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Leonard Neuger 

Rozkład , rozpad, spustoszenie i .. . ekstaza 

„ 
Wygląda na to, że Operetka jest utworem, który sprawiał autorowi najwięcej 

kłopotów. W pierwotnej wersji, zarzuconej, miała to być apoteoza młodości i żywot

ności, ale w do cna wytartym i umizgającym się do widzów sztafażu. Gombrowicz 

pragnął „wrzucić" do tego utworu i Historię: I i II wojna światową, i totalitaryzmu, 

i problematykę społeczną (Rewolucja), i ekstatyczne uchylenie się temu wszyst

kiemu. Nie dziwota, że praca nad tym dramatem szła mu jak po grudzie, że, jak 

pisał, z dramatem się „użerał". Operetka powstawała dlatego bardzo powoli: zaczął 

ją Gombrowicz pisać w Buenos Aires, zresztą pod innym tytułem, na początku lat 

50-tych, potem kilkakrotnie do niej wracał i wreszcie w 1965 roku sztuka została 

ukończona i rok później wydana wraz z III tomem Dziennika w Instytucie Literac

kim (u Jerzego Giedroycia). 

BI 
Sztuka składa się z trzech aktów, zatytułuję je po swojemu: Akt I - rozkład, 

Akt II - rozpad, Akt III - spustoszenie i ... ekstatyczne zakończenie. 

,,Już się ma pod koniec starożytnemu światu". To nie Gombrowicz, to Zygmunt 

Krasiński , Nie-Boska komedia napisana w roku 1833, z którą Operetka jest mocno 

spowinowacona. Rozkład „starożytnego świata" pojawia się w literaturze polskiej 

od co najmniej 80 lat. To chyba jego specjalność. Dla obu pisarzy ten rozkład wiąże 

się z kryzysem społecznym, ekonomicznym, wreszcie estetycznym, jaki trawi cały 

świat „starożytny", to znaczy nowoczesny - hierarchiczny i sensowny. Jak mówi 

w Operetce Księżna: „Niesthawność jakaś jest w powietrzu". Jak poradzić sobie 

z tą „niesthawnością"? Świat dostał rozpędu, co także znaczy, że utracił sens. Ra

tunkiem dla beneficjentów starego świata wydaje się Fior, dyktator mody z Paryża. 

Pomysł jest świetny: nawet dzisiaj z nadzieją oglądamy „American Top Model" czy 

„Project Runway". Założenie jest takie, że jesteśmy w stanie nacierającą na nas 
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Historię ująć w jakieś karby. Ale ... jesteśmy już w (po)nowoczesności. „Niesthaw

ność" już nas nie opuści . Podobnie jak nuda i zgaga. Księżna powiada, że czasy 

są socjalistyczne, ale nie jest ona najlepiej zorientowana. Tak naprawdę w I ak

cie panuje liberalizm. Z jego hasłami równości społecznej, sprzecznościami nie 

do rozwiązania , co oznacza, że służba może ubierać się, jak „państwo ", że nadcią

ga już konsumpcjonizm, ekonomizacja relacji społecznych, ba globalizacja! Fior 

ma temu zapobiec, ale w pędzącym zawrotnie świecie - ba, ale w którą stronę!? 

- Fior nic nie jest w stanie przewidzieć , bo nic nie rozumie. U Krasińskiego był 

to naprawdę rozpad arystokracji . U Gombrowicza - to już rozpad rozpadu. „ 
No i następuje rozpad, przychodzi Rewolucja pod hasłem „Nogi wyrywać!" 

Dlaczego akurat nogi? A no, ponieważ Rewolucjoniści dotąd zajmowali się czysz

czeniem butów wybrańców, i właśnie nogi, to znaczy to, co dotąd mieli w polu 

widzenia, stanowiły o przynależności społecznej klienteli. U Krasińskiego obóz 

Rewolucji nie przedstawia się dużo lepiej . Owszem, w obu dramatach jest także 

kadra kierownicza przepełniona resentymentami. Ale cała ta Rewolucja nie jest 

w stanie przywrócić sensu. Nie na darmo Profesor jak rzygał , tak rzyga (a rzy

ga ponieważ jego pierwowzór, Jean Paul Sartre, napisał kiedyś powieść Mdłości). 

Stroje, maski, przebrania wyzwolone już z władzy Fiora, schowane i stopniowo wy

chodzące z worków, okazują się monstrualną maskaradą. Tak, Historia urwała się 

z łańcucha. A sens? Rzecz w tym, że nie tylko Fior niczego nie jest w stanie pojąć, 

także wychodzące z worków szydła po prostu bełkoczą. Następuje ostateczny roz

pad sensu. Nikt niczego nie rozumie. „ 
Ostatnią deską ratunku może być konspiracja, która staje się udziałem daw

nych Arystokratów. Ale książę-lampa, proboszcz-kobieta, księżna-stolik, udawany 

żebrak - nie tyle przywracają sens, ile go likwidują. Zaś przywódca Rewolucji udaje 

jeźdźca cwałując na rumaku-Profesorze. Powiedzmy dobitniej: następuje kompro

mitacja „stroju", sposobu, w jaki się człowiek społecznie jawi. A ta kompromitacja 

prowadzi nieuchronnie do spustoszenia, do: „Już się ma pod koniec starożytnemu 

światu." Ostatecznie Fior przeklina strój, stawiając na nagość . Ale nagość nie jest 

i nie może być restytucją sensu. 
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„ 
No i tutaj pojawia się Albertynka i Złodziejaszki. Powiedzmy tak: Albertynka zo

staje wciągnięta w ten koszmar wbrew własnej woli. Zostaje w niego „ubrana". Zło

dziejaszki - nie złodzieje czy skorumpowani biznesmeni - właściwie od początku są 

goli jak święci tureccy. I też do tego koszmaru zostają niejako wepchnięci. To jest 

ta trójka, która dla Gombrowicza miała wyrażać młodość i żywotność. Ba, ale czy jest 

jakakolwiek szansa wxjścia? Czy młodzi tańczą w ramach operetki, czy też, niechby 

na moment, udaje im się bez stroju, nago z niej WY.iść? Gombrowiczolodzy nie są 

tu zgodni. Na pewno Albertynka oznacza rozbudzoną cielesność, a Złodziejaszki cie

lesność pobudzają. 

Ekstatyczny taniec wiecznie żywotnej młodości i cielesności na gruzach świata jest 

niewątpliwie rozwiązaniem świeckim, a nie, jak u Krasińskiego, eschatologicznym. 

U obu jednak są to rozwiązania metafizyczne i mocno dwuznaczne. Jak to zakoń

czenie Gombrowiczowskie rozumieć? Można, jak u wielu myślicieli lewicy, widzieć 

w nim swoistą rewolucję bez rewolucji, nagłą zmianę, błysk momentalnej , organicz

nej zgodności ze światem, swoistą wspólnotę, która nadchodzi, a której zdefiniować 

się nie da, bo zdefiniowana - natychmiast wpisze się w stary porządek, wdzieje na sie

bie jakiś strój. Do tego ma to być zmiana powstała na gruzach świata, unieważniająca 

ten porządek, zatem rewoluC)jna. Można jednak widzieć także w tym zakończeniu 

swoisty triumf liberalizmu, który wszystko, nawet młodość i żywotność, wchłonie. 

We Florencji znajduje się niezwykła rzeźba Michała Anioła przedstawiająca króla 

Dawida. Obchodziłem tę rzeźbę w kółko, zafascynowany, oczarowany. Jasne, to jest 

zwycięzca Goliata, miody i piękny. Uderzyło mnie jedno: król Dawid panował szacun

kowo przez 40 lat, a żył dosyć długo: 1010 p.n.e. - 97). Dożył starości. Nie widziałem 

dotąd wizerunku Dawida-starca. Jest dla mnie tylko ten wspaniały młodzieniec: wy

rwa w czasie, triumf żywotności. Poza czasem. Nie z tego świata. 

Autor jest historyhiem literatury i tłumaczem, profesorem języka i literatury polskiej, dy
rektorem Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Sztokholmskiego. Jest autorem ponad dwustu prac 
naukowych, krytycznych, eseistycznych na tematy związane z polską literaturą współczesną 
i teorią przekładu. Współpracownik i korespondent czasopism emigracyjnych oraz Szwedzkiego 
Radia i BBC. 



Czwartek 
Jak mało napisałem w ubiegłym roku! Trochę dzienników. Trochę tej „Operetki", 

którą teraz znów zarzuciłem. Cóż! Choroba! Jeszcze jestem nieświetnie ze zdro

wiem, choć Zellner już zdołał postawić mnie na nogi. 

Co mam do robpty? Wyliczmy - to może zainteresować - tych mianowicie, co mną 

się interesują ... (Zakłócenie perspektywy wskutek wzrastającej sławy: zatraciłem 
dawniejsze, jasne rozeznanie pomiędzy- tym, co w pisaniu moim nudne, a co cie

kawe, gdyż teraz coś nudnego może zaciekawić jedy-nie dlatego, że mnie dotyczy; 

tak to wzrastające ,ja" moje wywołuje konfuzję. .. ). 

Wyliczmy przeto;,• 

Skończyć niniejszy fragment „Dziennika". 

