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Urodzony w Anglii, swoją karierę rozpoczął jako prezen
ter telewizyjny dla stacji BBC. Jego pisarskim debiutem 
był musical BOYBAND, wystawiany w Gielgud Theatre 
na West End oraz w wielu teatrach na całym świecie, 
m.in.: w Danii, Belgii, Holandii, RPA, a teraz na scenie 
warszawskiego Teatru Komedia. 
Kolejnym jego wielkim hitem, po musicalu BOYBAND 
była sztuka, przedstawiająca ostatnie miesiące życia 
Judy Garland, pod tytułem „Na końcu Tęczy" (wystawia
na w Teatrze STU w Krakowie z Beatą Rybotycką w roli 
tytułowej), wystawiana w Sydney Opera House w Au
stralii, w Finlandii, Danii, Nowej Zelandii. W 2006 r. zdo
była nagrodę na Festiwalu w Edynburgu. 
W 2005 r. w Duchess Theatre na West End odbyła się 
premiera kolejnej sztuki Quiltera, tym razem komedii 
o najgorszej śpiewaczce operowej świata, pod tytułem 
„Boska!". Sztuka odniosła wielki sukces, była wystawiona 
ponad 200 razy, otrzymała nominację do prestiżowej na
grody Laurence Olivier Award w kategorii najlepsza ko
media. Pierwszym zagranicznym teatrem, który wystawił 
„Boską!" byłTheatre Calgary w Kanadzie. Po ich udanych 
spektaklach prawa do wystawiania sztuki wyku piły inne 
teatry w Kanadzie, w USA, w Niemczech, a w przyszłym 
roku planowane są premiery „Boskiej!" m.in.: we Wło
szech, Norwegii, Hiszpanii, Bułgarii, Brazylii. 
Sztuki Petera Quiltera zostały przetłumaczone na 14 ję
zyków i grane są w ponad 20 krajach na całym świecie. 
Peter Quilter mieszka obecnie na Wyspach Kanaryj
skich. 

Anglistka z wykształcenia. Najchętniej przekłada 

farsy i komedie, nie unika dreszczowców ani sztuk 
o poważnej tematyce. Odkryła nieznanych polskim 

widzom angielskich dramaturgów: R. Cooneya May

day, R. Howdona Wieczór kawalerski, K. Ludwiga Księ
życ nad Buffalo, A. Bennetta Szaleństwo Jerzego Ili, 

T. McNally'ego Maria Callas, lekcja sptewu, 

R. Cooneya i J. Chapmana Nie teraz kochanie, 

W. Nicholsona Odwrót, E. Chappella Złodziej, 

K. Leach Mr. Love, C. McPhersona Dublińska kolęda, 
D. Marguliesa Opowiadania zebrane, P. Vogel Najstar

sza profesja, L. Halla Mała Steinberg, S. Stephenson 
Pamięć wody, D. Pownella Niżyński, R. Cooneya 
Mayday 2, R. Howdona In flagranti, K. Mellor Namięt
na kobieta, D. Freemana Łóżko pełne cudzoziemców, 

J. Chapmana i J. Lloyda Biznes, E. Chappella Węże 
oraz Samotne serca, N. Simona Grają naszą piosen

kę, M. Buffini Apokalipsa Homara, N. Deara Władza, 
R. Harrisa Stepping out, R. Cooneya i T. Hiltona Jesz

cze jeden do puli?!, P. Quiltera Boska! i Koniec tęczy, 

T. Stopparda Rock 'n roll, S. Maraia Żar, J.Murray
Smith Kobiety w sytuacji krytycznej, P. Valentinea 
Przyjazne dusze, I. Ogilvyego Zamiana na wakacje, 

