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SZLACHETNY DZIKUS 
TARZAN KSlĄŻKOWY 
Autor Tarzana postanowił zostać pisarzem, ponieważ jako zachłanny czytelnik druko
wanych w prasie powieścideł doszedł do wniosku , że równie złe potrafi pisać on sam. 
A może nawet trochę lepsze W 1912 roku wysłał do redakcji czasopisma ,,The All-Sto
ry '' fragment powieści Księżniczka Marsa o bohaterze wojny secesyjnej, który w tajem
niczy sposób zostaje teleportowany na Czerwoną Planetę . Szkic spodobał się i został 
wydrukowany. Była to ta sama powieść , która posłużyła za materiał do filmu Disneya 
John Carter, najnowszej megaprodukcji wytwórni, goszczącej na ekranach kin w 2012 
roku . Dalsze przygody Cartera złożyły się na powieściowy cykl Pod księżycami Marsa 
(Under the Moons of Mars) , a jeszcze w tym samym roku ich autor rozpoczął w ,,The 
All-Story" publikację kolejnego - serii o Tarzanie. 

Edgar Rice Burroughs pracował w tym czasie jako obwożny handlarz, komiwojażer, jak 
nazywano ich· w Stanach Zjednoczonych. Sprzedawał temperówki. Miał 35 lat i było to 
kolejne zajęcie, dzięki któremu miał zamiar szybko się wzbogacić . Jego wcześniejsze 
dzieje można skwitować krótko - był nieudacznikiem. Być może dlatego potrzebował 
ucieczki, innego świata , w którym dzięki bujnej wyobraźni mógł się schować przed tym 
realnym, oferującym mu tylko niepowodzenia. Dlatego właśnie Mars, dlatego dżungla . 

Tarzan wśród matp opowiadał historię chłopca , syna angielskich lordów, którzy w wy
niku buntu na pokładzie statku zostają wysadzeni na nieznanym, dzikim afrykańskim 
brzegu. Po tragicznej śmierci obojga ich dzieckiem opiekuje się małpia samica Kala 
i wychowuje jako jednego z członków swego stada. Tarzan , bo tak ma na imię chło
piec , dzięki wizytom w początkowo tajemniczej dla niego, opustoszałej chacie rodziców, 
pełnej przedmiotów z innego świata , stopniowo odkrywa w sobie dziedzictwo człowie
ka. Po kilkunastu latach na brzegu lądują amerykański profesor, Archibald Porter, wraz 
z córką Jane, oraz młody kuzyn Tarzana, obecny lord Greystoke. Tarzan skrycie pomaga 
zagubionym podróżnikom , ratuje ich kilkukrotnie z opresji , w końcu zaś , zakochany 
w Jane, wyrusza w ślad za nimi do dalekiej Ameryki. 

W powieści Burroughsa można odnaleźć chyba wszystkie grzechy umysłowości białego 
człowieka początku XX wieku , przekonanego o własnej wyższości. Czarni mieszkańcy 
Afryki są w niej opisani jako dzicy okrutnicy, a małpy to straszliwe bestie, których pokre
wieństwo z ludźmi przejawia się głównie w najbardziej prymitywnych cechach. Z kolei 
biali , zwłaszcza arystokraci , to honorowi dżentelmeni o szlachetnych obliczach i mężnych 
sercach. Dzięki arystokratycznym genom Tarzan ma wrodzoną nie tylko wybitną inteligen
cję (na przykład bez niczyjej pomocy uczy się czytać , porówn ując obrazki z widniejącymi 
pod nimi podpisami), ale I podstawy europejsk1iej etykiety. Choć jako członek stada małp 
ma pewne problemy z tożsamością, szybko przekonuje się o własnej wyższości nad zwie
rzętami , kierując się odtąd ludzkim, a raczej zachodnim kodeksem etycznym. Jest też 
mężczyzną niezwykle pięknym - Burroughs wyraźnie żywił przekonanie, iż szlachetność 
ducha musi odcisnąć swój kształt również w rysach obdarzonego nią człowieka. (Nie trze
ba dodawać , że negatywnych bohaterów autor obdarowuje obliczami nader szpetnymi). 

Choć filozofia ta już w świetle przekonań ówczesnych antropologów była mocno sta
roświecka , opowieść o Tarzanie miała w sobie wiele zalet, dzięki którym udało jej się 
uwieść czytelników. Przede wszystkim wyrażała tęsknotę do świata innego niż cywi
lizowany. do świata , w którym łatwo oddzielić dobro od zła i w którym szlachetność 
oraz odwaga liczą się bardziej n iż bezwzględność i okrucieństwo . Sam Tarzan był przy 
tym piękny, silny i mężny, wkrótce miał też być bogaty - nic dziwnego, że na całe po
kolenia stał się idolem dorastających chłopców. Powieść Burroughsa odniosła natych
miastowy sukces. Autor zresztą mocno jej w tym pomógl: był pierwszym w dziejach 
pisarzem, który stworzoną przez siebie ikonę potrafił wykorzystać na wszystkich moż
liwych polach popkultury. Tarzan pojawił s i ę w ięc w komiksach i filmach , a rynek zalał 
istny deszcz wykorzystujących jego wizerunek pamiątek : koszulek, cukierków, a nawet 
sprzętów AGD. Kiedy Burroughs kupił sobie ranczo w Kalifornii, mieszkańcy miejsco
wości, w której granicach leżało , poprosili go o zgodę na zmianę jej nazwy. Tarzana, 
obecnie dzielnica Los Angeles , nosi ją do dzisiaj. 

Okładka Jhe All-Story" z pierwszym 
od inkiem Tarzana 

Pierwsze wydanie Tarzana 

TARZAN FlLMOWY 
Pierwszy film na podstawie Tarzana wśród mafp , jeszcze niemy, powstał już w 1918 
roku. Wystąpił w nim Elmo Lincoln i była to najwierniejsza ze wszystkich powstałych 
do dziś adaptacji. Twórcy wypuścili kilka jego sequeli , w których scenariuszach wyko
rzystali kolejne powieści Burroughsa z cyklu . W 1:929 roku w nowej wersji , zatytułowa
nej Tarzan tygrys , wystąpił Frank Merrilli. Był to film nakręcony jeszcze jako niemy, ale 
w jego projekcjach wykorzystano już dubbing. Rewolucja technologiczna kosztowała 
zresztą Merrilla rolę , ponieważ jego głos okazał się nieodpowiedni. dla postaci dzielnego 
władcy małp . 

1932 rok to początek nowej serii, najsłynniejszej w dziejach. Tarzana zagrał w niej 
Johnny WeissmOller, syn rumuńskich Niemców, pięciokrotny złoty medalista olimpijski 
w pływaniu . Jako Jane towarzyszyła mu na ekranie Maureen O'Sullivan. To o tej wersji 
myślimy, gdy przypominamy sobie słynny „dialog ": „Ja - Tarzan; ty - Jane ", którego , 
nawiasem mówiąc , próżno szukać dosłownie w tej postaci w scenariuszu. Sam film 
jest bardzo swobodną adaptacją oryginalnej powieści . Nie dowiadujemy się z niego nic 
a nic o przeszłości i pochodzeniu Tarzana, który dla widza okazuje się postacią równie 
tajemniczą , co dla uczestników ekspedycji prowadzonej przez ojca Jane. Ten ostatni nie 
jest zresztą tutaj naukowcem, lecz awanturnikiem, próbującym dotrzeć do legendar
nego cmentarzyska słoni, niewyczarpanego źródła bezcennej kości słoniowej. Myśliwi 
walczą z dzikimi bestiami , okrutnie traktują murzyńskich, tragarzy, usiłują też zastrzelić 
Tarzana, który jest dla nich zwykłym dzikusem. Całą ekspedycję atakuje plemię Pigme
jów, którzy rzucają kolejnych jej członków na pożarcie gigantycznemu gorylowi. Tarzan 
porywa Jane i najpierw zachowuje się w stosunku do niej jak nieokrzesany dzikus, 
dopiero z czasem łagodniejąc i zdobywając jej serce. W końcu ratuje myśliwych przed 
straszliwym losem, wykorzystując śmiercionośną broń , jaką tylko on w całej dżungli 
dysponuje - wzywa na pomoc stado słoni, któremu nic i nikt nie jest w stanie stawić 
czoła . Ciekawe, że Jane w finale postanawia zostać z Tarzanem w Afryce, porzuc i ć 
życie w cywilizowanym świecie . 

Muskularny Johnny zagrał Tarzana aż w dwunastu filmach, rozsławiając swojego boha
tera na całym świecie i zamieniając go ostatecznie w ikonę kultury. W latach 50. i 60. 
ubiegłego wieku próbowano wprawdzie przełamać monopoli klasycznej serii , ale udało 
się to dopiero w 1984 roku Hugh Hudsonowi, którego Greystoke: Legenda Tarzana, 
wfadcy matp , z Christopherem Lambertem jako Tarzanem i Andie MacDowell w roli 
Jane, dostosował popularną opowieść do poglądów i filozofii człowieka końca XX wie
ku. W filmie Hudsona w pierwszej części wierniej niż w poprzednich wersjach odtwo
rzone są powieściowe losy głównych bohaterów, ale akcent jest w nim przesunięty 
zdecydowanie w stronę przygód Tarzana już po opuszczeniu dżungli . Tarzan poznaje 
Jane dopiero w Szkocji, tam też zaprzyjaźnia się z własnym dziadkiem, którego śmierć 
rozwiewa jednak jego nadzieje na pogodzenie się z zachodnią cywilizacją . Próba lorda 
Greystoke 'a rozpoczęcia nowego życia i dostosowania się do wymogów 'kultury okazuje 
się nieudana, głównie z powodu okrucieństwa i sztuczności świata Zachodu. Tarzan 
Hudsona jest więc filmem mrocznym i niejako ekologicznym: bohater porzuca rodzinne 
zamczysko i wraca do swojego naturalnego środowiska - dżungli. 