Wykończyć drugi akt „Operetki" wprowadzając wątek „matki 'łajdaczki" i nasilając 

role Firuleta i Szarma. ... 
Przejrzeć tłumacze~ francuskie „Dziennika". List -do Su~anne Arlet. 

·1- Korespondencja: Janusz Kot; Alicja Giangrande, Giedroyc, „Preuves" . Koszella etc. 
J 

Alice de Barcza. j j 
Przejrzeć notatki o Heide!ł8rze ze względu na czwartą pogadankę w Klubie „Arni

gos del Arte". 

Telegram do ŚwieczewsKich. 
Przygotowa~el<sty a1;=r;dia. 

Korespondencja ~- wydawGami 

--

Tiumaczen,iJ francuskie „Iwol!Y" (ruszyć z martwego punktu) . 

Pojęcia nie mam - nudne:_ Gzy_ interesujące, to wyliczenie? 

.. 

"Operetko", co z tobą, cóż więc mam robić, jakie sposoby wymyślić, żeby twoje 

worki przemówiły głosem Historii? ... Bełkot Historii w workach, tak to widzę w tej 

chwili ... Niespodziewane, ironiczne, zjadliwe, wichry-gromy i nagłe, urywające 

się, śpiewy-tańce. Teatr, to rzecz zdradliwa, kusi zwięzłością, o i.k!ż łatwiej zda

.wałoby się, dobrnąć do końca ze sztuką, niż z wielostronicową powieścią! Ale, gdy 

raz dasz radę się wciągnąć we wszystkie -zasadzki tej formy obmierzlej - nie_po

ręcznej, szty-wnej, przestarzałej - gdy wyobraźnia poczuje się przywalona ciężarem 

ludzi na scenie, tą niezgrabnością „prawdziwego" człowieka, od której trzeszczą 

deski podłogi ... gdy pojmiesz, że trzeba ci ten ciężar uskrzydlić, 2arnienić w znak, 

w bajkę, w-sztukę ... ba, wtedy jedna za drugą wersja idzie do kosza i ten drobiazg 

kilkoaktowy-zaczyna nabrzmiewać miesiącami twojego ;życia . 
... 

Witold 'f°mbrowicz:, Dziennik 1953-1969, Wyd. Literockie, Krak6w 2007. 
. I~ -
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Wyciągnąłem tedy ~ruliony „Operetki", którą zacząłem pisać kiedy jeszcze w ban

ku pracowałem - i zarzuciłem - potem znów się z nią użerałem w Tandilu - i znów 

odłożyłem .. „ 

Eafą, o ktorą rozbijały się moje wysiłki było, że styl operetkowy, bosko idiotycz

ny i doskonale sklerotyczny, jak wszystkie monumentalne i skrystalizowane style 

nie toleruje niczego co by w nim nie mieściło się bez reszty. W operetce posta

cie muszą być1.operetkowe, akcja operetkowa, świat operetkowy, mity operetko

we, a ja usiłowałem władować w nią za dużo. Dopiero więc _gdym te treści zawarł 
- -

w metaforach ściśle operetkowych, jak strój, rewia mód, wszystko bardziej_ składnie 

mi się zamknęło. 

„Operetka" jeszcze nie przedostała się do teatru, tłumaczenia jeszcze nie są ukoń

czone. Ci, co ją ,czytali, rozmaicie mówią: jedni, że okrutne i tragiczne, drudzy, 

że wypełnione optymistyczną wiarą w odżywiającą nieskończenie nagą ludzkości 

młodość. 

Wie pan, otrzymałem list o'il jednego z moich przyjaciół, pełen oburzenia, że „Ope

retka" jest.antylewico,war czyli-prawicowal PierwszyTaz zd~rza mi się -coś takiego, 

lj' nigdy jak dotąd moje dzieła nie były interpretowane w sensie politycznym. „ przy

najmniej na Zachodzie. „~eretka" nie jest naturalnie ani z prawa, an· z 1ewa, 

jest ~ na· to zgoda - prokl~acją bankructwa wszelkiej ideologii politycznej, ban-

kructwa stToJ'l!:.·-

Witolii GomJJiowicz, "fe-;tamer;:t,-Wya. Res Publica, Warsz~~ ·1990. -

- :1~ 
I r-· -ł=:_, ~ +- J \ . 
_. - • I 
. -=-:jł·1f1 I 

-ł I 
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Praca, którą Argentynka wkłada w swój wygląd zarówno ubrany, jak rozebr 

jest rzeczy\\iście godna podziwu. Podczas wojny mieszkałem w rozmaitych 

podrzędnych pensjonatach - otóż kręcily się tam po korytarzach urzędriiczki, na 

uczycielki w negliżach, niezbyt wykończonych ... ale gdy kt.Oramusiała ~ść na 

żeby kupić, na przykład, papierosy, stroiła się i malowała _pół godziny. Strój j 

tutaj sprawą pierwszorzędnego znaczenia, strój określa cię_i umieszcza w hierar 

chif społecznej,- zarówno kobietę jak mężCzyznę. Dlatego ulica a~entyńskaj 

zawsze poprawnie ubrana, schludna o wyczyszczonym obuwiu i wyprasowanyc 
spodniach. - -

- Boże, jak oni to robią?! - wolał z zdumieniu jedne z dziennikany przybyły z Pob 

ski, na widok czystości koszul męskich. 

Tak ... tylko czy ta schludność nie byłaby symptomem pewnego ograniczenia? ... 

Te Argentynki, godzinami wysiadujące przed lustrem ... Ta_;qCFnieszczańska skru 

pulatność w ubiorze i konwentjonalność ... (.'") 

- Te baby to muszą być sktńczone idiotki. Ta :zdawkowość! W tych kape1usikach 

Istne lalkil- Ta samic~ść.I Na-tych obcasikach I Zauwaźc~ żadna z nich-nie 

trzy - one nie spoglądają, one są tylko oglądane, są po to żeby-im 1>ię przygląd 

mężc~yz~a, a1eż to tema~'1 ~imone de BeauvforJ Ta bierności _?zyż o,. c:iyt 
co wzyc1u? ( .. :) ~ -

- Tego się domyślalam -.:powiedziała moja towarzysika. - Polka jest o wiele ciekaw 

sza. Po1kaje-st pełn~ ~rlo~ekiem. R6żnica r~ca się.;, ~G__zy 
Znów·musia&m Przin~iajra~fę: rzeczywiśc!e pOJ.ska}c~etą"°nafcięśclej ~ · 
nia się bardzo lm.rzyst.nie..w Ameryce Południowej, kurzystniej niż po1slci mężczy 
zna. J " . - - · -- ~ ~ 

Witold Gombrowicz,-Wspomnienia-polskie. Wędrówki po Arg~nie~ Wyd.. Res Pu 
blica, Warszawa 1990:- - - - - -

lfuie, syfWetki, profile nie sąż najbardziej niesmaczną z mistyfikacji, polegająca 

przestylizowaniu ciała? Ta przyozdobiła swój -przesadny kuper szarfą i myśli, że 
się majestatyczna; tamta udaje panterę, a ta znów usiłuje swoją zwiędłą.cerę 

}iEzerobić na Melancholię przy pomocy skomplikowanego kapelusza. Lecz ten kto 

~(nadaremnie) defekt, poddaje-siędefektowf. Defekt musi ~yć przezwycię

• ny..- pnezwyciężony prawdziwą wartością w sensie moralnym lub fizycznym. 

Pótwory, . którymi częstują nas paryskie tygodniki mód, owe kreacje Diora, Fatha, 

z biodrem wystającym, z linią opływową, zagiętym paluszkiem, zastygłe w idiotycz-

>=.vlht1rb•iiąca do mdłości, to głupio naiwne i nie:idarnie pretensjonalne, to niesmak 

·ED wyzywający i ordynarny niż wszystko na co mógłby się zdobyć pijany do-



1963 [51) 
To miasto, rozpuszczające w ustach starawych ambrozje! Chodząc po Paryżu z gł 

wą opuszczoną, zgaszony i cichy, myślałem, iż tego tylko brakuje by om pe 
- - -

nocy, zakradłszy się do posągów nagich, poubierali je wedle ostatniej moay, upe 

fumowali ... Diana w toalecie Diora, tak, to by było po linii ich mondanite, po · 

nii wytwarzania smakowitych namiastek piękności. A jednak, powtarzałem sobi 

aje~nak pfę1rn12śc prawdziwa jest naga! I człowiek nie moźe być 1ojalny wobec t 

nagości inaczej , jak poprzez własną nagość-jeśli nie tę, która jest twoim udziale 

obecnie, to tę, którą miałeś - a jeśli jej nie miałeś, to poprzez tę, którą mogłeś mie 

gdyż była w każdym razie właściwa twojemu wiekowi. 

Ale krawiec ubrał Paryżowi nagość. 

Gdy zobaczą un~ belle-femme wpadają w szały galanterii, ekstaza Cylindrów ni 

ma granic, on się zakocha i podda subtelnej analizie swe uczucia ... ale nie rozbi 

rze się nigdy. Nastąpił podział ról, nagość jest ty1ko po jednej stronie ... nie wie 

czy prawda, co mi opowiaMmo, że oni do pieszczot nakładają rękawiczki i, rozbi 

-rając gorączkowo la belle, sami co szybciej zapinają się-na ~szystkie..guziki. 