P. Quiltera Boyband. W przygotowaniu na sezon tea
tralny 2008/2009 w Teatrze Komedia kolejna sztuka 
w tłumaczeniu Elżbiety Woźniak Oto idzie panna 

młoda J. Chapmana i R. Cooneya. 
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Aktor i reżyser teatralny. Ukończył Wydział Aktor
ski (1988) i Wydział Reżyserii (1993) PWST w War
szawie. Ponadto studiował także polonistykę i re
ligioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. 
Obecnie jest studentem li roku filozofii Uniwersy
tetu Warszawskiego. 
W latach 1988-1992 był aktorem Teatru Współcze
snego w Warszawie. W 1999 został dyrektorem na
czelnym i artystycznym Teatru Polskiego w Bielsku 
- Białej. Wyreżyserował tam między innymi: Czeka
jąc na Godota S. Becketta (1999), Parady J. Potoc
kiego (2002), Milczenie Schelagh Stevenson, Trzy 
siostry Czechowa(2004), Czego nie widać Michael 
Franea(2004). Zagrał Gustawa-Konrada w Dzia
dach, Stanleya w Tramwaju zwanym pożądaniem. 

Tennessee'a (2002) oraz Valmonta w Niebezpiecz
nych związkach Ch.Laclosa (2003). 
Współpracował jako reżyser z Teatrem Współcze
snym w Warszawie (Druga pułapka miłości P. Mari
vaux, Tacy byliśmy- piosenki z lat '50) Lubuskim Te
atrem im. Kruczkowskiego w Zielonej Górze (Son
gi B. Brecht, K. Weil, 1991 ; Transfuzja Adam Karo
lewski, 1994), Teatrem Syrena w Warszawie (Ostry 
makijaż O. Weinert, 1992)Teatrem Muzycznym im. 
Baduszkowej w Gdyni (West Side Story L. Bernstein, 
1992, Piaf P. Gems, 1994; Chodnik R. Bryndal, 1996), 
Teatrem im. Jaracza w Olsztynie (Rebenthal J. Gra
ser 1995; Czekając na Godota S. Beckett, 1997; Pre
zydentki W. Schwab, 1997), Teatrem Śląskim im. 
Wyspiańskiego w Katowicach (Love story E. Segal 
1994), Teatrem Bagatela w Krakowie (Zielony Gil 
T. de Molina, 1995;), Wrocławskim Teatrem Współ
czesnym (Czyż nie dobija się koni? H. McCoy 1995), 
Teatrem „Baj Pomorski" w Toru n i u (Tajemniczy dom 
P. Dorin, 1997), Teatrem Powszechnym w Łodzi 
(Jeszcze jedne do puli?! R. Cooney, T. Hilton). Wy
reżyserował Zemstę nietoperza w Luksemburgu 
i Magiczną miłosną podróż w Goerlitz. 
Ma na koncie dzies i ątki ogólnopolskich nagród, 
w tym nagrodę za najlepszy debiut na Ogólno
polskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w To
runiu, a także trzy Złote Maski - pierwsze z nich 
za Prezydentki W. Schwaba, druga za Tamarę 

J. Krizanca, trzecia za całokształt działalności arty
stycznej i menagerskiej. 
Od 2006 roku jest dyrektorem Teatru Komedia 
w Warszawie. Wystawił w Komedii Samotne serca 
E. Chappella (2005), Songi Bertolta Brechta (2006), 
Jabłko Vern Thiessena„, Zamianę na wakacje" lana 
Ogilvy. 
Jest reżyserem spektaklu Boyband 