Na przeciwległym biegunie tej interpretacji legendy o Tarzanie stoi film animowany wy
twórni Disneya z 1999 roku. Jego twórcy połączyli różne wątki pojawiające się w do
tychczasowych dziełach i ułożyli historię Tarzana na nowo, zam ieniając ją w pełną ciepła 
opowieść o przyjaźni , miłości i rodzinie. Kerczak, w powieści Burroughsa wróg naszego 
bohatera, staje się tutaj troskliwym przywódcą , zaniepokojonym o los swojego stada, 
a ostatecznie - przybranym ojcem Tarzana. Zalotnik Jane, Clayton, z bohatera pozytyw
nego zmienia się w szwarccharakter - podłego myśliwego , usiłującego wywieźć goryle 
do któregoś z europejskich czy amerykańskich ogrodów zoologicznych. Profesor i jego 
córka są w filmie sympatycznymi i nieco fajtłapowatymi przedstawicielami brytyjskiej 
socjety. Poznajemy też cały szereg zwierzęcych przyjaciół Tarzana, przede wszystkim 
sympatyczną małpę Terczycę i słonia Tantora. Film kończy się ukaraniem Claytona, 
a w finale zarówno Jane, jak i jej ojciec postanawiają zostać z Tarzanem w Afryce . 



TARZAN TEATRALNY 
Dzięki sukcesowi tej produkcji, do której piosenki napisał Phil Collins, pojawił się po
mysł napisania na jej podstawie scenicznego musicalu. Nie była to pierwsza próba za
adaptowania opowieści o Tarzanie do teatru. W 1921 roku spektakl Tarzan doczekał się 
premiery na Broadwayu, a w 1976 roku Richard O'Brien, twórca słynnego The Rocky 
Horror Show, napisał nawiązujący do legendy rockowy musical T lee . Ale to dopiero 
disneyowska produkcja z 2006 roku (premiera na Broadwayu 1 O maja w Richard Rod
gers Theatre) udowodniła, jak fantastycznym materiałem teatralnym może być powieść 
Burroughsa. Na scenie wyczarowano prawdzi wą dżunglę , wykorzystano przeboje Phila 
Collinsa, który zresztą na potrzeby spektaklu napisal dziewięć dodatkowych, a tabulę 
opowieści oparto na wersji rozpowszechnionej przez film animowany. Powstalo impo
nujące widowisko, megamusical, który ogromny sukces odniósł zwłaszcza w Holandii 
i w Niemczech. 

Tę właśnie wersję Gliwicki Teatr Muzyczny prezentuje obecnie na scenie zabrzańskiego 
Domu Muzyki i Tańca , który jest również współproducentem spektaklu . Przygoda GTM 
z teatralnymi produkcjami Disneya zaczęta się w 2009 roku , kiedy teatr wystawił słynny 
High School Musical, jedno z flagowych przedsięwzięć wytwórni. Był to ogromny suk
ces, nie tylko na skalę Gliwic, ale i calej Polski , i dyrektor GTM Paweł Gabara niemal na
tychmiast zacząl się zastanawiać nad kolejnym tytułem , dzięki któremu można by kon
tynuować współpracę teatru z Disneyem. Wybór padł na Tarzana - spektakl rodzinny, 
ale dzięki ogromnemu widowiskowemu potencjałowi adresowany nie tylko do dzieci, 
lecz również do szerokiej dorosłej publiczności, fanów musicalowych megaprodukcji. 
Okazało się jednak, że Tarzan jest zbyt dużym widowiskiem, by zmieścić go na gliwickiej 
scenie . Szybko więc pojawił się pomysł , by wystawić go w sali Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu , jednej z największych na Sląsku i w Polsce. W ten spektakl zamieni! się we 
wspólne przedsięwzięcie nie tylko dwóch instytucji', ale i dwóch miast - Gliwic i Zabrza. 

„TARZA!\J" PRZEBYŁ W I ĘC BARDZO DALEKĄ DROGĘ: OD BOHATERA 
POWIESCI W ODC INKACH. POPRZEZ FILMOWĄ POSTAĆ W NA J RÓŻ
N I EJ ZYCH WYDAN IACH . AŻ PO BOHATERA TEATRALNEGO M GAWl
DOWI KA. PRZEZ CALY CZAS POZO TAWAŁ IKO Ą KULTURY- IED
NĄ z NAJBARDZ l [ j ROZPOZNAWALNYCH I roruLAR YCH . lACZAC 
w SOB![ w BOD~. BEZPO ' REDNIO ' ć. SILĘ I UROK WWCIWE 
DLA DZIKI ) NATURY Z ZLA .l l CTNOSCIĄ I I NHLIGENCJĄ KOJA 
RZĄCYM l S J ~ Z PRZ M IOTAMI .ZLOWIEKA. ZDOBYWAŁ I ZDOBYWA 
SERCA CAŁYCH POKOLEN. KAŻDY CHŁOPIEC CHC IAŁ KIEDY NIM 
BY - I NIEJ EDEN KRĘClł KOSTKĘ PRÓBUIĄC NAŚLADOWA . ] EGO 
WYCZVNY. CZEKAJ ĄC NA AK!'ORÓW. TANCrRZY I AKROL\ATÓW. KTÓ
RZY MAJĄ NAM 7.APREZENTOWAĆ NAINOW ZĄ WERS!~ PlllYGÓD 
.TARZANA". PRÓRUJMY ! Ę ZATEM WYLAMAĆ Z TEATR.AL E) TRADY
CJ I 1 l'tM RAZEM NIE ŻYCZMY IM POLAMANIA NÓG. 

Jacek Mikołajczyk 

OBCY JAK JA 
(STRANG ERS LI KE ME) 

Tarzan 
W nieznany się świat zapuścić czas 
Pokaż wszystko mi i powiedz jak 
Tak wiele znaczy, chociaż obce mi to 
Tyle się jeszcze dowiedzieć c11cę 
Znajome to. lecz dziwne tak 
Wiem już : nie jestem całkiem inny 
Tajemnic wiele 
Kryje w sobie nasz świat 

I wiedzieć chcę , kto mi powie? 
Kto mi opowie o tycl1 obcych jak ja? 
Powiedz ml. opowiedz 
Coś o tych obcych, co tak bliscy mi są 

Każdy krok jej, każdy ruch jej czy gest 
Nie pozwala w miejscu mi stać 
Coś sprawia, że chcę być w pobliżu. 
ciągle przy niej 
Uczucie obce ogarnia mnie 
I nowy to świat , gdzieś daleko stąd 
Powyżej drzew i wyżej chmur 
I nagle za ciasny jest już horyzont 

I wiedzieć cl1cę , kto mi powie? 
Kto mi opowie o tych obcych jak ja? 
Powiedz mi. opowiedz 
Coś o tych obcych, co tak bliscy mi są 

Chcę dziś pokazać ci mój świat 
Piękny, że aż zapiera dech 
Czujesz mocno go jak ja? Mój świat 
i ty 
Weż mą dloń 
Musisz poznać dziś mój świat 

Jane 
Tak trudno mi wyjaśnić to 
Wszystko , czego pragnę . mam 
Serce szybciej jakoś bije 
Gdy jesl obok tak dziwnie, tak dobrze 
jest mi 
I nie chcę z tym walczyć uczuciem 

Tarzan 
I wiedzieć chcę , kto mi powie? 
Kto mi opowie o lych obcych jak ja? 
Powiedz mi , opowiedz 
Coś o tych obcych, co tak bliscy mi są 
Bo wiedzieć chcę 

EDGAR RICE BURROUGHS 
Urodził się w 1875 roku w Chicago. Byt synem weterana wojny secesyjnej, czego echa 
można napotkać w jego powieściach, w których ujawnia swoje prokonfederackie sym
patie. Próbowal sił w licznych szkotach, m.in. wojskowych. Nie dostawszy się do West 
Point, zaciągnął się do 7 Regimentu Kawalerii , stacjonującego w Arizonie. Niestety, zdia
gnozowano u niego chorobę serca i w 1897 roku został zwolniony z wojska. 

Imał się odtąd najrozmaitszych zajęć : pracował na różnych farmach , był księgowym, 
doradcą finansowym, w końcu został obwożnym sprzedawcą temperówek. W tym cza
sie był już żonaty ze swoją miłością z czasów dzieciństwa , Emmą Hulbert. W 1912 mku 
wysłał próbkę swojego pisarstwa do redakcji czasopisma „All-Story". Została oceniona 
pozytywnie i Burroughs zaczął w nim publikować opowiadania z cyklu Pod księżycami 
Marsa . W październiku tego samego roku , również w „All-Story" , pojawił się pierwszy 
odcinek jego powieści Tarzan wśród mafp . Okazała się ona ogromnym sukcesem, Bur
roughs opublikował więc później aż 25 kolejnych jej części . Pisa! również opowiadania 
fantastyczne i science fiction, westerny i melodramaty, które jednak nigdy nie osiągnęły 
podobnej do Tarzana popularności. 

Wkrótce Burroughs kupił duże ranczo nieopodal Los Angeles, które nazwa! Tarzana. Kil
ka lat póżniej mieszkańcy miejscowości , w której granicach leżało , postanowili nazwać 
ją tak samo. 

w.1923 ~oku Burroughs założył spółkę Edgar Rice Burroughs, Inc„ która miala odtąd 
zajmowac się ochroną znaku towarowego ,,Tarzan" oraz publikacją ks iążek , w których 
występował bohater. 

W 1934 roku pisarz rozwiódł się, a rok póżniej ożeni! z byłą aktorką Florence Gilbert De
arholt. Z kolei gdy w 1941 roku Japończycy zaatakowali Pearl Harbour, przebywał akurat 
na .Hawajach i natychmi.ast wystąpił o pozwolenie na to, by zostać korespondentem 
wojennym. Uzyskawszy je, został najstarszym spośród wszystkich swoich kolegów ob
sługujących wydarzenia li wojny światowej . Zmarł w 1950 roku na atak serca. 

VY_szyscy ci , którzy zetknęli się z Burrougsem, pamiętali go jako uprzejmego, bezpreten
sionalnego człowieka, miłośnika jazdy konnej i golfa. Pisarz nigdy nie zdecydował się 
odwiedzić Afryki. 