- ~' 

..: 

- - - - -
~-~=-•unicestwia jepfasek, słońce, powietrze.i są- zwyczajne: .. a impo-

Gpanowała plaię, piękność, wdzięk, urok - nieważne, nie są zdobywcze, 

· -ani~i::ają. Płomień, który nie grzeje. Ciało ni_epodniecające,- ciało _ 

r 



~- -

1.1.1967 

(. .. ) ie wiem, co pisać. Nie wiem, co pisać po ukończeniu .Operetki" l nie wie 

co pisać w tej chwili, w dzienniku. Sytuacja nie do pozazdroszczenia. 

'· 

Witold Gombrowicz, Dziennih 1953-1969, Wyd. Litetackie, Kfflhów 200.Z. 
- .. „„_ - -- ----



Aleksandra Adamska 
Aktorka. Studentka PWST im. L. Solskiego w Krakowie 

Współpracuje z Gliwickim Teatrem Muzycznym, gdzie de 

biutowała w Disney'owskiej produkcji „High School Musi 

cal on stage" (rola Taylor). Wystąpiła również w musical 

„Hair" (rola Jeanie) w reż. W Kościelniaka. Od wielu la 

tańczy w zespole fo lklorystycznym Politechniki Śląski 
„Dąbrowiacy", z którym odwiedziła kilka krajów (m.in .. 

Francję, Grecję, Chiny, Słowenię), zdobywając liczne nagro 

Karolina Adamska-La toc h 
Aktorka. Absolwentka Państwowego Studium Wokalno

-Aktorskiego im. D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycz

nym w Gdyni. Jej spektaklem dyplomowym był musical 

„Niech no tylko zakwitną jabłonie" wg piosenek Agnieszki 

Osieckiej . Zadebiutowała na deskach szczecińskiej Opery 

na Zamku rolą Mimi w musicalu „Rent''. Zagrała również 

Sheilę w musicalu „Hair" w Gliwickim Teatrze Muzycz

nym. Brała udział w spektaklach : „Footloose", „Zorba", 

dy i wyróżnienia. Brała udział w Kongresie Utalentowanych „Casanova", „Dyzma" i „Summertime" w Teatrze Muzycz

Ludzi Europy w Warszawie, występowałam.in. w Filharmo- nym w Gdyni. 

nii Śląskiej. 

Ewelina Adamska-Porczyk 
Tancerka, aktorka, choreograf. Absolwentka Wyższej Szko 

Pedagogicznej we Wrocławiu. Od 2005 roku na stale zwią 

zana z Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Debiu 

towała w wieku 15 lat w „Piotrusiu Panie" w reż . ]. J óze~ 

wicza. Występowała m.in. w spektaklach: „My Fair Lady' 

„Mała Księżniczka" , „Śmierdź w Górach ", „Eurazja" (spek 

taki baletowy w reżyserii i choreografii I. Weiss-Grzesiń 

skiej) , „Operetka" w reż. M. Zadary (debiut aktorski - rol 

Albertynki), „Swing", „Chorus Line" w reż. M. Benetta (rol 

Anna Czartoryska 
Aktorka i piosenkarka. Absolwentka Akademii Teatralnej 

im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Od 2009 roku zwią

zana z Teatrem Współczesnym w Warszawie , gdzie de

biutowała w spektaklach muzycznych „To idzie młodość " 

oraz „Moulin Noir". Gościnnie występuje także na Novej 

Scenie Teatru Muzycznego Roma, gdzie zagrała w spek

taklu „Piosenka jest dobra na wszystko, czyli nieobecni 

mają rację ''. W marcu 2011 roku odbyła się na tej scenie 

premiera jej monodramu „Morfina", opartego na wspo

mnieniach Jeleny Bułhakowej oraz piosenkach Agniesz-

Connie) , „Dzieje Grzechu" , a także w następujących przed ki Osieckiej, Marka Grechuty i Jonasza Kofty. Piosenki 

stawieniach Wojciecha Kościelniaka: „Idiota" wg Dostoje11 z „Morfiny" znalazły się na debiutanckiej płycie aktorki, 

skiego, „Frankenstein", „Opera za trzy grosze", „West Sid wydanej w 2012 roku przez Polskie Radio. Laureatka Arte 

Story''. Ma na swoim koncie liczne udziały w Galach i Kon (nagrody przyznawanej przez Program 1 i Teatr Polskiego 

certach Finałowych Przeglądu Piosenki Aktorskiej, Koncert. Radia) za debiut aktorski w słuchowisku muzycznym pt. 

Finałowe PPA: „Kalina ]" w reż. W Kościelaniaka, „C-Avtic „Morfina". Ma na swoim koncie liczne role w produkcjach 

w reż. K. Imieli , „ Różdżka" w reż. J. Bielunasa. Gale PPA telewizyjnych. 

„Gra szklanych paciorków" oraz „Tak jest" z piosenkam 

Jaquesa Brela. Od lat ściśle związana z AZT „Dąbrowiacy Piotr Dziubek 

w Katowicach. Specjalizuje się w tańcach ludowych i naro Muzyk, kompozytor, aranżer. Absolwent wrocławskiej 

dowych. Akademii Muzycznej (ukończył z wyróżnieniem klasę 



akordeonu), obecnie wykładowca tej uczelni. Laureat 

międzynarodowych konkursów akordeonowych: Kra

ków (1990), Klingenthal, Niemcy (199 1), Castelfidardo, 

Włochy (1992) , Katowice (1993), Sankt Petersburg, Ro

sja (1994). Kompozytor muzyki do wielu spektakli, m 

in.: „Francesco" (Teatr Muzyczny w Gdyni), „Balladyną". 

„ ... np. Majakowski" (Wrocławski Teatr Współczesny) oraz 

„Ferdydurke" (Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu). 

Kierownik muzyczny przestawień, m.in. „Opery za trzi 

grosze", i „Idioty" (Teatr Muzyczny Capitol), „Akropolis" 

(Wrocławski Teatr Współczesny). Od wielu lat związani 

z Przeglądem Piosenki Aktorskiej jako autor aranżacj 

i kompozytor oraz muzyk. Współtworzył m.in. „Manda

rynki i pomarańcze", „Galerię", koncert piosenek Marka 

Grechuty „Steruj krwią swoją do oceanu spokoju", „Wia· 

try z mózgu", „Grę szklanych paciorków". W 2001 roku 

wydał autorską płytę akordeonową „Tchnę". Współpra

cował przy nagraniach płyt m.in. z Justyną Steczkowską 

(„Alkimia"), Arturem Lesickim („Acoustic Harmony"), 

a także Katarzyną Groniec (był kompozytorem, aranżerem 

i producentem „Emigrantki", „Przypadków" i „Na żywo"). 

a wydanej przez Polskie Radio płycie „Flower Power 

polscy artyści śpiewają artystyczne protest-songi w jeg 

aranżacjach. 

Anna Gajewska 
Aktorka. Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie 

Otrzymała wyróżnienie za rolę Heleny w przedstawieniu 

dyplomowym „Fragmenty z Szekspira" podczas XVII Fe 

stiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Debiutowała na sce 

nie Teatru Dramatycznego im. G. Holoubka w Warszawie. 

Współpracowała również z teatrami Nowym, Rampa i Sy 

rena w Warszawie oraz z Teatrem Telewizji i Teatrem Pol 

skiego Radia. Występowała w cyklu oper radiowych w reż. 

A. Seniuk z muzyką M. Małeckiego (była m.in Ballady

ną w „Balladynie" J. Słowackiego). Autorka scenariusza 

i reżyser filmu „Warszawiacy" - dokumentu o warszaw

skiej społeczności Wietnamczyków zrealizowanego przez 

Fundację Sztuki „Arteria". Laureatka „Wdechy" Gazety 

Wyborczej w 2006 roku za projekt „ Podróż do Azji" - wy

cieczki na Stadion Dziesięciolecia w Warszawie. Laure

atka Grand Prix IX Konkursu Verba Sacra na artystycz

ną interpretację tekstu biblijnego i klasycznego. Obecnie 

współpracuje z Laboratorium Dramatu i Teatrem Na Woli , 

gdzie zagrała m.in. w „Kowalu Malambo" i „Merlinie" T. 

Słobodzianka , a także „Tiramisu ", „Gardenii" i „Baden 

Baden". Związana ze Studiem Teatralnym Koło , w którym 

można ją zobaczyć m.in. w „M uminkach " i „Hydrauliku " 

I. Gorzkowskiego. 

Anna Gigiel 

Aktorka, wokalistka. Absolwentka Akademii Muzycznej 

im. St. Moniuszki w Gdańsku oraz Studium Wokalno-Ak

torskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni. Jako studentka wy

stępowała na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni, m.in. 

w spektaklach „Wichrowe Wzgórza", „Jezus Christ Super

star" i „Evita". Grałajedną z głównych ról w musicalu „Dra

cula" (Adrianna/Sandra). Jej spektaklem dyplomowym był 

musical „Rent'', w którym wcieliła się w postać Maureen. 