Jest absolwentką wydziału Tkaniny i Ubioru Łódzkiej 
Akademi Sztuk Pięknych . Studia ukończyła z wyróż
nieniem, otrzymując tytuł mgr sztuki w 2002r. 
Na co dzień jest niezależną projektantką mody. Ma 
na swoim koncie wiele kolekcji autorskich. Część 
z nich została uhonorowana na międzynarodowych 
konkursach mody. Należy tu wymien i ć : Nagroda 
Główna w kategorii pret-a-porter w międzynarodo
wym konkursie Baltic Fashion Award w Niemczech 
za kolekcje „Kiki mora'; Nagroda Główana za najlepszą 
kolekcję Europy Środkowo-Wschodniej w konkursie 
Mittelmoda Fashion Award we Włoszech , finalistka 
konkursu Mittelmoda Estern Europe Fashion Award 
- Brno, Nagroda Główna w kategorii pret-a-porter 
w konkursie Złota Nitka - Polska, Nagroda Główna 
w konkursie Moda folk - Polska. Otrzymała Nagrodę 
Główną firmy Reserved za najlepszy dyplom 2002, za 
kolekcję „MERIDIANY''. którą zaprezentowała autorsko 
na pokazie Polska Gala Mody Renault. Była finalistką 
konkursu Złota Nitka w kategorii premier visione za 
kolekcje„FRAGILE''.,,IMPLANTY". 
Jako jedna z nielicznych polskich projektantów pre
zentowała swoje dokonania podczas pokazów Polska 
Jesień w showroom'ie P-Section w Tokio-Japonia. 
Prezentowała swoją kolekcje podczas wystawy Polscy 
Projektanci na targach STYL - KABO w Brnie . 
Jako kostiumolog współpracowała z wieloma teatra
mi, min.: Teatr Muzyczny w Gdyni, Teatr Wybrzeże 
w Gdańsku, Teatr Polski w Bielsku - Białej, Teatr 
Komedia w Warszawie, Teatr Buffo w Warszawie, Teatr 
w Białymstoku. Jest autorką kostiumów do spek
takli teatralnych w reżyserii: Tomasza Dutkiewicza 
„Tamara'; „Songi''. Jarosława Stańka „Opentaniec''. 
„ 12 Ławek ''. Janusza Józefowicza "Romeo i Julia", 
Grzegorza Chrapkiewicza „Nie teraz Kochanie''. „ Run 
for your wife''. Tomasza Gilewskiego „Morosophus". 
Dagmara Czarnecka tworzy także projekty indywidu
alne, których odbiorcami są m.in . artyści sceny mu
zycznej . Jej szczególne wyczucie formy i konstrukcji 
ubioru wobec charakteru użytkownika ceni sobie 
KAYAH, a także Sinead O'Connor, Maciek Maleńczuk, 
Leszek Możdżer, Kasia Klich, Luk&Rach, Waldemar 
Kasta. 
Do jej twórczości należą również liczne stylizacje do 
teledysków m.in.: reż . M. Dejczer, Z. Rybczyński , sty
lizacje do pism m.in.: „Machina''. „Gazeta Wyborcza" 
oraz kostiumy do etiud filmowych reż . P. Kielara, 
M. Piechury, J. Sierockiego. 
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Tancerka, choreograf. 
Do swoich największych osiągnięć w zawodzie choreografa zalicza współpracę 
z A. Wajdą przy filmie„Tatarak" (2008 ), z G. Kuczeriszką„Teraz albo nigdy"(2008), 
M. Kwiecińskim „Jutro idziemy do kina" (2007). Sprawowała opiekę choreogra
ficzną nad programem „Filharmonia uśmiechu". Autorka choreografii do wielu 
reklam (Era, Radio Zet, Kinder Bueno, Bank Pekao BP itp.) 
Pracę jako tancerka rozpoczęła w 1993r w Teatrze Buffo w spektaklu „Bajor 
w Buffo"w Warszawie w reż. Janusza Józefowicza. Kolejne produkcje teatralne, 
w których wzięła udział to: 
-Teatr Komedia w Warszawie -„Pan Twardowski" reż. K. Jasiński„,Królewna Śnież
ka" reż. K. Kolberger (1994-1995) 
- „Metropol is Show" Japonia, Fukuoka (1995-1997) 
- Teatr Rampa w Warszawie „Jeździec Burzy" reż. A. Jakubik (1998-99) 
- Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie „Brel\" reż. Roman Kołakowski (2000) - pro-
dukcja telewizyjna 
- Teatr Muzyczny w Gdyni „Opentaniec" reż. J. Staniek (2001) 
- Teatr Maag Hall w Zurichu„ Hair" reż. J. Staniek(2002) 
Udział jako tancerka i aktorka w produkcjach telewizyjnych i kinowych:„ 13 po
sterunek" reż. M. Ślesicki„,Ubu Król" reż. P. Szulkin„,Tatarak" reż. Andrzej Wajda. 
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Ukończyła PWSFTViT w Łodzi. Na XV Festi
walu Dyplomów Szkół Teatralnych zdobyła 
I nagrodę aktorską, która, jak sama twierdzi, 
dała jej motywację do uprawiania tego za
wodu. 
Debiutowała na deskach warszawskiego 
teatru Scena Prezentacje rolą rezolutnej 
Amerykanki Hester Worsly w sztuce 
O. Wilde'a „Kobieta bez znaczenia". 
Zagrała tam także nadwrażliwą Żabcię 
w „Kto się boi Wirginii Woolf?" E. Albee. 
Później w lubelskim Teatrze im. J. Osterwy 
grała genialną dziewczynkę Thomasinę 
w „Arkadii" T.Stopparda oraz niesforną 
studentkę Elę w przedstawieniu „Kąpielisko 
Ostrów"P. Huelle. Oba spektakle reżyserował 
Krzysztof Babicki. 
Obecnie można ją zobaczyć w roli seksownej 
Wandy w przedstawieniu „Goło i wesoło" 
S. Sinclair'a i A. McCarten'a w reżyserii 
A. Jakubika. 
Popularność przyniósł jej serial komediowy 
„Lokatorzy" i rola temperamentnej i nieco 
naiwnej blondynki Zuzi. 
Udowodniła, że świat należy do odważnych 
wygrywając telewizyjny show „Gwiazdy 
tańczą na lodzie". 