PHIL COLLINS 
MUZYKA I SŁOWA 

Urodził się w Londynie w 1951 roku. Jego ojciec byl agentem teatralnym. Jako pię
ciolatek dostał na gwiazdkę zestaw perkusyjny dla dzieci - tak narodzita się jego fa
scynacja muzyką. Jeszcze jako uczeń został aktorem, grai m.in. Szelmę w londyńskiej 
produkcji Olivera! W szkole założył swój pierwszy zespól muzyczny, The Real Thing, 
przemianowany póżniej na The Freehold . Jako dziewiętnastolatek grał na perkusji w sin
glu George 'a Harrisona The Art of Dying. W 1970 roku odpowiedział na ogłoszenie 
zamieszczone przez zespól Genesis i został jego perkusistą. Przez następne pięć lat 
do tego - oraz do śpiewania chórków - ograniczała się jego rola w grupie; dopiero 
w 1975 roku , kiedy opuścił ją Peter Gabriel, Collins został głównym wokalistą Genesis . 
W 1976 roku do sklepów muzycznych trafił pierwszy album zespołu z nowym liderem -
A Trick of the Tai/. Na początku lat 80. ubiegłego wieku muzyk rozpoczął również solową 
karierę . Jego pierwszy solowy album - Face Value - ukazał się w 1981 roku , po nim 
nastąpiły kolejne: Hello, I Must Be Going (1982) , No Jacket Required (1985) , ... But Se
rios/y (1989) , Both Sides (1993) , Dance Info The Light (1996) , Testify (2002). Zdobyty 
mu wiele nagród, m.in . siedem Grammy, dwie nominacje do Oskara oraz nominację 
do Złotego Globu, a sprzedały się w oszałamiającej liczbie 200 milionów egzemplarzy. 
W 1996 roku Collins opuści\ Genesis. 

Byt ulubionym perkusistą Roberta Planta (grat w jego dwóch pierwszych albumach 
solowych), zaś w czasie swojej własnej pierwszej solowej trasy koncertowej zatrudni! 
jako gitarzystę frontmana zespołu Led Zeppelin. 

W 1999 roku skomponował piosenki do Dlsneyowskiego Tarzana . Za jedną z nich , You 'li 
Be In My Heart, otrzyma! Złotego Globa w kategorii „Najlepszej piosenki filmowej" oraz 
Oscara. 

W 2007 roku Tony Banks, Phil Collins i Mike Rutherford ruszyli w trasę koncertową 
jako reaktywowany w tym składzie Genesis. Jej finałowego koncertu w Rzymie wy
słuchało ponad pół miliona osób. W marcu 201 O roku Genesis zostało wprowadzone 
do Rock and Roll Hall of Farne. W tym samym roku Phil Collins otrzymał prestiżową 
nagrodę Johnny'ego Mercera. Jego najnowszy album - Going Back - ukazał się we 
wrześniu 201 O roku. Album ten natychmiast zyskał status światowego hitu, docierając 
na pierwsze miejsca brytyjskich i europejskich list przebojów. W Wielkiej Brytanii przez 
wiele tygodni byt jedną z pięciu najlepiej sprzedających się płyt , a w Niemczech, Francji, 
Kanadzie, Australii , Hiszpanii i w Irlandii trafił na listy Top 1 O. 

DAVID HENRY HWANG 
LIBRETTO 

Amerykański dramaturg, autor takich sztuk jak: M. Butterfly (nagrody: 1988 - Tony, Drama 
Desk, Outer Critics, finalista nagrody Pulitzera) , Yellow Face (2008- nagroda OBIE, finali
sta Pulitzera), Golden Child (1998 - nominacja do Tony' ego; 1997 - nagroda OBIE), FOB 
(1981 - nominacja do OBIE), The Dance and the Railroad (nominacja do Drama Desk) , 
Family Devotions (nominacja do Drama Desk), Sound and Beauty, Bondage. Napisał sce
nariusze kilku broadwayowskich musicali: Aidy (współautor) Eltona Johna i Tima Rice ' a, 
Flower Drum Song Rodgera & Hammersteina, disneyowskiego Tarzana . Spośród librett 
oper jego autorstwa wymienić należy trzy napisane dla Philipa Glassa ( 1000 Airplanes 
on the Root, The Voyage - Metropolitan Opera, The Sound of a Voice) oraz m.in.: The 
Silver River (muz. Bright Sheng) , Ainadamar (muz. Osvaldo Golijov, dwie nagrody Gram
my w 2007 roku) oraz Alice In Wonder/and (muz. Unsuk Chin, „światowa premiera roku " 
magazynu „Opernwelt") . Hwang jest również autorem scenariuszy filmów M. Butterfly, 
Golden Gate i Possesion oraz współautorem piosenki Solo Prince 'a. Urodził się w Los 
Angeles, studiował na Stanford University i w Yale Drama School. Byt członkiem Prezy
denckiego Komitetu Sztuki i Nauk Humanistycznych, zasiada w radzie Dramatists Guild . 

Teatrolog, tłumacz , kierownik literacki Gliwickiego Teatru Muzycznego, doktor nauk hu
manistycznych. Absolwent kierunku: Reżyseria opery i innych form teatru muzycznego 
w PWST w Krakowie . Adiunkt w Zakładzie Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, gdzie również ukończy! studia na kierunku kulturoznawstwo (specjal
ność : teatrologia). Autor książek : Musical nad Wistą (Gliwicki Teatr Muzyczny) oraz 
Zabójczy flirt. Literatura i terroryzm (Wydawnictwo Naukowe PWN). Publikował m.in. 
w ,,Teatrze", „Opcjach", „Scenie", „Scenie Polskiej - Playbillu" i innych czasopismach 
teatralnych i kulturalnych . Autor wielu publikacji naukowych. Jako tłumacz współpracuje 
m.in. z wydawnictwami Sonia Draga i Readers Digest. Przetłumaczy! ponad trzydzieści 
powieści, w tym: Junior sam w domu Macaulaya Culkina, Burmistrz Lexington Avenue 
Jamesa Sheehana, Sanktuarium Raymonda Khoury'ego, Różany labirynt Titanii Hardie, 
Ulica potępionych Andrew Klavana. Funkcję kierownika literackiego Gliwickiego Teatru 
Muzycznego pełni od 2002 r.; wcześniej przez dwa lata byt sekretarzem literackim tego 
teatru . Współpracował tu przy realizacji wielu premier musical t, oper, operetek i innych 
spektakli. Przetłumaczy! na polski następujące musicale: Grają naszą piosenkę Marvina 
Hamlischa (teksty piosenek, 2004) , 42nd Street- 42 ulica Harry'ego Warrena (2005) , 
Ragtime S. Flaherty 'ego (2007), High School Musical (2009), Hair Galta MacDermo
ta (201 O), Przebudzenie wiosny Duncana Sheika (2011), Maria Severa Jaya Turveya 
i Paula Sportelli (2011 ). Współpracował również z warszawskim Och-teatrem. W 2011 
roku debiutował jako reżyser musicalem Przebudzenie wiosny w krakowskiej PWST. 
W roku akademickim 2012/2013 stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta 
i gościnny wykładowca na University of Washington w Seattle (USA). 
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TOMASZ DUTKIEWICZ 
REŻYSERIA 

Aktor i reżyser teatralny. Ukończył Wydział Aktorski (1988 r.) i Wydział Reżyserii (1993 r.) 
PWST w Warszawie. Ponadto studiował polonistykę , religioznawstwo i filozofię na Uniwersy
tecie Warszawskim. W latach 1988-1992 byt aktorem Teatru Współczesnego w Warszawie. 
W 1999 roku został dyrektorem naczelnym i, artystycznym Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. 
Wyreżyserował tam m.in. : Czekając na Godota S. Becketta {11999 r.), Parady J. Potockiego 
(2002 r.), Milczenie S. Stephenson (2002 r.), Trzy siostry A. Czechowa (2004 r.) i Czego nie 
widać M. Frayna (2004); zagrał Gustawa-Konrada w Dziadach A. Mickiewicza (2001 r.), Stan
leya w Tramwaju zwanym pożądaniem T Williamsa (2002 r.) oraz Valmonta w Niebezpiecz
nych związkach C. Laclosa (2004 r.). Współpracował jako reżyser z Teatrem Współczesnym 
w Warszawie (Druga pulapka mi/ości P Marivaux, 1991 r.; Tacy byliśmy - piosenki z lat '50, 
1992 r.) , Lubuskim Teatrem im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze (SongiB. Brechta i K. We
ila, 1991 ir.; Transfuzja A. Karolewskiego, 1994 r.), Teatrem Syrena w Warszawie (Ostry makijaż 
O. Weinerta, 1992 r.) , Teatrem Muzycznym w Gdyni (West Side Story L. Bernsteina, 1992 r. ; 
Piaf P Gems, 1994 r.; Chodnik R. Bryndala, 1996 r.), Teatrem im. S. Jaracza w Olsztynie (Ra
benthal J. Grasera: 1995 r. ; Czekając na Godota S. Becketta, 1997 r. ; PrezydentkiW Schwaba, 
1997 r.), Teatrem Sląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach (Love story E. Segala, 1994 r.) , 
Teatrem Bagatela w Krakowie (Zielony Gil T. de Maliny, 1995 r.) , Wrocławskim Teatrem Współ
czesnym (Czyż nie dobija się koni? H. McCoya, 1995 r.), Teatrem „Baj Pomorski" w Toruniu 
(Tajemniczy dom P Dorina, 1997 r.), Teatrem Powszechnym w Łodzi (Jeszcze jeden do puli?! 
R. Cooneya i T Hiltona, 2007 r.). Wyreżyserowallemstę nietoperza w Luksemburgu i Magicz
ną milosną podróż w Goer1itz. Ma na koncie dziesiątki ogólnopolskich nagród, w tym nagrodę 
za najlepszy debiut na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu, a także trzy 
śląskie Złote Maski- pierwszą z nich za Prezydentki W. Schwaba, drugą za Tamarę J. Krizanca, 
trzecią za całoksztatt działalności artystycznej i menedżerskiej . Od 2006 roku jest dyrektorem 
Teatru Komedia w Warszawie. Wystawił w Komedii Samotne serca E. Chappella (2005 r.) , 
Songi B. Brechta (2006 r.) , Jabfko V Thiessena (2007 r.) , Zamianę na wakacje I. Ogilvy'ego 
(2007 r.), Boyband P Quiltera (2008 r.) , 39 STEPS J. Buchana i A. Hrtchcocka (2009 r.), Po
dwójną rezerwację J. Chapmana i R. Cooneya (2010 r.) , Dziewczyny z kalendarza T Firtha 
(201 Or.), Wydmuszkę M. Szczygielskiego (201 Or.), Fotki z wakacji J Chapmana i M. Pertwe
ego (2011 r.) i Furie M. Szczygielskiego (2011 r.) . W 2009 roku w Gliwickim Teatrze Muzycz
nym wyreżyserował polską prapremierę High School Musical, w 201 O roku musical Carmen 
Latina C. McLeoda w Teatrze Powszechnym w Radomiu, a w 2011 - The Rocky Horror Show 
Richarda O'Briena w Och-teatrze w Warszawie. Z najnowszych wyreżyserowanych przez niego 
spektakli należy wymienić również Dziewczyny z kalendarza w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej 
i Czego nie widać M. Frayna w Teatrze Powszechnym w Radomiu. 