Jako aktorka Teatru Muzycznego w Gdyni zagrała główne 

role w spektaklach" „Na szk.le malowane" (Swoja) , „Chica

go" (więźniarka Liz) i „Muzyka Gershwin". Od 2005 roku 

związana z Teatrem Muzycznym Roma. Można ją było zo

baczyć w musicalu „Taniec Wampirów" w reż. R. Polań

skiego. Zagrała również Multiftorę w „Akademii Pana Klek

sa'', Carlottę w „Upiorze w Operze" oraz Fantine w „Les 

Miserables" reż. W. Kępczyńskiego. Gra rolę Jane w musi

calu „Tarzan" w Teatrze Muzycznym w Gliwicach. 
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Kinga T. Głogowska 
Aktorka, śpiewaczka (mezzosopran). Absolwentka wydziału Wo

kalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Lodzi (instrument 

dodatkowy - fortepian). Występowała w międzynarodowyc 

produkcjach musicalowych („ Hair", „Evita", „Jezus Christ Su 

perstar"), z którymi występowała w wielu europejskich krajach 

Po studiach grała role zakonnicy i prostytutki w przedstawieniu 

„Siódme - mniej kradnij" D. Fo. Przez kilka sezonów związan 

była z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie, gdzi 

brała udział w licznych spektaklach m.in. „Traviata", „La Bohe

me" w reż. M. Trelińskiego, „Sudden Rain" w reż. M. Kleczew· 

skiej oraz w koncertach m.in. Ch. Gunod „Romeo i Julia" dyr. 

Mare Mincowski, Verdi „Requiem" dyr. Placido Domingo. Obec· 

nie związana jest z Teatrem Muzycznym w Łodzi, gdzie gra rolę 

Ruth w musicalu L. Bernsteina ,,Wonderful Town''. Koncertuj 

w kraju i za granicą. Na swoim koncie ma również udział w se

rialach telewizyjnych. 

Witold Gombrowicz 
Dramatopisarz, prozaik, eseista. Urodzi! się na Sandomiersz 

czyźnie w zamożnej rodzinie ziemiańskiej herbu Kościesza 

Po opuszczeniu dworu w Maloszycach w 1911 roku jego rodzi 

na przeniosła się do Warszawy. Po ukończeniu gimnazjum im. 

św. Stanisława Kostki w Warszawie, studiował prawo na Uni 

wersytecie Warszawskim (w 1927 roku uzyskał tytuł magistr 

praw). Przez mniej więcej rok przebywał w Paryżu , studiują 

w Institut des Hautes Etudes Internationales. Po powroci 

do kraju rozpoczął aplikację sędziowską, lecz wkrótce ją p 

rzuci!. W latach dwudziestych podejmował próby literackie: 

na przełomie lat 20. i 30. zaczęły powstawać opowiadani 

które ukazały się następnie drukiem jako „Pamiętnik z okres 

dojrzewania ''. Od chwili debiutu książkowego felietony literac 

kie i recenzje Gombrowicza ukazywały się w prasie, główni 

w „Kurierze Porannym''. Rozgłos w kołach literackich zapewni 

la mu publikacja powieści „Ferdydurke''. Tuż przed wybuchem 

II wojny światowej Gombrowicz uczestniczył jako pasażer 

w dziewiczym rejsie polskiego statku pasażerskiego „Chro

bry" do Ameryki Południowej. Wiadomości dochodzące z kra

ju sprawiły, że postanowi! przeczekać wojnę w Buenos Aires 

w Argentynie. W końcu jednak pozostał tam aż do 1963 roku. 

Od grudnia 1947 do maja 1955 roku Gombrowicz pracował 

jako urzędnik bankowy w Banco Polaco, argentyńskiej filii Ban

ku Pekao SA. W 1950 roku nawiązał korespondencję z Jerzym 

Giedroyciem i od 1951 roku publikował w paryskiej Kulturze, 

w której rozpoczął druk fragmentów „Dziennika''. W tym sa

mym roku „Kultura" wydała, jako tom 1 Biblioteki „Kultury", 

jego dramat „Ślub " oraz powieść „Trans-Atlantyk''. Począwszy 
od października 1956 roku cztery książki Gombrowicza ukazały 

się w kraju, a ich autor zyskał duży rozgłos. Po roku 1958 wła

dze jednak nie zezwalały na druk kolejnych. W latach 60. Gom

browicz zyskał sławę światową: kolejne tłumaczenia (w tym 

„Pornografia" i „Kosmos"), głośne realizacje teatralne jego dra

matów (m.in. Francja, Niemcy i Szwecja) . W 1963 roku powró

cił do Europy, otrzymawszy stypendium Fundacji Forda na po

byt w Berlinie Zachodnim. W 1964 roku spędzi! trzy miesiące 

w opactwie Royaumont pod Paryżem. W 1964 roku przeniósł 

się do Vence kolo Nicei na południu Francji, gdzie spędzi! resz

tę życia. W 1966 roku otrzymał Nagrodę Fundacji im. Alfreda 

Jurzykowskiego, w maju 1967 roku - Międzynarodową Nagro

dę Wydawców Prix Formentor. W 1968 roku był kandydatem 

do literackiej nagrody Nobla. Jest autorem następujących sztuk 

teatralnych: „Iwona, księżniczka Burgunda", „Ślub" , „Ope

retka" i niedokończona „Historia", powieści: „Ferdydurke", 

„Opętani", „Trans-Atlantyk", „Pornografia" i „Kosmos", zbio

rów opowiadań (m.in. „Bakakaj") . W latach 1953-1969 pisał 

„Dziennik" (pierwsze wydanie Paryż: Instytut Literacki 1962 

rok). W setną rocznicę urodzin pisarza, rok 2004 ogłoszono 

w Polsce rokiem Gombrowicza. 
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Paweł Kamiński 

Aktor, wokalista, tancerz. Absolwent Państwowego Studium Wi 

kalno-Aktorskiego im. D. Baduszkowej przy Teatrze Muzyczn 

w Gdyni, gdzie brał udzial w takich spektaklach jak: „Cabaret" 

„Skrzypek na Dachu'', „West side story", „Hair", „Sen nocy Jet 

niej", „Jesus Christ Super Star", „Evita", „Scrooge". W 20 

roku otrzyma! nagrodę prezydenta m-ta Gdyni za osiągnięc· 

w pracy scenicznej. Zagra! w następujących koncertach gal 

wych i finalowych na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we W 

cławiu: „Kombinat", „Mandarynki i pomarańcze" , „Wiatry z m 

zgu", C-Aktiv", „Muzykanty Wielkiego Pola", „Gra Szklanyc 

Paciorków". W 2006 roku wraz z bratem Piotrem zajął trzeci 

miejsce otrzymując Brązowego Tukana na PPA we Wrocławiu 

We Wrocławskim Teatrze Muzycznym Capitol zagra! w spek 

taklach - „Opera za trzy grosze", „Scat", „Gorączka" , „My f · 

Lady", „Śmierdź w Górach". Od 2008 roku wspólpracuje z 11 

atrem Muzycznym Roma w Warszawie, w którym zagrał w spek 

taklach: „Upiór w operze", „Les Miserables", „Alladyn", a ta 

na Scenie Nowej , gdzie można go zobaczyć w autorskim przed 

stawieniu „Jesteś Moją siostrą". Jest wspólzalożycielem gru . 

artystycznej Pub 700, pod której szyldem realizuje niezależni 

teledyski. 

Piotr Kamiński 
Aktor, wokalista, tancerz. Absolwent Państwowego Studiu 

Wokalno-Aktorskiego im. D. Baduszkowej przy Teatrze Mu 

zycznym w Gdyni, gdzie bral udzial w takich spektaklach ja· 

„Cabaret", „Skrzypek na Dachu", ,,West side story", „Hair" 

„Sen nocy letniej", „Jesus Christ Super Star", „Evita", „Ser 

oge". Zagra! w następujących koncertach galowych i finałowyc 

na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu: „Kombinat" 

„Mandarynki i pomarańcze" , „Wiatry z mózgu", „C-Aktiv", „Mu 

zykanty Wielkiego Pola", „Gra Szklanych Paciorków". W 20 

roku wraz z bratem Pawiem zajął trzecie miejsce otrzymują 

Brązowego Tukana na PPA we Wrocławiu. We Wrocławskim Te

atrze Muzycznym Capitol zagra! w spektaklach - „Opera za trzy 

grosze'', „Scat'', „Gorączka" , „My fair Lady'', „Śmierdź w Gó

rach". Od 2008 roku współpracuje z Teatrem Muzycznym Roma 

w Warszawie, w którym zagra! w spektaklach: „Upiór w operze", 

„Les Miserables", „Alladyn", a także na Scenie Nowej, gdzie 

można go zobaczyć w autorskim przedstawieniu „Jesteś Moją 

siostrą". Jest współzałożycielem grupy artystycznej Pub 700, pod 

której szyldem realizuje niezależnie teledyski. 

Karolina Kazoń 

Aktorka. Absolwentka PWST im. L. Solskiego w Krakowie. 

Za rolę Klary w „Ślubach" i Fruzi w „Damach i Huzarach" 

A. Fredry otrzymała Nagrodę ZASP-u na XXIX Festiwalu Szkół 

Teatralnych w Łodzi. W ostatnim roku studiów w PWST zade

biutowała na scenie Teatru im. J. Słowackiego rolą Anki w spek

taklu „Ziemia Obiecana" W. Reymonta w reż. W. Kościelniaka. 