Nie będąc związany etatowo ze sceną, grał m. in. w : Teatrze Studio Buffo w Warszawie, Te
atrze Dramatycznym i Syrena (również w Warszawie) oraz w Teatrze Powszechnym w Ło
dzi i Teatrze Polskim w Bydgoszczy. 
W ostatnich latach wystąpił miedzy innymi w przedstawieniach: „Pecunia non 
olet?" (Teatr Syrena Warszawa, 2005), „Won!" (Teatr Syrena 2006, Warszawa), „Opo
wieść o zwyczajnym szaleństwie" (Teatr Dramatyczny 2005, Warszawa), oraz w Te
atrze Komedia w przedstawieniach: „Prywatna klinika" (2000), „Stosunki na szczy
cie" (2001), „Łóżko pełne cudzoziemców" (2003), „Jeszcze jeden do p uli ?! " (2006), 
„Pó ł żartem pół sercem" (2006), „Koleżanki" (2007), „Jabłko" (2007), „Zamiana na 
wakacje" (2007), „Niebezpieczne związki" (2008) oraz „After Ashley Show" (2008) 
Aktor zagrał też wiele ról filmowych i telewizyjnych . Miłośnicy seriali pamiętają go 
na pewno z roli Pawła Hanisza, bodaj pierwszego polskiego serialu-tasiemca, pod 
tytułem „W labiryncie" (wyprodukowany w latach 1988-1990), zaś w ielbiciele kina 
kojarzą jego osobę z filmami Krzysztofa Gradowskiego o Panu Kleksie, gdzie za 
grał postać Komandora Maxa Bensona. Jak większość wziętych aktorów, występu
je głównie w serialach, takich jak: „Złotopolscy ''. „Samo życ ie ''. czy „M, jak miłość". 
Jan Jankowski jest laureatem prestiżowej Nagrody im. Zbigniewa Cybulskiego przyznawa
nej przez licząc y się w końcu XX wieku tygodnik filmowy „Ekran". (Rok przyznania: 1986). 
W musicalu Boyband wciela się w rolę menadżera zespołu Freedom - Waylanda. 
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Absolwent Wydziału Aktorskiego PWSFTviT 
w Łodzi (1985). Grał w wiele głównych ról w 
filmach kinowych i telewizyjnych m.in w reż. 