SYLWlA ADAMOWlCZ 
H O RE OG RA FIA 

Tancerka, choreografka Pracę w zawodzie tancerza podjęta w 1993 roku po zakończeniu kariery 
sportowej (gimnastyka sportowa). Jako tancerka i aJ<torka brata udział w licznych produkcjach 
telewizyjnych i kinowych (13 posterunek w reż .. M. Slesickiego, Ubu król w reż . P. Szulkina). 
Występowała w wielu spektaklach teatralnych, takich jak: Bajor w Buffo w reż . J. Józefowicza 
w Studio Buffo w Warszawie, Pan Twardowski J. Grzywacza w reż. K. Jasińskiego i Królew
na Śnieżka wg braci Grimm w reż. K. Kolbergera w Teatrze Komedia w Warszawie, Jeździec 
burzy A. Jakubika w reż . autora w Teatrze Rampa w Warszawie, Opentaniec w reż. J. Stańka 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Czerwony Kapturek M. Kowalewskiego w reż . K. Adamskiego 
w Teatrze Na Woli w Warszawie. Jako choreografkę i tancerkę można ją byto oglądać w przed
stawieniu Metropolis Show w Japonii i w produkcji telewizyjnej Brel/ w reż. R. Kołakowskiego 
Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Jako dance capitan współpracowała z Jarosławem 
Stańkiem w ramach produkcji Hair G. MacOermota w Maag Hall w Zurichu. W 2008 roku była 
choreografką musicalu Boyband P Quiltera w reż . T Dutkiewicza w Teatrze Komedia w War
szawie. Współpracowała jako choreografka z A. Wajdą przy filmie Tatarak, z G. Kuczeriszką 
przy Teraz albo nigdy, z M. Kwiecińskim przy Jutro idziemy do kina oraz z K. Langiem przy 
Mi/ości na wybiegu. Sprawuje opiekę choreograficzną nad programem Filharmonia dowcipu. 
W 2008 roku otworzyła jedno z największych studiów tanecznych w Warszawie - Free Art 
Fusion - szkolące adeptów w zakresie tańca, wokalu i aktorstwa. W 2009 roku zrealizowała 
jako choreografka High School Musical w Gliwickim Teatrze Muzycznym, w 201 O - musical 
Carmen Latina C. McLeoda oraz spektakl Iwona. księżniczka Burgunda W Gombrowicza w reż. 
S. Mate w Teatrze Powszechnym w Radomiu, a w 2011 - musical The Rocky Horror Show 
w Och-teatrze w Warszawie. 

SEBASTIAN PERŁOWSKI 
KIEROWNI CTWO MU ZYCZNE 

Ukończył z wyróżnieniem wydziały Dyrygentury Symfoniczna-Operowej w klasie prof. 
Jana Wincentego Hawela oraz Kompozycji adiunkta Dariusza Janusa w Instytucie Jaz
zu na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Byt stypendy
stą Ministra Ku[tury i Dziedzictwa Narodowego oraz dwukrotnym stypendystą Marszałka 
Województwa Sląskiego. Jako kompozytor zadebiutował w 2001 roku, kiedy li Program 
Polskiego Radia zarejestrował jego Arię na Orkiestrę Smyczkową i Skrzypce Solo . Rok 
później, 12 maja 2002 roku, po raz pierwszy w roli dyrygenta poprowadzi! podczas VII 
Nowohuckiej Wiosny Muzycznej swoją kolejną kompozycję. Była to Rapsodia na Orkie
strę Symfoniczną, Big-Band i Fortepian Solo , w której dokonał syntezy dwóch kierunków: 
muzyki symfonicznej oraz big-bandowej. Rapsodia Pertowskiego zdobyła li nagrodę na 
Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Krzysztofa Komedy. Rok 2002 zaowo
cował jeszcze dwiema pierwszymi nagrodami w Małopolskim Konkursie wiedzy o Janie 
Sebastianie Bachu. W latach 2002-2003 prowadził w Krakowie własną Orkiestrę Smycz
kową oraz Matą Orkiestrę Symfoniczną. Od roku 2001 przez pięć lat był dyrygentem kra
kowsko-katowickiego big-bandu pod nazwą Perta Big-Band. Z zespołem tym w 2003 roku 
zdobył Ili nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Big-Bandów w Nowym Tomyślu, a w roku 
2005 na tym samym konkursie 'li nagrodę . 5 czerwca 2009 r. wraz z Big Bandem Studiów 
Niestacjonarnych AM w Katowicach wystąpił tam raz jeszcze, tym razem zdobywając I na
grodę. Jednym z ważniejszych osiągnięć tego okresu, w kontekście kompozycji jazzowej, 
rozrywkowej oraz big-bandowej, byto autorstwo aranżacji utworów Studenckiego Teatru 
Satyryków (STS) dla TVP 1, transmitowanych na żywo podczas uroczystego koncertu 
w Ogrodach Prezydenckich, a wykonywanych m.in. przez Lorę Szafran oraz podjęcie sta
łej współpracy aranżerskiej z Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Pertowski był założycielem 
dwóch orkiestr symfonicznych: Sinfonietta Silesiana oraz Polskiei Symfonicznej Orkiestry 
Filmowej. Jako dyrygent prowadził dwie światowe premiery utworów: musicalu Maty lord 
S. Markwicka i opery Yerma P. Bowlesa w Operze Krakowskiej . Dyrygował m.in. nastę
pującymi orkiestrami : Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, 
Orkiest[a Opery Krakowskiej, orkiestrami filharmonii Wrocławskiej, Podlaskiej, Krakow
skiej, Sląskiej, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, 
Myślenicką Orkiestrą Kameralną , Sląską Orkiestrą Kameralną , Orkiestrą Gliwickiego Teatru 
Muzycznego. W roku 201 O podjął stalą współpracę z Operą Krakowską oraz otrzyma! 
nominację na I dyrygenta Myślenickiej Orkiestry Kameralnej. Obecnie prowadzi również 
klasę Kompozycji i Aranżacji , Big-Band oraz wykłada takie przedmioty jak: Kontrapunkt, 
Instrumentacja, Współczesne Techniki Kompozytorskie i Kierunki Muzyki XX wieku w In
stytucie Jazzu na Akademii, Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 

JUSTYNA MOTYLSKA 
PRZYGOTOWANIE WOKALN E 

Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Ab
solwentka Wydziału Jazw i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach 
w klasie wokalistyki Anny Serafińskiej. W latach 2007-2011 była również wykładowcą 
Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Przed rozpoczęciem studiów wo
kalnych ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne w Bielsku-Białej w klasie fortepianu. 
Współzałożyciel i członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuki Wokalnej 
„Natural Voice Perfection''. Występowała jako gwiazda kilku dużych festiwali jazzowych, 
m.in. Silesian Jazz Meeting (2006 i 2008) oraz Bielska Zadymka Jazzowa (2007 - jako 
solistka Big-Bandu Andrzeja Zubka). Jako background vocal wspólpracowata z wieloma 
gwiazdami polskiej sceny muzycznei', m.in. Markiem Kościkiewiczem, Maciejem Maleń
czukiem, Skaldami. Jej głos brzmi na trzynastu albumach płytowych różnych wykonaw
ców. Jako trener wokalny brata udział w realizacji kilku spektakli muzycznych. Najwięk
sze z nich to : Sen nocy letniej w reż. Wojciecha Kościelniaka (Teatr Nowy w Poznaniu) 
i Kobiety kontratakują w reż. Adolfa Weltscheka (Teatr Groteska w Krakowie). Od kilku 
lat również regularnie pracuje jako instruktor Techniki Wokalnej podczas warsztatów 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku. 



WOJCIECH STEFANIAK 
SC ENOGRAFIA 

Scenograf. Kaliszanin. W 1991 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Wzornictwa 
Przemysłowego warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i zwyciężył w Konkursie im. 
Z. Czermańskiego na najlepszy dyplom tej uczelni. Był stypendystą Ministerstwa Kultu
ry i Sztuki. Od kilkunastu lat zajmuje się przede wszystkim scenografią teatralną , choć 
interesuje go również grafika, sztuka sakralna i użytkowa. Laureat Nagrody !Prezydenta 
Miasta Kalisza w roku 2000 i 2003. Wyróżniony za scenografię do spektaklu Cukier 
w normie S. Shuty 'ego w Teatrze Łaźni a Nowa w Krakowie na XI Ogólnopolskim Kon
kursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Pracuje z najlepszymi polskimi 
reżyserami teatralnymi i filmowymi. Ma na swoim koncie ponad sto czterdzieści realiza
cji w teatrach w Kaliszu, Poznaniu , Warszawie, Krakowie, Wrocławiu , Łodzi , Poznaniu, 
Olsztynie, Słupsku , Gdyni, Gdańsku , Gliwicach, Toruniu, Zielonej Górze, Szczecinie, 
Koszalinie, Radomiu , Sosnowcu, Rzeszowie, Białymstoku , Czeskim Cieszynie, Wilnie, 
a także w Operze Bałtyckiej w Gdańsku . Na state współpracuje z warszawskimi teatra
mi Kwadrat i Komedia. Pracował i pracuje z najwybitniejszymi polskimi reżyserami te
atralnymi i filmowymi. Realizuje również projekty z dzied,ziny architektury wnętrz , sztuki 
sakralnej, grafiki . Posiadacz tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza" i Brązowego Krzyża 
Zasługi R.P Dwukrotnie w 2000 i 2003 roku otrzyma! nagrodę Prezydenta Miasta Kali
sza za osiągnięcia w dziedzinie twórczośc · artystycznej . W 2005 roku otrzyma! z rąk 
Ministra Kultury wyróżnienie za scenografię w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie w XI 
Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej . Laureat łódzkiej 
Złotej Maski za najlepszą scenografię w sezonie 2010/2011. 

