piosenkami, Stawiku cesarza, 
Czarodzieju z krainy Oz, Cabarecie, Karnawale zwierząt, 
Evicie, Gershwinie oraz The Rocky Horror Show. Gra
la Panią Umney w koncertowej wersji CanteNille Ghost 
oraz rolę Audy w W 80 dni dookola świata po stu latach . 
Dziś występuje w musicalach: Skrzypek na dachu, Jesus 
Christ Superstar, West Side Story, spektaklu Dyzma mu
sical. W musicalu Producenci kreuje rolę Ulli. Bierze udział 
w koncertach sylwestrowych i rozrywkowych Teatru Roz
rywki jako tancerka i. .. wokalistka. Pełni również funkcję 

asystenta choreografa w przedstawieniu Dyzma - musical. 

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Kra
kowie (Wydzialy Zamiejscowe we Wrocławiu, speqaliza
cja pantomimiczna-ruchowa). 
Brała udział w warsztatach w Teatrze Dramatycznym 
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 Moral
ności pani Dulskiej G. Zapolskiej (reż. K. Dubiel-Hrydzewicz), 
Kloc w Śnie nocy letniej W Szekspira (reż. G. Gietzky), 
Fabia w Don Juanie T de Moliny (reż. B. Baranowska) oraz 
Iza w Iwonie księżniczce Burgunda W Gombrowicza (reż. 
E. Paszke - Lowitz). 
Po studiach zagrala Diabełka w Raju utraconym 
K. Pendereckiego w reż . W Zawadzińskiego (Opera Wro
cławska) oraz Dziennikarkę w Dietrich i Leander P Szalszy 
(Teatr Korez w Katowicach). 
Od września 2008 roku Marta Kloc jest członkiem zespo
lu aktorskiego Teatru Rozrywki. Zagrała Alicję w musicalu 
Rent oraz Bilkę i Szpryncę w Skrzypku na dachu. Wystę
powała w koncertach sylwestrowych (2008, 2009 i 2010), 
równocześnie będąc jedną z osób prowadzących konfe
ransjerkę na tych koncertach . Dzisiaj gra w rock-operze 
Jesus Chris/ Superstar, w Skrzypku na dachu (Cajtel) oraz 
bajce Pan Plamka i jego kot (Bileterka). 
Jest asystentem reżysera w musicalu Przebudzenie wio
sny. 
Marta Kloc ma również w dorobku dzialania reżyserskie : 

Pchla Szachrajka J. Brzechwy w jej reżyserii w wykona
niu uczniów Gimnazjum w Kroczycach zdobyla I miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie Małych Form Teatralnych 
(2007) oraz Puchar Burmistrza i Grand Prix na XIII Dzie
cięcym Festiwalu Teatralnym w Czerwionce-Leszczynach 
(2007). 