Krzysztofa Zanussiego („Kontrakt''. „ Gdzieś

kolwiek jest jeśliś jest...", „Urok wszeteczny"), 
Andrzeja Domalika (,,Schodami w górę, scho
dami w dół ... "), Janusza Kidawy-Błońskiego
(„Męskie Sprawy"), Mirosława Borka ( „Cudze 
szczęście") oraz w wielu serialach telewizyj
nych (,,Na dobre i na złe''. „Pierwsza miłość " 

„Pensjonat pod różą", „Glina 2") Uczestniczył 
w kilku dużych produkcjach filmowych na 
świecie m.i n „Un altra vita" (Włochy), ,,Een 
zwarte Pool" (Holandia), „Extranjera" (Argen
tyna). Obecnie ukończył prace we włoskiej 
produkcji „Paolo VI " gdzie zagrał rolę Karola 
Wojtyły. 

BOYBAND 



Na co dzień mieszka i pracuje w Gdyni gdzie można 
zobaczyć go w rolach: Barbaro we „Francesco'; Joe 
Vegas w „Farne'; Lyle'a w „Footloose'; Billa Calhouna 
/ Lucentio w 11 Kiss me Kate" i Kota w 11 Pinokio". Wy
stępuje również w 11 Chicago" i „Draculi". 
Zagrał ponadto role: Jean Michela w „Klatce wa
riatek'; Four eyed Moe w „Pięciu braciach Moe" 
w reż. Olafa Lubaszenki, Rzemieślnika w „Śnie 
Nocy Letniej" w reż. Wojtka Kościelniaka oraz Ro
gera w spektaklu dyplomowym „Rent". Wystąpił 
także w spektaklach: „Słowa - Jacek Kaczmarski'; 
„Janosik, czyli Na Szkle Malowane" w reż. Krystyny 
Jandy, „Jesus Christ Superstar'; "Ania z Zielonego 
Wzgórza", „Atlantis'; „Hair". Ma za sobą liczne tour
ne zagraniczne z wieloma spektaklami Teatru Mu
zycznego w Gdyni. Zagrał w filmie„Król Ubu" Piotra 
Szulkina. 
Pochodzi z Opola i tam zaraził się zamiłowaniem 
do śpiewania. Przez 3 lata uczestniczył w zajęciach 
Opolskiego Studia Piosenki. Występował w filmach 
edukacyjnych „Young Digital Poland" (2000). 
Uczestniczył w „Debiutach" na KFPP w Opolu 
(2000), wystąpił w programie „Kawa czy herbata" 
(2001) oraz śpiewał w chórkach na KFPP w Opolu 
w latach 2006-2008. 
Jest absolwentem Studium Wokalno-Aktorskiego 
im. D. Baduszkowej w Gdyni (2004). Aktor Teatru 
Muzycznego w Gdyni od 2004 roku. Lubi rzucać 
butelkami ... za barem oczywiście, jest bowiem bar
manem (free style). Jego marzeniem jest połącze
nie Warszawa - Gdynia w dwie godziny;) 