ELŻBIETA TERLIKOWSKA 
KO STIUMY 

Jest absolwentką Wyższej Szkoty Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (Wydział Form 
Przemysłowych). Malarstwo studiowała pod kierunkiem profesora Józefa Hałasa. Zaj
muje się grafiką użytkową i matą formą graficzną. Zrealizowała kilkadziesiąt wystaw 
indywidualnych w Polsce i za granicą , m. in . w Rzymie, Berlinie, Hagen, Hanowerze 
i Istambule. Ma w swym dorobku liczne wystawy zbiorowe, środowiskowe , ogólnopol
skie ~. poplenerowe. Jako scenograf zadebiutowała w 1986 .roku, projektując dekoracje 
i kostiumy do Nowego Wyzwolenia wg Witkacego w reż . Jerzego Bielunasa w Operze 
Wrocławskiej . Jest jedną z najbardziej pomysłowych kobiet-scenografów polskich. Ma 
w dorobku ponad sto realizacji w teatrach całej Polski. Stale współpracuje z Art Sce
nique w Strasburgu (Francja). Do ważniejszych jej, realizacji scenograficznych należą 
m.in. projekty do Tanga S. Mrożka i Kabaretu Jacquesa Preventa (obydwa spektakle 
w Strasburgu) oraz Niebezpiecznych związków C. Hamptona w gdyńskim Teatrze Miej
skim oraz do Markiza de Sade 'a w Theater Kampnagel w Hamburgu i Biesiady u hrabiny 
Kotfubaj w Theater Zittau. Realizacje ostatnich kilku lat to kostiumy do spektakli : Śmierć 
w Wenecji wg T. Manna i Stazione Termini M. Oleksego (Wrocławski Teatr Pantomimy) , 
Królewicz i żebrak M. Twaina (Teatr Nowy w Łodzi) , Kopciuszek D. Stępień (Teatr im. 
H. Ch. Andersena w Lublinie), Wizyta starszej pani F. DOrrenmatta oraz Stworzenia sce
niczne A. De Angelisa (obydwa w Lubuskim Teatrze im. L. Kruczkowskiego w Zielonej 
Górze; Stworzenia .. . również w Teatrze im . A. Węgierski w B iałymstoku) i in. W Teatrze 
Telewizji zrealizowała m.in.: Kartotekę rozrzuconą T. Różewicza (reż. K. Kutz) , Późne 
kwiaty J:. Olesza, Czarodzieja z krainy Oz L. Bauma (reż. J. Bielunas). Ze spektakli dla 
dzieci, przy których współpracowała z J. Bielunasem, należy wymienić m.in.: Trzy świn
ki, Zwierzęta doktora Dolittle, Niebieskiego pieska i 101 dalmatyńczyków. Współpracuje 
stale z Teatrem Rozrywki w Chorzowie , gdzie zrealizowała pomysły scenograficzne do 
następujących przedstawień : Ztota różdżka (1992), Księżniczka Turandot (1993), Dziś 
wieczorem Lola Blau (1993) , Uczciwe życie (1995} , Ubu Król czyli Polacy (1996) , Na 
szkle malowane (1999) , Jesus Christ Superstar (2000) , W BO dni dookofa świata po 
stu latach (2001), O co biega? (2003) , KRlYK wedfug Jacka Kaczmarskiego (2004), 
Pomalu, a jeszcze raz! (2006) , SPIN - musical (2007) i Canterville Ghost (2007} . 
Współpracowała m.in. z Justyną Steczkowską i Majką Jeżowską przy realizacji tele
dysków. Laureatka licznych nagród, m.in. Miasta Wrocławia za całokształt twórczości 
i śląskiej Złotej Maski. W Gliwickim Teatrze Muzycznym zaprojektowała kostiumy do 
operetki Kwiat Hawaii (2005). 
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WIKTOR KORSZLA 
TARZAN 

Student warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Od najmłodszych lat roz
wijał swoje muzyczne pasje, uczęsz
czając do Szkoły Muzycznej im. F. Cho
pina w Sochaczewie. W ogólnopolskich 
przesłuchaniach wokalnych zdobył 
m.in. I Miejsce „Złotą Lirę" i li Miejsce 
„ Złotą 8-kę " . Nad repertuarem musica
lowym pracował w Studio Buffo (Metro 
w reż . Janusza Józefowicza) i w Teatrze 
Roma (Les Miserables w reż. Wojcie
cha Kępczyńskiego). Technikę wokalną 
doskonalił, pracując z tak wybitnymi 
pedagogami i wokalistami, jak Sławo
mir Adamka, Elżbieta Zapendowska 
i Monika Urlik. Zdobył międzynarodową 
licencję instruktora tańca. Pasję do tań
ca współczesnego rozwijał pod okiem 
tancerzy i choreografów współpracu
jących m.in. z Teatrem Wielkim-Operą 
Narodową i Śląskim Teatrem Tańca. Brat 
udział w projekcie „Kolumbowie tańca" 
w choreografii Grzegorza Pańtaka, or
ganizowanym przez fundację Centrum 
Tańca Współczesnego Jacka Tyskiego. 
Zgłębiał techniki tańca ludowego, wy
stępując w kraju i za granicą z zespołem 
Biatotęczanie. Wiele lat trenował tańce 
latynoamerykańskie w szkole Salsa 
Factory, gdzie jego instruktorką była Ka
tarzyna Lorkowska. Tańcząc z formacją 
SHO - SalsHall Ortodox poznał style 
afro-dance, taniec afro-kubański i sambę 
brazylijską, zaś praca z zespołem Jazz 
One Pawła Michno pozwoliła mu poznać 
techniki tańca jazzowego. Wciąż podnosi 
swoje kwalifikacje w szkołach tańca na 
całym świecie. W Los Angeles pobierał 
lekcje tańca i wokalu w Debbie Reynolds 
Studio. pod okiem choreografów m.in. 
Madonny, Britney Spears i Ushera. 

PAWEŁ KUBAT 
TARZAN 
Absolwent Studium Wokalno-Ak
torskiego im. Danuty Baduszkowej 
w Gdyni, w którym naukę rozpoczął 
w 2006 roku. W latach 2007-2011 
pracował w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni, początkowo jako adept, póź
niej na etacie artysty chóru. W Gdyni 
zagrał Trupa w Spamalocie, Piotru
sia Pana w Shreku, Łysego Hrabiego 
w Lalce, Danny'ego Zuko w Grease. 
Tańczył i śpiewał w wielu musicalach 
i koncertach, m.in. Eksperymencie 
Chopin I Btogostawionych. Pieśniach 
Gospel. W kwietniu 2012 rozpoczął 
próby do Deszczowej piosenki w Te
atrze Roma w Warszawie . 

ANNA GIGI EL 
JANE 
Aktorka, wokalistka. Absolwentka 
Akademii Muzycznej im. S. Moniuszk~ 
w Gdańsku oraz Studium Wokalno-Ak
torskiego im. D. Baduszkowej w Gdy
ni. Jako studentka występowała na de
skach Teatru Muzycznego w Gdyni, m. 
in. w spektaklach Wichrowe wzgórza, 
Jesus Christ Superstar i Evita w reż. 
Macieja Korwina. Podczas ostatniego 
roku studiów grała jedną z głównych 
ról w musicalu Dracula (Adrianna/San
dra), również w reż. Macieja Korwina. 
Jej spektaklem dyplomowym byl mu
sical Rent w reż. Krzysztofa Gordona, 
w którym wcieliła się w postać Mau
reen. Jako aktorka Teatru Muzycznego 
w Gdyni zagrała główne role w spek
taklach Na szkle malowane (Swoja) 
w reż . Krystyny Jandy, Chicago (więź
niarka Liz) w reż . Maciej:a Korwina 
i Jarosława Stańska oraz Muzyka Ger
shwin w reż . Bernarda Szyca. Od 2005 
roku związana z Teatrem Muzycznym 
Roma. Można ją było zobaczyć w ro
lach Magdy w musicalu Taniec wam
pirów w reż. Romana Polańskiego , 
Multifora w Akademii Pana Kleksa 
i Carlotty w Upiorze w operze w reż. 
Wojciecha Kępczyńskiego oraz Fanti
ne w Les Miserables w reż. Wojciecha 
Kępczyńskiego. Brała udział w wielu 
koncertach dla telewizji , m.in. ZAiKS 
to ludzie oraz Święta, Święta 4. Można 
'ją również zobaczyć w serialach tele
wizyjnych , m.in. w M jak mitość, Linia 
życia, Lokatorzy, Niania , Usta Usta , 
Barwy szczęścia. 

DOMINIKA 
KRAMARCZYK 
JAN E 
Debiutowała na profesjonalnej sce
nie jako Evelyn Nesbit w musicalu 
Ragtime w reżyserii Marii Sartovej1 
w Gliwickim Teatrze Muzycznym. 
Brała wówczas udział w gliwickim 
projekcie GTM Junior. Obecnie jest 
studentką gdyńskiego Studium Wo
kalno-Aktorskiego. Jako jego adeptka 
wystąpiła m.in. w musicalu Spama
lot, czyli Monty Python i Święty Graal 
w reżyserii Macieja Korwina. Zagrała 
również Adusię w Stodkich latach 20„ 
30 ... w reż. Jana Szurmieja w Teatrze 
Miejskim w Gdyni. Interesuje się tań-
cem klasycznym. · 

DAMIAN 
ALEKSANDER 
KERCZA K 
Aktor teatralny i telewizyjny. Na trze
cim roku studiów otrzymał angaż 
i główną rolę (Mowgli w Księdze dżun
gli w reż. Jana Szurmieja) we wro
cławskim Teatrze Muzycznym. Przez 
trzy lata był związany z Teatrem Mu
zycznym w Gdyni , gdzie zagrał m,iędzy 

innymi w Wichrowych wzgórzach (Ed
gar) i Jesus Christ Superstar (Jezus) 
w reż . Macieja Korwina oraz w Les 
Miserables w reż. Jerzego Gruzy. Od 
blisko trzynastu sezonów współpra
cuje z Teatrem Muzycznym Roma, co 
zaowocowało głównymi rolami, w ta
kich musicalowych hitach jak: Pięciu 
braci Mae (Big Mae, No Mae) w reż . 
Olafa Lubaszenki oraz Miss Saigon 
(John, Chris), Grease (Danny, Ke
nickie) , Koty (Myszolap), Akademia 
Pana Kleksa (Lewkonik, Filip Golarz) , 
Alladyn (Sułtan), Les Miserables (Jean 
Valjean) czy wreszcie Upiór w operze 
(Eryk - Upiór) w reż . Wojciecha Kęp
czyńskiego. Można go było również 
oglądać na szklanym ekranie w takich 
serialach jak: Zostać miss , Lokatorzy, 
Kryminalni, Faceci do wzięcia , Klan, 
Hotel 52. Finalista Przeglądu Piosen
ki Aktorskiej . Regularnie publikuje 
własne fe'lietony w magazynach,,Live 
and Travel" i „Łódź u fly " Otrzymał 
podwójną platynową płytę za tytuło
wą partię Upiora w musicalu Andrew 
Lloyd Webbera Upiór w operze w reż. 
Wojciecha Kępczyńskiego w Teatrze 
Muzycznym Roma w Warszawie. 