25 

To jeden z najbardziej wytrawnych aktorów Wojewódz
twa Śląskiego i wielka osobowość chorzowskiej sceny 
Stworzy! tu kilka naprawdę wybitnych kreacji i ogromną 
liczbę znakomitych ról, w tym również drugoplanowych 
„smaczków", jak chociażby Arderiu w Przygodzie fryzjera 
damskiego . Do jego najważniejszych ról na chorzowskiej 
scenie należą: Konferansjer i General Haig w Rozkosz
nej wojnie, Mistrz Ceremonii w Cabarecie, Lejzor Wolf 
w Skrzypku na dachu, Stary w Śladach, Peron w Evicie, 
Slużący-Sancho Pansa w Czlowieku z La Manchy, Król 
Herod w Jesus Chris/ Superstar, Francis Otis w CanteNil
le Ghost i Ksiądz Piórko w Terapii Jonasza, Gabriel John 
Utterson w musicalu Jekyll & Hyde oraz Nikodem Dyzma 
w spektaklu Dyzma - musical. Ale to nie wszystko. Aktor 
poruszająca wykonuje „Opowieść pewnego emigranta" 
w KRZYKU wedlug Jacka Kaczmarskiego, w musicalu 
West Side Story mrozi cynizmem jako Schrank, budzi też 
grozę w każdej z trzech ról, granych w Przebudzeniu wio
sny. Talenty komediowe artysty obserwować można było 
z przyjemnością w Na szkle malowane, gdzie kreowal rolę 
poczciwego i pociesznego Anioła, w ulubionej przez wi
dzów farsie Okno na Parlament (Richard Willey), kome
dii Ozie/a wszystkie Szekspira w nieco skróconej formie 
(w której wcielał się w niezliczoną liczbę postaci), czy 
w farsie O co biega? (Biskup Laxu) . Ostatnie, wyśmieni
te role komediowe Jacentego Jędrusika to Pan Bumble 
w musicalu Oliver' i Pan Ford w spektaklu Weso/e ku
moszki. Musical, ale przede wszystkim - mistrzowsko za
grany Maks Białystok w Producentach . 
Zanim jednak Jacenty Jędrusik odnalazł swoje miejsce 
w musicalu, ukończy! lódzką „Filmówkę" i jako aktor dra
matyczny zaangażowal się do Teatru im. W Bogusław
skiego w Kaliszu, by po dwóch sezonach podjąć pracę 
w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego. Na katowickiej 
scenie sukcesy odnosi! w formach groteskowych. w ro
lach magów i szarlatanów, aranżujących wyimaginowaną 



rzeczywistość teatralną Przez osiem sezonów zagra! kilka 
bardzo ważnych ról , m. 1n.: Don Antonia w Zielonym gilu 
T de Moliny, Andrzeja w Kolonii wyzwolenia S. Breidy
ganta, Strażnika w Szewcach S. I. Witkiewicza, Pieniąż

ka w Popiele i diamencie J. Andrzejewskiego, Hrabiego 
Szarma w Operetce W Gombrowicza, Diabła w Panu 
Twardowskim I. Szczepańskiej, Kucharza w Amadeuszu 
P Shaffera, Nauczyciela tańca w Cydzie S. Wyspiańskiego, 
Hołysza w Wyzwoleniu S. Wyspiańskiego, Cyryla w Iwo
nie, księżniczce Burgunda W Gombrowicza, Nepom
mucka w Pigmalionie G. B. Shawa oraz Helikona w Kaliguli 
A Camusa. 
Jacenty Jędrusik 1est laureatem trzech ZlOTYCH MASEK 
(za Diabła w Panu Twardowskim , Konferansjera-Generała 
Haiga w Rozkosznej wojnie i Mistrza Ceremonii w Cabare
cie - specjalna ZlOTA MASKA im. red. Barbary Sośnierz) 
oraz Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury 
(2000) . 
Imponującą listę znakomitych kreacji w Teatrze Rozrywki 
uzupełniają role w kilkunastu filmach fabularnych (debiut 
w Gorączce mleka w reż . Juliusza Machulskiego), takich 
jak: Wojna i mi/ość w reż . Moshe Mizrahiego, Magma 
w reż . L. Staronia, Na straży swej stać będę w reż . K. Kutza, 
Rodzina Kanderów w reż. Z. Chmielewskiego, Angelus 
w reż. L. Majewskiego, Przygody dobrego wojaka Szwej
ka w reż. W Gawrońskiego, Los Chlopacos w reż. 

G. Reguły, Co sionko w1dzialo w reż. M. Rosy, Laura 
w reż. R. Ounaszewskiego - produkcja tvn), udział w spek
taklach Teatru Telewizji (chociażby w kultowym Fryzjerze 
M. Pieprzycy czy Pakamerze J. Matuli), serialach tv (Dale
ko od szosy, Blisko, coraz bliżei Sensacje XX wieku, Zda
niem obrony i in.) i wreszcie - do perfekcji opanowana 
rola konferansjera na koncertach i balach. 