W tym samym teatrze można ją także zobaczyć w roli Niny 

w „Tango Piazzolla" i Tatiany w spektaklu „Przxjaciele". Kilka

krotnie brała również udział w czytaniach Krakowskiego Salonu 

Poezji Anny Dymnej. 

Paula Kinaszewska 
Aktorka. Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie 

Skończyła szkolę muzyczną I stopnia w klasie skrzypiec. 

Debiutowała rolą Jenny w spektaklu „Opera żebracza" wg 

V. Havla na scenie Teatru Dramatycznego im. G. Holoubka 

w Warszawie. Po studiach związana z Teatrem Narodowym, 

gdzie za rolę Anusi w „Szkole żon" Moliera otrzymała Nagro

dę im. A. Nardellego Sekcji Krytyków Teatralnych ZASP dla 

najlepszego debiutu sezonu. Na XVII Festiwalu Szkół Teatral

nych w Łodzi otrzymała wyróżnienie za rolę w przedstawieniu 

„Fragmenty z Szekspira". Zagrała m.in. Albertynkę w „Ope

retce" W Gombrowicza. Współpracowała z warszawskimi te-
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atrami: Ateneum im. S. Jaracza, Stara Prochownia, Studi 

im. St. I. Witkiewicza w Warszawie. Następnie aktorka Teat 

Wybrzeże w Gdańsku. Brała udział w Festiwalu Studencki 

FAMA z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Wraz z kompozyt 

rami Bartłomiejem Woźniakiem i Przemkiem Książkiem or 

autorem tekstów Dariuszem Bazaczkiem przygotowali recit 

„Nad ranem w barze Pernambuco" (później znany pod tytu 

Iem „ miłość@tango.bar "). Śpiewała także w spektaklu „Upior 

ne kantyczki" w reż . J . Satanowskiego w Teatrze Na Woli im 

T. Łomnickiego w Warszawie. Można ją zobaczyć w „Prorok 

Ilji" T. Słobodzianka. Współpracowała z Kabaretem Na Koni 

Świata na Scenie Przodownik. Jest liderką i wokalistką zesp 

lu „Maryna C. " Nagrała płytę do wierszy Mariny Cwietajew 

z muzyką B. Woźniaka i H. Woźniaka. 

Wojciech Kościelniak 

Reżyser, pedagog, aktor. Absolwent PWST im. L. Solskieg 

w Krakowie, Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu. Od li 

roku studiów występował na scenach teatralnych (Teatr im 

C.K. Norwida w Jeleniej Górze, Teatr Polski we Wrocławiu) 

Od 1995 roku zajmuje się reżyserią muzycznych spekta 

teatralnych, koncertów piosenki aktorskiej oraz widowisk te 

lewiz)'.jnych. W latach 2002-2006 dyrektor Teatru Muzyczn 

go Capitol. W roku 2006 dyrektor artystyczny 27. Przegląd 

Piosenki Aktorskiej. Współpracuje z Teatrem Muzyczn 

w Gdyni, gdzie wyreżyserował m.in. spektakle: „Hair" or 

trans-operę „Sen Nocy Letniej". Od tamtej pory identyfikuj 

się z niezależną inicjatywą twórczą PUB 700. Dla twórcó 

których ścieżki spotkały się Gdyni , PUB 700 oznacza now 

myślenie o teatrze muzycznym, poszukiwanie „trzeciej drogi' 

próbę wypełnienia luki pomiędzy klasyczną operą czy operetk 

a typowym broadwayowskim musicalem. Razem z artystam· 

którzy wraz z nim przenieśli się z Gdyni do Wrocławia zreali 

zował widowisko „Kombinat" na podstawie utworów Republi 

(Gala 23. Przeglądu Piosenki Aktorskiej , 2002), „Operę za trzy 

grosze" Brechta/Weilla (premiera 2002, nagroda dla najlep

szego spektaklu na 2. Festiwalu Teatrów Muzycznych Gdynia 

2009), show muzyczny „Gorączka" na podstawie przebojów 

Elvisa Presleya (na zlecenie TVP z okazji jubileuszu 40-lecia 

wrocławskiego ośrodka Telewizji Polskiej), „Mandarynki i po

marańcze" - poezję Juliana Tuwima z muzyką Leszka Moż

dżera (Gala 24.Przeglądu Piosenki Aktorskiej , 2003) - dzięki 

transmisjom telewiz)'.jnym znane nie tylko publiczności wro

cławskiej , ,,West Side Story" Bernsteina (premiera 25. PPA, 

2004) oraz „Galerię" - piosenki Jacka Kaczmarskiego (wyda

rzenie 25. PPA) i „Scat, czyli od pucybuta do milionera" z mu

zyką Leszka Możdżera (prapremiera 2005) - pierwszy na świ

cie musical bez słów. Wyreżyserował musical o św. Franciszku 

- „Francesco" - w Teatrze Muzycznym w Gdyni (2007), „Fer

dydurke" w Teatrze im. W Bogusławskiego w Kaliszu (2008), 

"Idiotę " Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu , „ Lalkę " 

w Teatrze Muzycznym w Gdyni (2010), „Ziemię obiecaną" 

w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Pomysłodawca i re

alizator Koncertu Galowego 30. Jubileuszowego Przeglądu 

Piosenki Aktorskiej - „Gra szklanych paciorków". 

Krzysztof Krupiński 
Aktor. Absolwent PWST w Warszawie. Debiutował w Te

atrze Na Woli im. T. Łomnickiego rolą studenta w „Pannie 

Maliczewskiej" G. Zapolskiej. W tym teatrze wystąpił także 

w „Wyzwoleniu" St. Wyspiańskiego. Współzałożyciel war

szawskiej grupy „Pracownia Teatr". Aktor Lubuskiego Teatru 

im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze i Teatru Komedia 

w Warszawie. Był m.in .: Prysypkinem w „Pluskwie" W Maja

kowskiego, Spodkiem w „Śnie nocy letniej" W Shakespeare'a, 

Oymogackim w „ Szkarłatnej wyspie" M. Bułhakowa, Gombro

wiczem w „Gombrowiczu niezniszczalnym" wg „Dzienników" 

W Gombrowicza. Zagrał w kilkudziesięciu filmach. 



Jakub Lasota 
Aktor. Absolwent wrocławskiej PWST, współpracuje z teatrami: 

warszawskimi (Roma, Teatr a Woli) , wrocławskimi (Polski, Ca 

pitol, Teatr r 12) . Pracował także w Teatrze Rozrywki w Cho

rzowie i Teatrze Dramatycznym w Tarnowie. Zadebiutow 

na dużej scenie teatralnej rolą S z „Zabawy" w „Historii PRL 11 

Mrożka" w reż. J. Jarockiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu 

Jego ważne role teatralne to: Książę Myszkin („Idiota" F. Dosto

jewskiego), Hamlet („Hamlet i inni" wg W. Shakespeare'a), Pan 

Młody („Krwawe gody", Teatr Polski we Wrocławiu) , Brad Ma· 

jors („The Rocky Horror Show", Teatr Rozrywki w Chorzowie) 

Huck Finn („Przygody Tomka Sawyera" M. Twaina), Eugene 

Florczyk („Grease", Teatr Roma w Warszawie) . Zagrał w realiza. 

cjach Teatru Telewizji i popularnych serialach TV; użycza glosu 

w dubbingu do filmów animowanych . 

EwaLorska 
Aktorka. Absolwentka PWST we Wrocławiu. Występowałam. in 

w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu (debiut: „Krwaw 

gody" F. G. Lorca; ponadto „Tumor Mózgowicz" St. I. Witki 

wicz, „Antyklimakas" W. Schwaba, „Królowa Śniegu " H. Ch 

Andersena), Rampa, Komedia („Chicago" i „Stepping out"), Sy 

rena („Ciotka Karola" i „Królowa Śniegu ") . Można ją zobaczy' 

w Teatrze Kamienica w Warszawie („ Piękne panie i panowie 

oraz „Czarne serca"). W 1999 roku została wyróżniona nagr 

Nosa Teatralnego dla najlepiej zapowiadającej się aktorki, Gran 

Prix na Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej F. 
oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni za najlepszy debiut w fil 

mie „Torowisko" (rola Krystyny nagradzana była na wielu festi 

walach, m.in. w Montrealu i Turynie). 

Robert T. Majewski 
Aktor. Absolwent PWSFTviT w Łodzi. Należał do zespołu li 

atru arodowego w Warszawie, w którym zagrał m.in.: Ajako 

w „Żabach" Arystofanesa, Klapsera w „Kopciuchu" J. Głowac
kiego, Żołnierza i Zalotnika w spektaklu „On. Drugi powrót 

Odysa" A. i ]. Grzegorzewskich oraz Michała w „Poduszycielu" 

M. McDonagha. Grał także w Teatrze Studio im. St. I. Witkie

wicza w Warszawie oraz w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. W Te

atrze Na Woli im. T. Łomnickiego w Warszawie zagrał Jakuba 

Kaca w „Naszej klasie", Aćko w „Proroku Ilji" T. Słobodzianka 

i Reżysera w ,,Wyzwoleniu" St. Wyspiańskiego. Na stałe współ

pracuje ze Sceną Przodownik; zagrał Psa z kulawą nogą w „Ab

syncie" M. Fertacz, Księdza w „Przylgnięciu " P. Rowickiego oraz 

Keu seneszala w „Merlinie" T. Słobodzianka . Na XIX Festiwalu 

Szkół Teatralnych otrzymał nagrodę dyrektora Teatru arodo

wego w Warszawie w postaci angażu za role: tytułową w „Ama

deuszu" P. Shaffera oraz Pana Młodego w przedstawieniu ,,Wese

le. Sceny wybrane" według St. Wyspiańskiego. 