MICHAŁ MUSIOŁ 
KERCZAK 

Ukończył z wyróżnieniem katowicką 
Akademię Muzyczną :pod kierunkiem 
prof. Jana Ballarina w 2001 ro'ku. 
W tym samym roku zadebiutował, 
w partii Hrabiego Zedlau w Wiedeń
skiej krwi J. Straussa na deskach 
Gliwickiego Teatru Muzycznego, 
z którym do dziś jest związany, i na 
na którego scenie występuje w głów
nych partiach klasycznych operetek 
oraz współczesnych musicali. Jest 
artystą uniwersalnym, niebojącym się 
podejmowania nowych wyzwań arty
stycznych, czego daje dowód kreując 
role nie tylko w spektaklach muzycz
nych, ale także dramatycznych oraz 
w filmach. W swoim bogatym reper
tuarze posiada główne partie teno
rowe pochodzące z najsłynniejszych 
operetek i musicali. Jest częstym go
ściem festiwali muzycznych , m.in . 
Europejskiego Festiwalu im. Jana 
Kiepury w Krynicy, Międzynarodo
wego Festiwalu Muzycznego „Viva il 
canto " w Cieszynie czy Wielokultu
rowego Festiwalu „Galicja" we Lwo
wie . Koncertuje z najznakomitszymi 
polskimi solistami i dyrygentami, 
na stale współpracując z Grażyną 
Brodzińską i Maciejem Niesiołow
skim, a także z orkiestrą Sinfonietta 
Bydgoska. Za rolę Tateh w musi
calu Ragtime w reż. Marii Sartovej 
otrzymał, „ Indywidualną nagrodę 
aktorską Prezydenta Miasta Gdy
nia" li Ogólnopolskiego Festiwalu Te
atrów Muzycznych (kwiecień 2009). 
Jego najnowszą kreacją aktorską 
jest rola Prezesa w musicalu Waka
cje Don Żuana w reż. Anny Polony 
w Gliwickim Teatrze Muzycznym . 

WIOLETTA BlAŁK 
KALA 

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię 
Muzyczną w Katowicach. Obecnie jest 
solistką Gliwickiego Teatru Muzycznego; 
współpracowała z Filharmonią Śląską 
i z zespołem śpiewaków miasta Kato
wice „Camerata Silesia". Koncertuje 
w kraju i za granicą, m.in. z Filharmonią 
Zabrzańską i Szczecińską. W 2004 roku 
wykonywała główną partię Enitharmon 
w prapremierze opery Stanisława Kru
powicza Europa w ramach Warszaw
skiej Jesieni 2004. a w 2005 roku wy
stąpiła jako Despina w Gosi tan tutte 
Mozarta w reżyserii Grzegorza Jarzyny 
w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Wystę
powała również na Europejskim Festi
walu im. J. Kiepury w Krynicy-Zdroju. 
W Gliwickim Teatrze Muzycznym gra 
w repertuarze operowym, operetkowym 
i musicalowym (m.in.: Irena Molloy 
w Hello, Dolly!, Dorothy Brack w 42nd 
Street-42 ulicy i Matka I Sarah w Rag
timie w reż . Marii Sartovej, Margaret 
Mead w Hair w reż . Wojciecha Kościel
niaka, Micaela w Carmen w reż. Pawia 
Szkotaka, Adela w Zemście nietoperza 
w reż. Jacka Chmielnika, Mi w Krainie 
uśmiechu w reż. Marcina Sławińskiego, 
Liza w Hrabinie Maricy w reż. Henryka 
Konwińskiego , Walentyna w Wesofej 
wdówce w reż . Marii Sartovej) Ostatnio 
poszerzyła repertuar o nowy dla siebie 
gatunek, monodram muzyczny, wystę
pując w Bulwarze zdradzonych marzeń 
w reżyserii Roberta Talarczyka. Za role 
Kitty Szczerbackiej w Annie Kareninie 
w GTM w reż. Józefa Opalskiego oraz 
Lucy Harris w Jekyllu&Hydzie w Teatrze 
Rozrywki w Chorzowie w reż. Michała 
Znanieckiego otrzymała Nagrodę Arty
styczną „Złota Maska" za rok 2007. 

EDYTA KRZEMIEŃ 
KA LA 

Studentka Wydziału Wokalnego Uni
wersytetu Muzycznego im. F. Chopina 
w Warszawie, od 2007 roku zwią
zana z Teatrem Muzycznym Roma 
w Warszawie. Jednym z jej najwięk
szych osiągnięć artystycznych jest 
rola Christine w musicalu Upiór w ope
rze oraz rola Fantine w musicalu Les 
Miserables w reż. Wojciecha Kępczyń
skiego. Płyta z muzyką z tego spekta
klu osiągnęła statut „Złotej płyty ". Wy
stępowała także w musicalu Akademia 
Pana Kleksa oraz w koncercie Najlep
sze z Romy, również w reż. Wojciecha 
Kępczyńskiego. W 2009 roku wygrała 
casting do nowego dubbingu najstar
szego, pełnometrażowego filmu ani
mowanego Disneya, Królewna Śnież
ka i siedmiu krasnoludków, grając 
i śpiewając rolę Śnieżki (Nowe. DVD) . 
Od tego czasu użyczyła głosu Snieżce 
oraz Spiącej Królewnie w widowisku 
Disney on lee - księżniczki i herosi, 
oraz Annie w bajce Król i ja . W wido
wisku muzycznym Notre Dame - l 'hi
stoire, wystawionym w stołecznej Sali 
Kongresowej w 2009 i 201 O roku. za
grała Esmeraldę. W latach 2007 -2008 
współpracowała z grupą artystyczną 
De Oriunde przy musicalu Dzwon
nik z Notre Dame, grając rolę Fleur
de-lys. Wystąpiła w spektaklu Zegar 
z bfękitnym skrzydfem w reż . Weroniki 
Graboń oraz w roli Bastieny w operze 
Bastien i Bastiena Mozarta w ramach 
prezentacji zespołów operowych PSM 
li st. w Krakowie. W styczniu 2009 
roku śpiewała podczas koncertu ga
lowego Odyseja Muzyczna , zorgani
zowanego przez Towarzystwo Straus
sowskie i Uniwersytet Jagielloński. 

BARTEK KASZUBA 
MŁODY TARZA N 

Mieszka w Knurowie. jest uczniem 
trzeciej klasy Miejskiej Szkoły Podsta
wowej nr 7. W wieku sześciu lat roz
począł lekcje śpiewu i od tego czasu 
zaczęła się jego przygoda ze sceną. 
Jest zdobywcą blisko dwudziestu na
gród na festiwalach oraz konkursach 
piosenek, kolęd i pastorałek zarówno 
na szczeblu miejskim, regionalnym, 
wojewódzkim, jak i tych o zasięgu 
ogólnopolskim. W roku 2011 z rąk 
Prezydenta Miasta Knurowa otrzy
mał Sukces Artystyczny 2010/2011 , 
nadawany przez Gminę Knurów. 
W wolnych chwilach lubi uprawiać 
sport. Jego pasją jest jazda na nar
tach oraz pływanie . Marzy, by gdy do
rośnie , zostać piosenkarzem i związać 
swoją przyszłość z występami na sce
nie . W najbliższej przyszłości chciałby 
podjąć się nauki gry na pianinie, by 
jeszcze bardziej rozwijać w sobie za
interesowanie muzyką . 

ALEXANDER KJRAN 
M O DY TA RZAN 

Urodził się w 1998 roku, mieszka ak
tualnie w Kędzierzynie-Kożlu , gdzie 
uczęszcza do gimnazjum. Ukończył 
dwie klasy szkoty muzycznej, brat 
udział w licznych warsztatach mu
zycznych,, m.in. muzyki gospel na 
Górze św. Anny. W 2009 rok1u zagrał 
w musicalu Oliver! w reż. Magdaleny 
Piekarz w Teatrze Rozrywki w Cho
rzowie . Występował również w ama
torskich przedstaw.ieniach teatralnych, 
zdobył I miejsce na konkursie Teatr 
Jednego Aktora w Kętach , brał udział 
w licznych konkursach recytatorskich 
oraz szkolnych konkursach piosenki. 
Interesuje się przede wszystkim- mu
zyką oraz teatrem, ale fascynuje go 
również uprawianie sportu , różnego 
rodzaju gry komputerowe oraz histo
ria. W wolnym czasie lubi także po
majsterkować. 

ANDRZEJ SKORUPA 
TERK 

Absolwent Studium Wokalno-Ak
torskiego przy Teatrze Muzycznym 
w Gdyni oraz studio GTM Junior przy 
Gliwickim Teatrze Muzycznym, ak
tor Gliwickiego Teatru Muzycznego. 
W Gdyni jeszcze jako adept studium 
występował w musicalach: Chicago , 
Kiss me, Kate , Piękna i Bestia, My Fair 
Lady w reż. Macieja Korwina, Fame 
w reż. Jarosława Stańka , Skrzypek na 
dachu w reż . Jerzego Gruzy i Lalka wg 
powieści Bolesława Prusa w reż . Woj
ciecha Kościelniaka oraz w spektaklu 
dyplomowym Gdyby w reż. Marcina 
Tafejki. W 2009 roku zagrał Chada 
polskiej prapremierze disneyowskie
go High School Musical w Gliwickim 
Teatrze MlJzycznym, a w 201 O roku 
Claude'a Bukovskiego w kultowym 
musicalu Hair w reż. Wojciecha Ko
ścielniaka , również w Gliwickim Te
atrze Muzycznym. W tym samym 
roku wystąpił również w spektaklu 
muzycznym Summertime w reż . Woj
ciecha Kościelniaka w Teatrze im. W. 
Bogusławskiego w Kaliszu. W 2011 
roku zagrał główną rolę Franka w słyn
nym musicalu The Rocky Horror Show 
w reż. Tomasza Dutkiewicza w Och
teatrze w Warszawie. W 2009 roku 
zdobył wyróżnienie na I Europejskim 
Festiwalu Duetów Operetkowych 
i Musicalowych Jace to Face", zor
ganizowanym przez Teatr Muzyczny 
w Poznaniu . 



MACIEJ GLAZA 
TERK 

Student IV roku Wydziału Wokalno-Ak
torskiego Akademii Muzycznej w Gdań
sku. W swoim dorobku ma m.in. wy
stępy w koncercie Mi/ość i więcej nic 
w Gdyńskim Centrum Kultury oraz 
w spektaklu tanecznym Life After Life. 