Aktor, tancerz. Student V roku PWST w Krakowie, Wydzia
lu Teatru Tańca w Bytomiu. Spektakle dyplomowe: Hamlet 
W Szekspira (rola Klaudiusza) w reż. C. Tomaszewskiego 
i J. Peszka oraz Everything sleep's away w choreografii 
J. Altera. 
Uzyskał dyplom tancerza zawodowego, przyznawany 
przez Związek Artystów Scen Polskich, oficjalnie honoro
wany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Ma w dorobku role w spektaklach: Pan Twardowski 
K. Jasińskiego (Teatr Komedia w Warszawie), Fame (Te
atr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu, reż. 
W Kępczyński), Opera za trzy grosze oraz Gorączka (Teatr 
Muzyczny Capitol we Wrocławiu, reż. W Kościelniak, chor. 
J. Staniek), Richie w Chorus Line (Teatr Muzyczny Capi
tol we Wrocławiu, reż. Mitzi Hamilton, chor. Michael Ben
net), Tango Operita (Teatr Syrena w Warszawie, reż. i chor. 
J. Staniek) oraz Dancing (Teatr Polonia w Warszawie, reż. 
K. Janda, chor. J. Staniek) . 
Byl solistą w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie, 
grając w musicalach Crazy For You i Piotruś Pan (reż . 

i chor. Janusz Józefowicz), Koty (Mangojerry) i Grease, 
(reż. w Kępczyński, chor. J. Badurek) oraz Taniec wam
pirów w reż . R. Polańskiego i chor. O. Callahana (swing 
wokalno-taneczny) . 
Oprócz tego prowadzi działalność, związaną z tańcem 
współczesnym i teatrem fizycznym. Na stałe współpra
cuje z Teatrem Tańca ZAWIROWANIA w Warszawie, gdzie 
współtworzy choreografię do spektakli (Innocent When 
You Dream, Po godzinach, Chopin Ambiente) oraz ze 
Starym Browarem w Poznaniu (spektakl Happy w reż. 
i chor. Nigela Charnocka) 
Współpracował z wybitnymi choreografami: Danielem 
Abreu, Joe Alterem, Nigelem Charnockiem (OV8), Emilem 
Wesołowskim, Ryanem Francois i in. 
Bierze udział w licznych festiwalach tańca współczesnego 
w kraju i za granicą, występował m.in. w Wielkiej Brytanii, 

USA, Japonii, Chinach, Hiszpanii, Czechach i Rosji. 
Prowadzi zajęcia z tańca współczesnego i tańca jazzowe
go w Autorskiej Szkole Mus1calowe1 Macieja Pawłowskie
go i w Warsztatowej Akademii Musicalowej w Warszawie. 
Jest współtwórcą choreografii do serialu tv „Tancerze". 
Uczestnik licznych warsztatów 1 projektów z dziedziny te
atru i tańca współczesnego . 

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Tele
wizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w lodzi (2008 r.). 
Współpracuje z Teatrem Nowym im. K. Dejmka w lodzi, 
w którym grała w spektaklach Horror vacui i Kuku/ka (za 
rolę w tym spektaklu otrzymała nagrodę dla najlepsze) ak
torki na li Festiwalu Teatrów Nieinstytucjonalnych „X-OFF 
2008"), a dziś gra w Przygodach Barona Munchhause
na. W Teatrze Scena Prapremier lnvitro gra Oesdemonę 
w spektaklu Już się Ciebie nie boję, Otello. 
Od września 201 O jest członkiem zespołu aktorskiego 
Teatru Rozrywki. Debiutowała w koncercie sylwestrowym, 
a pierwsze poważne zadanie aktorskie otrzymała w przed
stawieniu Wesole kumoszki. Musical (Anna Page). Gra 
również w Skrzypku na dachu. 