Piotr Mania 

Pianista, kompozytor i aranżer. Absolwent Akademii Muzycznej 

im. K. Szymanowskiego w Katowicach na wydziale: Jazz i muzy

ka rozrywkowa. Laureat międzynarodowego konkursu „Jazz Ju

niors" w Krakowie oraz Przeglądu młodych zespołów Jazzowych 

i Bluesowych w Gdyni. Od 1999 roku współpracuje z Teatrem 

Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni jako muzyk („Hair" , 

.Sen nocy letniej", „Opentaniec", „Jesus Christ Superstar" i kie

rownik muzyczny spektakli „Hair" i „ Być Marilyn") . Uczestni

czył w produkcji teatralnej w Wiedniu w spektaklu „Der Lowe 

im Winter" w reż . G. Jarzyny. Z Leszkiem Możdżerem nagrał 

łącznie 3 płyty : „Sen nocy letniej ", „Pub 700", „Missa Gratiato

ria", pomagał w realizacji ścieżki dźwiękowej do filmu „Niena

sycenie", zaaranżował kwartet smyczkowy do recitalu Cezarego 

Studniaka. Wspólnie z muzykami: Adamem Żuchowskim-bass, 
Tomkiem Sowińskim-drums nagrał swoją pierwszą autorską pły

tę „Pearl". Koncertował m.in.: w Niemczech, Austrii, Słowacji , 

Szwajcarii, Francji, Portugalii, Korei , Anglii i Belgii. 
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Anna Markowicz 

Aktorka. Ukończyła podstawową oraz średnią szkolę muzyczną 

w klasie skrzypiec i kontrabasu. Absolwentka Akademii Teatra!· 

nej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Uczestniczka wielu kur· 

sów i warsztatów teatralnych m.in Festiwalu Ensemble im. Księż· 

nej Daisy na Zamku w Książu, „Zakopiańskiej Akademii Sztuki'. 

Międzynarodowego Festiwalu Szkól Teatralnych w Bilbao, Brnie 

i Warszawie oraz w Instytucie Jaques Dalcroze'a w Genewie. 

Stypendystka funduszu „Na rzecz młodych talentów". Laureat· 

ka nagrody za rolę w spektaklu „Moulin Noir" w reż. M. Przybył· 

skiego oraz I miejsca w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym 

„Singing Mask" w Sankt Petersburgu. Występowała w Teatrze. 

Dramatycznym im. G. Holoubka, Wielkim, Współczesnym, a ak· 

tualnie współpracuje z teatrami: arodowym, Roma, Ateneum 

im. S. Jaracza, Na Woli im. T Łomnickiego, z Teatrem Polskie· 

go Radia oraz z Akademią Teatralną (w charakterze asystentki 

Zbigniewa Zamachowskiego). Można ją zobaczyć w Kabarecie 

Na Koniec Świata na Scenie Przodownik. 

Bartosz Mazur 
Aktor. Absolwent krakowskiej PWST Ukończył kurs pedago

giczny w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych. Bil 

związany z Teatrem im. ]. Osterwy w Lublinie oraz z Teatrem 

im. K. C. Norwida w Jeleniej Górze. Współpracuje ze Stowa· 

rzyszeniem Teatralnym Koło w Warszawie. Zadebiutował rolą 

Marcela w „Stronie zakwitających dziewcząt" wg M. Prousta 

Do ważniejszych ról w jego karierze należą także: Markiz 

w „Truciźnie teatru" R. Sirrery, Lucyfer w „Testamencie psa' 

A. Suassuny, a także Żegota w „Dziadach " A. Mickiewicza. 

Hortensjo w „Poskromieniu Złośnicy" W Shakesreare'a, Sza. 

tow w „Biesach" F. Dostojewskiego, Romeo w „Romeo i Julii' 

W Shakespeare'a, Złodziejaszek w „Operetce" W Gombro\1i· 

cza, Piotrek w „Don Juanie" Moliera i Alesz w „Opowieściach 

o zwyczajnym szaleństwie" P. Zelenki. Na Scenie Przodownik 

można go zobaczyć w roli Syna w „Sex machine" T Mana i „Ba

den-Baden" P. Rowickiego. Ma na swoim koncie liczne role fil
mowe i telewizyjne. 

Karolina Michalik 

Aktorka. absolwentka krakowskiej PWST (spec. wokalno-aktor

ska) . Ukończyła także szkołę Muzyczną I i II stopnia (skrzypce 

i śpiew solowy) w Nowym Sączu. Debiutowała rolą Róży w „Ma

łym Księciu " A. de Saint-Exupery'ego w Teatrze Muzycznym 

Roma w Warszawie. Była związana z Teatrem Powszechnym im. 

J. Kochanowskiego w Radomiu, gdzie zagrała . Iwonę w ,,Iwonie, 

księżniczce Burgunda" W Gombrowicza, Klarę w „Zemście" 

A. Fredry i Marylin w sztuce M. McDonagha „Jednoręki ze Spo

kane". Podczas XXVIII Festiwalu Szkól Teatralnych w Łodzi 

otrzymała wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo

wego za rolę Warii w spektaklu „Próby" na podstawie „Letni

ków" M. Gorkiego i scenariuszy filmowych A. Tarkowskiego. Jest 

laureatką IX Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego 

w Radomiu, gdzie została wyróżniona za rolę Iwony w ,,Iwonie, 

księżniczce Burgunda". Brała też udział w licznych konkursach 

piosenki i poezji śpiewanej - jest m. in. laureatką konkursu „Pa

miętajmy o Osieckiej" oraz Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy 

Poezję" w Olsztynie. 

Anna Ozner 
Aktorka. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej (klasa śpie

wu solowego) i Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Zielono

górskiego. Zadebiutowała na scenie Lubuskiego Teatru w spekta

klu muzycznym „A to Osiecka" i farsie „ Łgarz". Współpracowała 

z warszawskim Teatrem Rampa (,,Wielka woda", „Brat naszego 

Boga", „Jajokracja", „Sztukmistrz z Lublina") i chorzowskim 

Teatrem Rozrywki, w którym to od 2006 roku grała główną rolę 

w musicalu „West Side Story". Jest laureatką wielu konkursów 

wokalnych w kraju, m.in.: „Tańczące Eurydyki", „ Pamiętajmy 



o Osieckiej", „Studencki Festiwal Piosenki", „Szansa na sukces", 

„Festiwal Piosenki Wartościowej ", „Czy to jest kochanie", „Face 

to Face" (Garnd Prix - 2011 ) i za granicą „Słowiański Bazar" 

na Białorusi (reprezentacja kraju) . Można ją również usłyszeć 

na ścieżkach dźwiękowych do filmów (m.in. ,Wszyscy jesteśmi 

Chrystusami", „Lejdis") i w produkcjach dubbingowych. Jako 

pedagog emisji głosu związana jest ze Studiem Piosenki Jazzowej 

i Rozrywkowej w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie 

i Strefą Dobrych Dźwięków, której jest założycielką . 

Katarzyna Paciorek 
Scenograf. Absolwentka architektury wnętrz na ASP w Kra

kowie oraz podyplomowego studium scenografii. Jest laure

atką Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. Współpracuje 

z teatrami w całej Polsce jako scenograf i twórca kostiumów, 

pracowałam.in. z Janem Peszkiem, Krystianem Lupą, Pawiem 

Miśkiewiczem („Rajski ogródek - szkice z Różewicza"), uczest

niczyła też w realizacji „Jak wam się podoba" W Shakespeare

'a w reżyserii Andrzeja Wajdy. Jest autorką scenografii m.in. 

do „Kadiszu" G. Grigorija w Teatrze Nowym w Łodzi, „Tram

waju zwanym pożądaniem " T. Williamsa w Teatrze Dramatycz

nym w Bydgoszczy. W Wojciechem Kościelniakiem współpra

cowała w: Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni 

(„ Lalka" B. Prusa, „Bal w Operze" L. Możdżera), Teatrze Ca

pitol we Wrocławiu („ Idiota" F. Dostojewskiego), Teatrze im. 

]. Słowackiego w Krakowie („Ziemia obiecana" Wł. Reymonta), 

Teatrze im. W Bogusławskiego w Kaliszu („Summertime"). 