MICHAŁ 
BREITENWALD 
POR.TER 
Aktor teatrów: Gniezna, Torunia, Kali
sza, Bydgoszczy, Poznania, oraz War
szawy (m.in. Rozmaitości, Janusza 
Wiśniewskiego , Komedia, Na Woli). Do 
ważniejszych jego ról teatralnych nale
żą m.in. Słowik w Stawiku E. Brylla, 
Błazen i Malvolio w Wieczorze trzech 
króli W. Szekspira, Bagatelka w Domu 
otwartym M. Bałuckiego, Lenny 
w Powrocie do domu H. Pintera, Jarry 
w Opowiadaniu o zoo E. Albeego, Fra
nio w Szczęściu Frania W. Perzyńskie
go, Caramanchel w Zielonym gilu Tirso 
de Moli ny, Grabiec i Kostryn w Ballady
nie J. Słowackiego, Dolski w Wielkim 
czlowieku do matych interesów A. Fre
dry, Car w Kordianie J. Słowackiego, 
Glendower w Henryku IV W. Szekspira, 
Schizofrenik w Kręgu personalnym 
L. Norena, Doktor w Dziadach w reż. 
M. Prusa, Oficer w służbie Edmunda 
w Królu Learze w reż . A. Konczałow
skiego czy Belisario w Panience z Tacny 
M. Vargasa Llosy. Wystąpił w licznych 
spektaklach Teatru Telewizji i filmach 
takich jak: Mgla w reż. A. Kuczyńskie
go, Dwa księżyce oraz Horror w We
sotych Bagniskach w reż. A. Barań
skiego, Pan Tadeusz w reż. A. Wajdy, 
Wrota Europy w reż. J. Wójcika, Pikse
le w reż. J. Lusińskiego, Avalon w reż. 
M. Oshi, Mlode wilki w reż . J. Żamojdy 
czy ostatnio w Hansie Klossie. Stawka 
większa niż śmierć w reż . P Vegi. Wy
stępuje w warszawskich teatrach Polo
nia i Och-teatr, gdzie można go oglądać 
m.in. w rolach Kułygina w Trzech sio
strach A. Czechowa i Postaci z jakiejś 
sztuki w Bogu W. Allena. 

GRZEGORZ 
PACANOWSKI 
C LAYTON 

Absolwent Studium Wokalno-Ak
torskiego przy Teatrze Muzycznym 
w Gdyni. Występował w musicalach 
Dracula w reż. Macieja Korwina i Jaro
sława Stańka, Fame w reż . Małgorzaty 
Talarczyk (spektakl dyplomowy), Jesus 
Christ Superstar i Skrzypek na dachu 
w reż. Macieja Korwina w Teatrze Mu
zycznym w Gdyni oraz Carmen Latina 
w Teatrze Powszechnym im. J. Kocha
nowskiego w Radomiu w reż . Tomasza 
Dutkiewicza i The Rocky Horror Show 
w Och-teatrze w Warszawie, również 
wyreżyserowanym przez Tomasza 
Dutkiewicza. Zagrał również w spek
taklach: Jak Piekarczyk Chwat Elbląg 
uratowal w reż. Mirosława Siedlera 
w Teatrze Dramatycznym w Elblągu, 
Zemsta w reż. Ireneusza Kaskiewicza 
i Testosteron w reż. Bogusława Se
motiuka w Nowym Teatrze w Słupsku 
oraz w przedstawieniach Byla sobie 
piosenka w reż. Andrzeja Ozgi (spek
takl nagrodzony Złotym Liściem Retro 
VI Ogólnopolskiego Festiwalu Piose
nek Retro im. Mieczysława Fogga) , 
Ferdydurke w reż. Barttomieja Wyszo
mirskiego i Romeo i Julia w reż. Kata
rzyny Deszcz w Teatrze Powszechnym 
w Radomiu. W swoim dorobku ma 
też rolę w przedstawieniu Niekabaret 
w reżyserii Macieja Nowaka w Teatrze 
Wybrzeże w Gdańsku. Występuje nie 
tylko na deskach sceny, ale pojawił się 
również w obsadach wielu seriali. Za
grał m.in. księdza w Na Wspólnej , po
licjanta w M jak mi/ość oraz satanistę 
w Ludziach Chudego. Wystąpił także 
w jednym z odcinków Ojca Mateusza. 

JERZY BYTNAR 
SN I PES 

Śpiew solowy ukończył na Wydziale 
Wokalno-Aktorskim w Państwowej 
Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi 
w klasie prof. Tadeusza Kopackiego. 
Z gliwicką sceną związany od 1983 
roku. Zagrnł tu w wielu operetkach, 
bajkach i musicalach. Kreował m. in. 
role: Johanna Straussa-syna w Królu 
walca w reż. Jana Szurmieja, Cara
mella w Nocy w Wenecji w reż. Mie
czysława Daszewskiego, Hrabiego 
Bitowskiego w Wiedeńskiej krwi 
w reż. Michałą Rosińskiego , Księ
cia w Księżniczce czardasza w reż. 
Wojciecha Adamczyka, Barabasza 
w Zamku na Czorsztynie w reż. An
drzeja Wizy, Styksa w Orfeuszu 
w piekle w reż . Marcela Kochańczy
ka, St. Brioche'a w Wesolej wdówce 
w reż. Marii Sartovej, Wesa Warnic
kera w Footloose-wrzuć luz! w reż. 
Macieja Korwina, Blinda w Zemście 
nietoperza w reż . Jacka Chmielnika. 
Szczególnym sentymentem darzy role 
Kacperka w baśni muzycznej Skarby 
Zlotej Kaczki w reż . Józefa Orawca, 
Celestyna w Balu w Savoyu w reż. 
Henryka Konwińskiego , L.ambertuccia 
w Boccacciu w reż. Wojciecha Adam
czyka I Mimika w Zorbie w reż. Jana 
Szurmieja. 

SEBASTIAN 
DYLNJCKI 
O JC I EC 

Absolwent gliwickiego Studium Wo
kalno-Baletowego. Od najmłodszych 
lat występował w kabaretach (Tron
dzik, Sru tu tu tu'), obecnie jest artystą 
chóru Gliwickiego Teatru Muzyczne
go. Występuje w większości produkcji 
operetkowych i musicalowych teatru . 
Do najważniejszych zagranych przez 
niego ról należą: Harry K. Thaw w mu
sicalu Ragtime w reż . Marii Sartovej 
oraz role w musicalu Hair w reżyserii 
Wojciecha Kościelniaka oraz bajce 
Pinokio w reżyserii Pawła Gabary. 
Wystąpił również w przedstawie
niu w języku śląskim Glos się 
zrywa, dusza śpiewa w reży
serii Tomasza Białka oraz 
w licznych serialach i re
klamach telewizyjnych. 

SYLWIA BOCLAN 
MATKA 

Absolwentka Państwowego Studium 
Wokalno-Baletowego w Gliwicach. 
Występuje w licznych przedstawie
niach Gliwickiego Teatru Muzycznego . 
Grywa w klasycznych operetkach, ale 
pojawiła się również w musicalu Hel
lo, Dolly! w reż . Marii Sartovej jako 
Ermengarda. 



GLIWICKI TEATRMUZYCZNY 
Gliwicki Teatr Muzyczny rozpoczął działalność w czerwcu .2001 roku, ale dziedziczy 
bogatą tradycję istniejących tu od 1952 roku scen: Operetki Sląskiej i Teatru Muzyczne
go w Gliwicach. Ich artystyczne osiągnięcia wpisały się na trwale do historii polskiego 
teatru i muzyki. Miały tu miejsce polskie prapremiery musicali Cztowiek z La Manchy 
M. Leigha, Hello, Dolly! J. Hermana, słynna premiera Ideatu S. Moniuszki; występowały 
takie gwiazdy jak: Maria Artykiewicz, Irena Brodzińska, Małgorzata Derdzianka, Xenia 
Grey, Wanda Polańska , Hanna Rutkowska, Stanisław Ptak, Ryszard Wojtkowski. 

Obecnie GTM przede wszystkim kontynuuje bogatą gliwicką tradycję muzyczno-teatral
ną. W jego repertuarze znajdu1ją się zarówno !klasyczne operetki (najnowsze premiery: 
m.in. Hrabina Marica E. Kalmana, Orfeusz w piekle J. Offenbacha, Zemsta nietoperza 
J. Straussa, Wesota wdówka F. Lehara, Kwiat Hawaii P Abrahama), jak i znaczące po
zycje światowego musicalu (Hello, Dolly! J Hermana, High School Musical, Hair Galta 
MacDermota; wcześniej: Footloose-wrzuć luz! Toma Snowa, 42nd Street - 42 ulica 
H. Warrena, Ragtime S. Flaherty'ego). Ta pewna dwutorowość rozwoju artystycznego 
teatru ma zapewnić spełnienie oczekiwań dwóch rodzajów naszej publiczności: bardziej 
,,tradycyjnej", przywiązanej do dominującego jeszcze niedawno w Gliwicach repertuaru 
operetkowego, oraz tej „nowoczesnej", zainteresowanej współczesnymi formami teatru 
muzycznego. W repertuarze teatru znajdują się również inne gatunki, takie jak widowi
sko taneczne (Chodnik 05 Jarosława Stańka, Beatles & Queen llgora Vejsady i Roberta 
Balogha), opera (Cyrulik sewilski G. Rossiniego), balet (Dziadek do orzechów Piotra 
Czajkowskiego), farsa (Dajcie mi tenora! K. Ludwiga) czy baśń muzyczna (Kot w butach 
M. Rosińskiego, Pinokio W Korcza). W przedstawieniach naszego teatru występują wy
bitni1 artyści z całej Polski, bardzo dobrze oceniani są artyści na stale związan i z naszą 
sceną, zwłaszcza soliści, m.in.: Wioletta Bialk, Małgorzata Długosz, Jolanta Kremer, 
Anita Maszczyk i Michał Musioł oraz chór, zespól baletowy i orkiestra teatru. 

Gliwicki Teatr Muzyczny ciągle poszerza zasięg swojego oddziaływania. W 2005 roku 
przejął opiekę nad Ruinami Teatru Miejskiego w Gliwicach, a rok póżniej nad budynkiem 
byłego gliwickiego kina Bajka. Od 2005 roku jest organizatorem cieszącego się ogromną 
popularnością Krakowskiego Salonu Poezji w Gliwicach. Stałym współpracownikiem GTM 
jest Kwartet Śląski, zespól kameralny o światowej renomie. Gliwicki Teatr Muzyczny jest 
również organizatorem cyklicznych imprez teatralnych i filmowych. Najważniejszą z nich 
są Gliwickie Spotkania Teatralne - jeden z naj,większych festiwali teatralnych w regionie. 