Członek zespołu wokalnego Teatru Rozrywki . Brał udział 
w takich spektaklach jak Cabaret, Księżniczka Turandot, 
Pocalunek kobiety-pająka, Ania z Zielonego Wzgórza, 
Na szkle malowane i 1n . Do jego ważniejszych dokonań 
należą role: Anselmo w Czlowieku z La Manchy, Magaldi 
i Che Guevara w Evicie, Eddie w The Rocky Horror Show 
oraz Krytyk latuński w Balu u Wolanda. Grał w przed
stawieniach W BO dni dookola świata po stu latach oraz 
Pan Plamka i jego kot. Śpiewa w spektaklu KRZYK we
dlug Jacka Kaczmarskiego. W musicalu West Side Story 
stwor.zył bardzo wyrazistą postać Riffa, pr.zywódcy ban
dy Jetów W kultowym przedstawieniu Rent przeimująco 
grał Toma Collinsa. Zupełnie inną - tragikomiczną postać 

Leo Ashcrofta - zaproponował w spektaklu SPIN - mu
sical. Jest Szymonem-Zelotą w rock-operze Jesus Chnst 
Superstar, Naumem w Skrzypku na dachu, Policjantem 
w Producentach, Bandytą i jednym z Chłopców z lysko
wa w przedstawieniu Dyzma - musical oraz Karczmarzem 
w spektaklu Weso/e kumoszki. Musical. Gra też w musica
lach Jekyll & Hyde oraz Oliver! (Fagin) . 
Dominik Koralewski jest solistą we wszystkich koncer
tach rozrywkowych i sylwestrowych Teatru Rozrywki, 
a w repertuarze ma nie tylko niezwykle energetyczne 
i dynamiczne utwory rockowe, ale i liryczne ballady. Wy
stępował gościnnie w Gliwickim Teatrze Muzycznym, 
w musicalu Oklahoma. 

2ł 



Technik Poligrafii i Organizacji Reklamy. Dwa lata studiował 
kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 
Obecnie jest studentem V roku Państwowej Wyższej 

Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, zamiejsco
wego Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. 
Ma w dorobku m.in.: solo w przedstawieniu Liebeslie
der Wa/zer w reż . C. Tomaszewskiego prezentowanym 
na festiwalu IMAGETANZ 2009 w Wiedniu, rolę milicjanta 
w Hotelu Nowy Świat J. Tomskiej (reż. M. Piekarz, chor. 
I. Lewnadowski Teatr Polski w Bielsku-Białej), spekta
kle dyplomowe Everyth1ng sleep's away w choreografii 
J. Altera oraz Hamlet W Szekspira w reż. C. Tomaszew
skiego i J. Peszka. 
Przygotowuje się do spektaklu Wejście Smoka. Trailer 
w rezyserii B. Szydłowskiego (Teatr Łaźnia Nowa w Kra
kowie). 

--
----

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralne1 w Krako
wie, Wydziałów Zamiejscowych we Wrocławiu. 
Od roku 2008 związany z Teatrem Dramatycznym im 
J. Szaniawskiego w Walbrzychu, w którym zagrał w spek
taklach : Opętani W Gombrowicza (Młody Malżonek), Ma
donna M. Sikorskiej-Miszczuk 0fVacław, Agent 2), Niech 
żyje wo;na!!! P Demirskiego, Olga Tokarczuk z Walbrzy
cha O. Tokarczuk, Dekameron (smalltown man) w reż. 
I. Wójcik, Łysek z pokladu Idy G. Morcinka, Dynastia. 
Sclerosis multiplex w reż . N. Korczakowskiej, Sorry Win
netou w reż . P Ratajczaka (Zły biały człowiek Santer), 
A, nie z zielonego wzgórza M. Głuchowskiej i K. Radu
szyńskiej oraz W pustyni i puszczy. Z Sienkiewicza i innych 
W Szczawińskiej i B. Frąckowiaka. 
Zagrał również w spektaklu telewizyjnym Techniki nego
cjacyjne w reż . Magdaleny Piekarz 0fVojtek). 
W roku 2008 otrzymał Nagrodę Aktorską za rolę Ojca 
w Zwyczajnych szaleństwach P Zelenki oraz za rolę Sę
dziego Spłycia w Wesołych kumoszki z Windsoru W 
Szekspira na XXVI Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi 
oraz Nagrody Publiczności za najbardziej „elektryzującą" 

rolę męską na tym samym festiwalu . 
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