Jest autorką scenografu do spektakli m.in. Marcina Groty, Ka

riny Piwowarskiej, Artura Ubrańskiego. Z Aldoną Figurą współ

pracowała przy inscenizacjach „Zazdrości " E. Yilar w Teatrze 

Nowym w Łodzi oraz przy spektaklach realizowanych w Labo

ratorium Dramatu: „Absynt" M. Fertacz oraz „ Przylgnięcie" 

P Rowickiego. Ma na swoim koncie współpracę z operą oraz 

teatrem lalek. 
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Paweł Paprocki 
Aktor. Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej im. A. Ze

lwerowicza oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Sankt

-Petersburgu. Od 2006 roku w zespole Teatru Narodowego, gdzie 

zagrał kilkanaście ról, m.in. role w spektaklach Jerzego Jarockie

go (Sjejkin w „Miłości na Krymie" S. Mrożka), Mai Kleczewskiej 

(Marat w „Marat/Sade" P Weissa), Iwana Wyrypajewa (Andriej 

w „Tańcu Delhi" I. Wyrypajewa), Andrzeja Domalika (Syn 2 

w "Terminalu 7" L. Norena), Agnieszki Glińskiej (Janek w „Lek

komyślnej siostrze" Wł. Perzyńskiego), Gabora Zsambeki'ego 

(Kazimierz w „Kazimierzu i Karolinie" O. von Horvatha) . 

Marcin Partyka 
Pianista, kompozytor i aranżer. Absolwent Akademii Mu

zycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie 

fortepianu jazzowego. Aranżował i komponował m.in. dla 

Polskiej Orkiestry Radiowej, Orkiestry Akademii Beetho

venowskiej, Orkiestry Kameralnej Aukso, Filharmonii 

Świętokrzyskiej , Królewskiej Orkiestry Symfonicznej. 

Ma na swoim koncie pracę przy ponad dwudziestu pre

mierach teatralnych (m.in. w Teatrze Muzycznym Roma, 

Teatrze Studio im. St. Witkiewicza, Teatrze Ateneum 

im. S. Jaracza, Teatrze Capitol, Teatrze Konsekwentnym 

w Warszawie, Teatrze Powszechnym w Łodzi, Teatrze im. 

W Siemaszkowej w Rzeszowie) oraz wiele koncertów, wi

dowisk i kabaretonów telewizyjnych. Laureat nagrody im. 

Jana Raczkowskiego na X.XV Przeglądzie Piosenki Aktor

skiej we Wrocławiu za „wybitny wkład w kreowanie piosen

ki aktorskiej". 

Magdalena Piotrowska 
Aktorka. Absolwentka PWST we Wrocławiu. Zadebiuto

wała w 2002 roku na scenie warszawskiego Teatru Rampa 

rolą Sławy w musicalu „Big Popiel-Mysia Opera" . W latach 
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2002 - 2006 współpracowała z Teatrem Capitol we Wro

cławiu potem Teatrem Na Woli w Warszawie im. T. Łom

nickiego, Teatrem Ludowym w Krakowie oraz Teatrem 

Atelier w Sopocie. Laureatka Grand Prix 27 Ogólnopol

skich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję" Olsztyn 

2000. Dwukrotna finalistka Przeglądu Piosenki Aktorskiej 

we Wrocławiu. Wyróżniona na 37. Studenckim Festiwalu 

Piosenki w Krakowie, a także w konkursie na interpreta

cję piosenek Agnieszki Osieckiej Sopot-Warszawa 2001. 

Zagrała w kilkunastu spektaklach muzycznych reżyse

rowanych przez Wojciecha Kościelniaka (m.in. „Opera 

za trzy grosze", „Gorączka" czy „Mandarynki i pomarań

cze") Jerzego Satanowskiego (m.in.: „Rodzina Drepta

ków", „Śpiewniczek Upiornych Kantyczek", „Anty-Szan

ty", „Konie Narowiste"), Jerzego Fedorowicza, Cezarego 

Domagałę, Krzysztofa Kolbergera. Aktualnie współpracuje 

z Teatrem Rampa w Warszawie, Teatrem Sabat Małgorzaty 

Potockiej oraz Novą Sceną Teatru Roma gdzie można ją 

oglądać w spektaklu „Tuwim dla Dorosłych " w reż.]. Sata

nowskiego. Ma także w swoim dorobku kilka ról filmowych 

i telewizyjnych. 

Ewa Prus 
Aktorka. Od siedemnastego roku życia związana z Teatrem 

Muzycznym Roma w Warszawie („ Koty" i „Upiór w operze'', 

reż. W. Kępczyński) . Wystąpila w koncercie debiutantów 

45. KFPP Opole 2008 rok (reż. W. Kościelniak) z utworem 

„ Kołysanka Rosemary" (muz. K. Komeda, sł. W. Młynarski). 

W 2010 roku rozpoczęła współpracę z Teatrem im. W. Bo

gusławskiego w Kaliszu („Summertime", reż. W. Kościelniak, 

muz. P Dziubek). Solistka zespołu Piotra Rubika. Uczennica 

Ewy Iżykowskiej, Cezarego Szyfmana, Jerzego Tomzika. Kon

certowałam.in. z Hanną Banaszak, Edytą Górniak, Markiem 

Balatą. 
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Aktor. Absolwent Akademil Teatralnej im. A. Zelwerowicza 

w Warszawie. W latach 1998 - 2003 związany z zespołem 

Teatru Współczesnego w Warszawie. Od 2003 roku jest ak

torem Teatru Narodowego. WykJadowca Akademjj Teatral

nej; doktor habilitowany sztuki, wieloletni asystent Mai 

Komorowskiej na Wydziale Aktorskim AT. Współpracował 

z warszawskimi teatrami: Na Woli im. T. Łomnickiego, Sy

rena i Komedia. W niezależnym Studio Teatralnym Kolo brał 

udział w kilku przedstawieniach, m. in. w „Spacerowiczu " 

w reż. I. Gorzkowskiego. W Teatrze Współczesnym współpra

cował m. in. z: Giovannim Pampiglione („Łgarz "), Erwinem 

Axerem (,,Wielkanoc"), Agnieszką Glińską („Barbarzyńcy" 

M. Gorkiego, „Stracone zachody miłości" W. Shakespeare'a), 

w Teatrze Narodowym - Janem Englertem („Szkoła Żon" 

Moliera), Ondrejem Spisakiem („Merlin" T. Słobodzianka), 

Jerzym Jarockim („ Błądzenie" wg Gombrowicza); Jacquesem 

Lassallem („Tartuffe" Moliera). W ostatnich latach w Teatrze 

Narodowym brał udział w spektaklach m. in. Piotra Cieplaka 

(.Opowiadania dla dzieci "), Antoniny Grzegorzewskiej („ Ifi

genia"), Mai Kleczewskiej („Marat - Sade") oraz Grażyny 

Kani (,,W mrocznym mrocznym domu "). Dwukrotnie był sty

pendystą Ministra Kultury; laureatem Nagrody im. T. Łom

nickiego oraz Grand Prix , Nagrody Ewy Demarczyk, a także 

innych nagród XXII Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wro

cławiu. a Festiwalu „Dwa Teatry" w Sopocie w roku 2007 

otrzymał nagrodę za pierwszoplanową rolę męską w słucho

wisku radiowym „Hiena cmentarna". Jest autorem scenariu

sza i wykonawcą muzodramu „Bellatrix" (premiera w Teatrze 

Muzycznym Roma - 2001), który następnie został zarejestro

wany przez Polskie Radio na płycie (2002); w maju 2006 

powstał jego drugi muzodram pt.: „Vernix" (rejestr. płytowa 

Polskiego Radia - 2008) W roku 2008 debiutował jako reży

ser - na Scenie w Baraku Teatru Współczesnego w Warsza-
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wie powstał spektakl „Moulin Noir", którego scenariusz oparł 

na twórczości N. Cave'a, T. Waitsa i M. Jacquesa. Z Teatrem 

Współczesnym współpracował ponownie reżyserując spektakl 
„Gran Operita". 

Modest Ruciński 

Aktor. Absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej 

w Warszawie w 2004 roku. Debiutował w 2003 roku w no

wej wersji spektaklu muzycznego Andrzeja Strzeleckiego „Zie 

zachowanie". W latach 2004-2012 aktor Teatru arodowe

go w Warszawie, gdzie zagrał w przedstawieniach w reżyse

rii m.in.: A. Seweryna „Ryszard II", T. Bradeckiego „Happy 

End", M. Prusa ,,Wiele hałasu o nic", K. Szymczyk „Rozmowy 

Nocą" , J. Lasalle „Tartuffe" oraz „Lorenzaccio", B. Wysoc

kiej „Lenz", A. Glińskiej „Mewa" jako Konstantin Trieplew 

oraz „Pożegnania". Wystąpił również w musicalu „Taniec 

wampirów" R. Polańskiego w Teatrze Roma (Herberta). Wy

chowanek St. Steczkowskiego w chórze Cantus w Stalowej 

Woli. Występował w koncercie laureatów programu TVP2 

Szansa na Sukces (1997), w koncercie Debiuty na festiwa

lu OPOLE'98 oraz Koncercie Galowym PPA „Tak jest" w reż. 

W. Kościelniaka. Na swoim koncie ma role m.in. w filmach: 

„Trzy minuty - 21.37" M. Ślesickiego, „Ogród Luizy" reż. 
M. Wojtyszko, „Katyń" reż. A. Wajda, „Ego" reż. K. Jankow

ski. Ma na swoim koncie liczne role telewizyjne; brał udział 

w produkcjach radiowych i dubbingowych. Od września 2012 

roku w zespole Teatru Studio im. St. Witkiewicza w Warsza
wie. 

Tetiana Sopiłka 

Etnomuzykolog. Absolwentka Akademii Muzycznej im. 