Pod egidą GTM działa kino studyjne Amok, prezentujące gliwickiej publiczności ambitny 
repertuar filmowy. Amok jest organizatorem licznych przeglądów twórczości wybitnych 
artystów filmu oraz wybranych nurtów filmowych , a od' sezonu 2011/2012 można 
w nim oglądać transmisje na żywo spektakli operowych Metropolitan Opera w Nowym 
Jorku i baletowe Teatru Bolszoj w Moskwie. 

GTM jest również wydawcą „Gliwickiego Magazynu Kulturalnego" - bezpłatnego mie
sięcznika, przybliżającego mieszkańcom miasta jego ofertę kulturalną. 

Dyrektor: Pawet Gabara 
Zastępca dyrektora: Jolanta Witkowska 
Kierownik artystyczny: Krzysztof Piotrowski 
Kierownik muzyczny: Wojciech Radek 
Kierownik literacki: Jacek Mikołajczyk 
Główny księgowy: Adam Rakowski 
Administrator zarządzający: Joanna Rakowska 
Główny specjalista ds. realizacji projektów 
i1 marketingu: Grażyna Miczka 
Asystent dyrektora: Agnieszka Szczotka 
Kierownik chóru: Barbara Stanisz 
Kierownik wokalny: Grażyna Griner 
Kierownik baletu: Anna Siwczyk 
Dyrygenci: Bassem Akiki, Jakub Chrenowicz, 
Adam Mazań, Przemysław Neumann, 
Maciej' Niesiołowski, Sebastian Per1owski, 
Wojciech Radek, Andrzej Rosót, Ruben Silva, 
Pawet Szczepański 
Korepetytorzy: Grażyna Griner, Adam Mazań , 
Krzysztof Solik 
Dział Koordynacji Pracy Artystycznej: 
Wioletta Załęcka - kierownik, 
Jolanta Klaczkowska 
Biuro Obsługi Widzów i Promocji Teatru: 
Kinga Knapik - kierownik, Jagoda Czumak, 
Joanna Jendryczko, Lukasz Mitka, 
Anna Zasadzińska-Oczko 
Impresariat: Jolanta Szymura - kierownik, 
Beata Sokołowska 
Kierownik kancelarii: Jolanta Labiak 
Sekretariat: Stefania Pokora 
Kierownik techniczny: Adam Prażuch 
Rekwizytor: Teresa Opydo 
Brygadier sceny: Jarosław Maksymowicz 
Oświetlenie: Wacław Czarnecki 
Realizacja dźwięku: Grzegorz Zierold, 
Andrzej Bączyński 
Dekoracje i kostiumy wykonaty pracownie 
Gliwickiego Teatru Muzycznego. 
Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej: 
Barbara Ciszek 
Brygadierzy pracowni: 
krawiecka damska: Irena Sławińska 
krawiecka męskar: Justyna Curyło 
zdobnicza: Janina Łubkowska 
tapicerska Jarosław Jochacz 
stolarska: Ryszard Sierny 
farbiarska: Zofia Małujto 
Zaopatrzenie: Grzegorz Wojtasiński 
Fryzjerki: Edyta Bratkowska (brygadier) , 
Anna Słowikowska, Beata Sułek 
Garderobiane: Aleksandra Rachwał-Bednarska 
(brygadier), Stanisława Graboś, Teresa Otak, 
Urszula Skubella 

Gliwicki Teatr Muzyczny 
ul. Nowy Świat 55/57, 44-1 OO Gliwice, 
tel.: 32 230 67 18 (centrala) , 
Rezerwacja biletów: 32 232 13 39 (kasa/, 
32 230 49 68, 032 231 80 38 (Biuro Obs ugi 
Widzów i Promocji), 32 301 51 93 (fax), 
e-mail: bow@teatr.gliwice.pl 
Impresariat: al. Przyjażni 11 8, tel. 32 231 88 13 
Kino Amok ul. Dolnych Wałów 3, tel. 32 231 56 99 
Kwartet Śląski tel. 32 251 21 24 , 
e-mail: silesians@yahoo.com 
Sceny GTfv:l: Scena przy Nowym Świecie 
(uk Nowy Swiat 55/57) , Scena w Ruinach 
(al. Przyjażn i 18) , Scena Bajka-Kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3) 
e-mail gtm@teatr.gliwice.pl 
www.teatr.gliwice.pl 

DOM MUZYKI I TAŃCA 
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY 
MIASTA ZABRZE 
Swoją działalność rozpoczęta w grudniu 1959 roku. Przez ponad pól wieku na tej nie
zwyklej scenie promieniały talenty i kunszt najwybitniejszych twórców wszelkich dys
cyplin artystycmych i sław z całego świata. Przez cale dziesięciolecia DMiT uchodzi za 
najsłynniejszą salę koncertową w Polsce. Pierwszy rok istnienia upłynął pod znakiem 
wizyt największych gwiazd świata muzyki klasycznej i baletu. W roku 1960, 24 ,lutego, 
gościł i koncertował w DMiT najwybitniejszy pianista XX wieku, Artur Rubinstein oraz 
Leopold Stokowski, gościła primabalerina Teatru Bolszoj, Maja Plislecka. Można było 
stwierdzić, że DMiT byl wtedy nieformalną filią Carnegie Hall, by w kolejnych latach 
przekształcić się w paryską Olimpię - bis. To wspaniały prolog tych wydarzeń arty
stycznych, które miały miejsce póżniej. DMiT znalazł się na światowym szlaku gwiazd, 
na liście gości znależli się również wybitni mężowie stanu i politycy. 9 września 1967 
roku do Zabrza zawitał prezydent Frrancji Charles de Gaulle, którego wizyta w DMiT 
odbiła się wielkim echem. Na pamiątkę tamtego wydarzenia 1ulica, przy której stoi DMiT, 
przyjęła nazwę tego wielkiego przywódcy. Wizytę złożyli tu również Nikita Chruszczow, 
prezydent Finlandii Urho Kekkonen, Lech Wałęsa, a ostatnio Prz.ewodniczący Komisji 
Europejskiej Jose Manuel Barroso i szef Parlamentu Europejskiego jerzy Buzek, prezy
denci miast na czele z Małgorzatą Mańką - Szulik, Prezydent Miasta Zabrze. 

Z początkiem lat 90. DMiT stal się symbolem i miejscem wielkich koncertów organizo
wanych w podz.ięce dla darczyńców Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Galę 
firmował zawsze prof. Zbigniew Religa, związany z Zabrzem, a jego nazwisko otwierało 
drogę do najsłynniejszych, wykonawców. Placido Domingo to pierwszy z wielkich śpie
waków operowych świata, którzy zagościli na scenie DMiT, następnie Jose Carreras, 
Montserrat Caballe, Barbara Hendricks, June Anderson. Ruszyła wielka lawina koncer
towa i DMff był na pierwszych stronach gazet. Występowały również gwiazdy telewi
zyjne oraz muzyki pop, Chris de Burgh, Michele Legrand, Pat Metheny, Paco de Lucia, 
Chris Botti, zespól Buena Vista Social Club, elektryzujący rock zaprezentowali Electric 
Light Orchestra, swoje songi śpiewał Leonard Cohen. Nastrojowe ballady i soulowo 
- bluesowe utwory prezentował B. B. King, jazzujące aranżacje wykonywał osobiście 
Chick Corea. Na scenie DMiT tańczył legendarny Zespól Moisiejewa, śpiewał Chór Alek
sandrowa, swoje dni mieli też fani Tangerine Dream, Smokie, Procol Harum i Orkiestry 
Glenna Millera oraz gwiazd tego formatu, jak grupa Marillion, czy Scorpions. Przeszło 
pól wieku historii DMiT przyciągnęło ponad 7, 5 miliona widzów, zorganizowano po
nad cztery tysiące koncertów. W kwietniu 2007 roku Dyrektorem DMiT został Wiesław 
Śmietana, a instytucja poszerzyła działalność o Dział Produkcji Telewizyjnej i Wydaw
nictw. Od 2009 roku w nowym newsroomie siedzibę ma miesięcznik społeczno - kultu
ralny „Nasze Zabrze Samorządowe" oraz Telewizja Zabrze. DMiT jest również miejscem 
produkcji dużych programów telewizyjnych , jak „X Factor'', czy „Mam Talent! ". Posiada 
swoją stalą publiczność, która kocha to miejsce, a jednocześnie przyciąga tlumy no
wych widzów dostarczając wszystkim wspaniałych wrażeń artystycznych. 

Dyrektor: Wiesław Śmietana 
Główna księgowa: Joanna Wnęk 
Główny specjalista ds. realizacji projektów 
artystycznych: Izabela Migocz 
Specjalista ds. administracyjno-biurowych: 
Anna Szymczyk 
Specjalista ds. administracyjno-kadrowo
biurowych: Anna Zalińska 
Redaktor naczelny Telewizji Zabrze: 
Katarzyna Kleczka-Zdebe ~ 

Redaktor naczelny „Nasze Zabrze 
Samorządowe": Igor Cieślicki 
Główny specjalista ds. organizacji imprez: 
Dagmara Gajek-Kleczka 
Specjalista ds. marketingu: 
Krzysztof Jeruszka 
Specjalista ds. informatyki: Jan Błachociński 
Specjalista ds. projektowania graficznego 
i poligrafii: Adrian Szejn 
Specjalista ds. zaopatrzenia i transportu: 
Robert Konofalski 
Główny specjalista ds. administracyjno
technicznych: Waldemar Cieśla 
Główny specjalista ds. księgowości: 
Urszula Gądek 
Referent ds. księgowych: Justyna Knieć 
Kasjerki: Wanda Smoter, Wiesława Safiani 
Sprzątaczki: Agnieszka Konofalska, 
Krystyna Mączka, Krystyna Dawiskiba 
Obsługa sceny: Zygmunt Safianik, 
Jerzy Nowok, Wiesław Szeląg, 
Bartosz Hotderny, Zygmunt Steppa, 
Stanisław Wypych, Zygmunt Zabiegly 

I I 
dom 
muzyki 
i t a ńca 

Dom Muzyki i Tańca 
41-800 Zabrze, ul. gen de Gaulle'a 17 
tel. (32) 271 56 41, 271 66 22 
fax (32) 271 56 44 
www.dmit.com.pl 
e-mail sekretariat@dmit.com.pl 
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