P Czajkowskiego w Kijowie. Jest członkinią powstałego 

w 1979 roku ukraińskiego zespołu „Drewo", skupiającego 

wykonawców i badaczy muzyki tradycyjnej. Od 1991 roku 

jeździ po wsiach Ukrainy zbierając oryginalne, archaiczne 

pieśni, obrzędy i rytuały. Owoce poszukiwań są publikowa

ne na płytach wydawanych w Kijowie. Fascynuje ją głównie 

folklor Ukrainy wschodniej, słynący z rozbudowanych wielo

głosowych pieśni lirycznych. Od ponad 10 lat prowadzi warsz

taty śpiewu ukraińskiego w różnych miastach Polski. Jest 

autorką opracowania muzycznego spektaklu „Cięte historie" 

A. Awierczenko. 

Jagoda Stach 
Aktor. Absolwentka PWST im. L. Solskiego w Krakowie. 

Debiutowała rolą Hermii, w spektaklu „Sen nocy let

niej" W. Shakespeare'a w reż. W. Kościelniaka do muzy

ki L. Możdżera. Rola ta została wyróżniona na Festiwalu 

Szkól Teatralnych w Łodzi. Współpracowała z Teatrem 

Nowym w Poznaniu. W teatrze tym pracowała trzy lata, 

grając m.in. w spektaklach]. Wiśniewskiego: „Burza", „Lo

botomobil" czy „Arka Noego. Nowy koniec Europy". Wraz 

z tym ostatnim gościła na kilku międzynarodowych festi

walach teatralnych (m.in. Tel Aviv-Yafo First International 

Theatre Festival). 

Damian Styrna 

Grafik, scenograf, ilustrator. Absolwent Wydziału Grafi

ki krakowskiej ASP Od wielu lat współpracuje również 

z Wojciechem Kościelniakiem. Przygotował m.in. oprawę 

scenograficzną i animacje do spektakli: „Proces" F. Kafki, 

. Idiota" wg F. Dostojewskiego, „Lalka" wg B. Prusa, „Hair", 

„Summertime", „Śluby" wg A. Fredry, „Ziemia obiecana" 

wg St. Reymonta, „Frankenstein", „Bal w Operze" ]. Tu

wirna oraz „Tak jest" ]. Brella (Gala 33 PPA we Wrocławiu 

2012). Autor scenografii i animacji telewizyjnej realizacji 

koncertu Debiuty 2008 - Festiwal Piosenki Polskiej w Opo

lu, autor animacji do scenografii Gali 30. Przeglądu Pio-



senki Aktorskiej we Wrocławiu „Gra szklanych paciorków". 

Od lat związany z zespołem „Raz Dwa Trzy''. Ma w swoim 

dorobku scenografie i animacje do koncertów i realizacji 

telewizyjnych (m.in . koncert zespołu w ramach 42. Festi

walu Piosenki Studenckiej w Krakowie w 2006 roku, Raz 

Dwa Trzy - Młynarski na 28. Przeglądzie Piosenki Aktor

skiej we Wrocławiu w 2007 roku) . Jest autorem i reżyse

rem wielokrotnie nagradzanych teledysków tego zespołu. 

Eliasz Styrna 

Student Wydziału Intermediów krakowskiej ASP, zajmuje się 

sztukami wizualnymi, w latach 2008- 101 2 współpracował 

przy realizacjach animacji na potrzeby spektakli Wojciecha 

Kościelniaka. 

Anna Szymańczyk 

Aktorka. Absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza 

w Warszawie. Grała w spektaklach dyplomowych reżyserowa

nych przez A. Glińską, ]. Englerta oraz C. Morawskiego. Otrzy

mała nagrodę specjalną na XVIII Festiwalu Szkół Teatralnych 

w Łodzi . Debiutowała rolą Pani Zero w spektaklu „Maszyna do li
czenia" E. Rice'a w warszawskim Teatrze 6 Piętro w reż. E. Ko

tina. Brała udział w spektaklu muzycznym „Nie ma solidarności 

bez miłości " w reż. M. Wojtyszko. Obecnie współpracuje z Te

atrem Stu w Krakowie. Współpracuje również z Teatrem Pol

skiego Radia. 

Marta Ścisłowicz 
Aktorka . Absolwentka PWST we Wrocławiu. Występowa

ła na scenie teatrów Polskiego i Małego we Wrocławiu. 

Od roku 2007 stale współpracuje z Teatrem Polskim w Byd

goszczy, gdzie zagrałam.in. w spektaklach: „S łowacki . 5 dra

matów. Rekonstrukcja historyczna" (za rolę Judyty zdobyła 

nagrodę na XXXV. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych 
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KLASYKA POLSKA), „O zwierzętach", ,,Wielki Gatsby", 

,Trzy siostry" , „ Płatonow", „Szwoleżerowie", „Opowieści zi

mowe". Na swoim koncie ma liczne role filmowe (.,Wszyscy 

jesteśmy Chrystusami", „Listy do M", „Afonia i pszczoły ", 

,Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać") i telewizyjne. 

Została wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego za rolę Roksany w przedstawieniu Cyrano de 

Bergerac, Poza tym jest laureatką m.in. nagród: za rolę Re

nee w przedstawieniu Madame de Sade na XXV Festiwalu 

Szkół Teatralnych w Łodzi (2007), najlepsza aktorka mło

dego pokolenia Teatru Polskiego im. H . Konieczki w Byd

goszczy. 

Paweł Tucholski 

Aktor. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w War

szawie oraz Studium Wokalnego w Poznaniu. Ma w swoim 

dorobku liczne role dramatyczne i muzyczne w stołecznych te

atrach: Dramatycznym im. G. Holoubka (m.in. Mulnik w „Czło

wieku z La Manchy" M. Leigha i D. Wassermana, Doktor Pepys 

w „Szaleństwie Jerzego III" A. Bennetta, Paul w „Szóstym stop

niu oddalenia" J. Guare'a, Hortensyo w „Poskromieniu złośni

cy" W Shakespeare'a, Ellen w „Braciach i siostrach" G. Stein, 

Śpiewak Femios w „Powrocie Odysa" St. Wyspiańskiego, Jim 

w „Operze żebraczej" J. Guya), Na Woli (w spektaklach Jerzego 

Satanowskiego „Rodzina Dreptaków" oraz „Śpiewniczek uśpio
nych kantyczek"), Prezentacje („Gra pozorów" J. C. Carniera, 

,Piosenki francuskie" i „Kabaret zaginionych facetów" - oby

dwa w reżyserii R. Szejda) oraz Kwadrat („Detektyw w Pomyśle 

na morderstwo" E. Taylora). Zagrał w wielu musicalach: „Chi

cago" J. Kadera i F. Ebba, „Jekyll & Hyde" F. Wildhorna i L. Bri

cusse'a, „Shrek" D. Lindsaya-Abaire i J. Tesori, w widowisku 

muzycznym „Notre Dame l'histoire" oraz w „Nie ma miłości 

bez Solidarności" . Jest współzałożycielem i aktorem oraz współ

twórcą kreacji zbiorowych w Teatrze im. A. Tisson. Ma w do-
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robku ponad dwadzieścia ról w filmach fabularnych i serialach 

telewizyjnych, zagrał też w kilku spektaklach Teatru Telewizji. 

Jest dwukrotnym laureatem wrocławskiego Przeglądu Piosenki 

Aktorskiej, głównej nagrody na Wojewódzkim Przeglądzie Te

atralnym w Bydgoszczy (1987) za monodram „Bal w operze" 

J. Tuwima, oraz - również dwukrotnie - głównej nagrody 

na Festiwalu Teatrów Ogródkowych w Warszawie (w 1993 roku 

za przedstawienie „Nic nie jest takim jakim się wydaje", a rok 

później - za spektakl „Niech się przędzie bajki nić") . 

Marta Walesiak 

Aktorka. Absolwentka PWSFTviT w Łodzi. W 1999 roku zade

biutowała w Teatrze Muzycznym w Łodzi w spektaklu „Skrzypek 

na dachu" w reż. J. Szurmieja. Od sezonu 2001/2002jest aktorką 

Teatru Syrena w Warszawie. Najważniejsze role to Polly w „Ope

rze za trzy grosze" B. Brechta, Shelby w „Stalowych Magnoliach" 

R. Harlinga oraz Panna Bertrand w „Plotce" F. Vebera. Zagrała 

w wielu spektaklach muzycznych. Współpracuje z Teatrem TV 

(m.in. rola w „ Pastorałce" w reż. L. Adamika). Współpracowała 

z Teatrem Muzycznym w Łodzi, Teatrem Żydowskim i Teatrem 

Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie. Ma na swoim koncie 

liczne role filmowe i telewizyjne. 

Krzysztof Żabka 

Aktor. Absolwent PWST im. L. Solskiego w Krakowie. Zwią

zany z Teatrem Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni. 

Zobaczyć go również można na deskach Teatru Nowego w Po

znaniu („Sen nocy letniej " W Shakespeare'a). Debiutował 

w „Operetce" W Gombrowicza w Teatrze Stu w Krakowie. 

Zagrał w spektaklach: „Lalka" wg B. Prusa, „Bal w operze" 

]. Tuwima w reż. W Kościelniaka oraz w musicalu „Spamalot" 

w reż. M. Korwina. 
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