Ukończył Szkołę Woka l no-Baletową 
w Gliwicach oraz szkołę J. Józefowicza 
przygotowującą do udziału w musicalu 
„Metro'; z którym był związany przez 12 
lat. Wystąpił w „Metrze" w teatrze Min
skoff na Broadwayu. Brał udział w przed
stawieniu „Pan Twardowski" - teatr 
Komedia, w rewiach M. Potockiej oraz 
w programach telewizyjnych, m.in. „Ka
baret Olgi Lipińskiej'; „Co nam w duszy 
gra". W latach 1994 - 95 pracował w Mo
ulin Rouge jako tancerz oraz solista 
kankana. Od kilku sezonów na deskach 
teatru 11 Roma"wcielał się w role Myszoła
pa - „Koty'; Czarnego Wa m pira - „Taniec 
Wampirów'; Draba - „Akademia Pana 
Kleksa" oraz zespół wokalno-taneczny 
„Upiór w operze". 
„Uważam, że jednym z najcudowniej
szych darów jakie czlowiek otrzymał to 
Muzyka. Na okrągło bez znudzenia słu
cham Ewy Cassidy, Queen i Pink Floyd. 
Ulubiony autor - Hermann Hesse, kolor 
- zielony." 
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W połowie Polak w połowie Ango
lijczyk. Uczeń Szkoły Wokalnej im. 
Wasowskiego w Warszawie. Przygo
dę z teatrem rozpoczął działalnością 
w amatorskiej grupie teatralnej. Swoje 
ambicje realizował w wielu przedsta
wieniach mi. w sztuce „Trzy zbiry" Da
rio Foe. Teatr to nie jedyna pasja Ed
sona ponieważ kocha również śpiew. 
Wokalne zdolności mógł zaprezento
wać przy okazji programu telewizyj
nego Idol gdzie dotarł do 40 najlep
szych uczestników. Edson był również 
członkiem chóru Sienna Gospel Choir 
oraz występował w roli wokalisty 
w zespole R' n' B o nazwie Black and 
White. Ma również na koncie udział 
w międzynarodowej produkcji mu
sicalowej „Musical Starligts". Tournee 
Europejskie objęło swoim zasięgiem 
m.in . Niemcy, Austrię oraz Szwajca
rię a artyści prezentowali największe 
przeboje z musicali A. L. Webbera oraz 
W. Disneya. Obecnie Edson poświęcił 
się całkowicie scenie teatralnej, pod
śpiewuje w zespole oczywiście R'n'B 
oraz zbiera materiał do swoje solowej 
płyty. 
Edson uwielbia lit e raturę Afro Amery
kańską. Jego ulubionym autorem jest 
Alex Haley. Ponadto pasją Edsona jest 
sport. Koszykówka oraz snooker to 
jego prawdziwe powołanie . 

' 
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Urodzony 30.10.1979 r. Absolwent Państwowej 
Wyższej Szkoły Fil mowej, Telewizyjnej i Teatralnej 
w Łodzi (2007) 
Najważniejsze role teatralne: sir Roland Delahaye 
w „ Pajęczej sieci " A. Christie w reż. Aleksandry 
Koniecznej (Teatr Studyjny w Łodzi, 2007), Gen. 
Pierwojedow w „Bobaku" F. Dostojewskiego 
w reż. Grigorija Lifanova (Teatr Studyjny w Łodzi, 
2007), Organ w „Świętoszku" Moliera w reż. Mi
chała Staszczaka (Teatr Studyjny w Łodzi, 2007), 
Ronsdorf w „ Księżniczce Czardasza" E. Calmana 
w reż . Jerzego Wolniaka (gościnn i e z zespołem 
Teatru Wielkiego w Łodzi , 2007). Ostatnio wy
stąp ił również w warszawskim Teatrze Komedia 
w przedstawieniach „Niebezpieczne związki" 

w reż. Bartłomieja Wyszomirskiego (rola Kawa
lera Dance ny) oraz „Koleżanki" w reż. Grzegorza 
Chrapkiewicza (rola Bernarda). 
Lau reat XXV Festiwalu Szkół Teatralnych w Ło
dzi (2007) - Nagroda Ministra Kultury za rolę sir 
Rolanda w „ Pajęczej sieci ''. Role telewizyjne: „Trę
dowata" (2000), „Codzienna 2 m. 3" (2007), „Na
znaczony" (2008), od roku jest w obsadzie serialu 
„Barwy Szczęścia " w roli Mateusza. Prowadził pro
gram „Kurier TV" i „Superexpress TV" (2000-2002). 
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Student IV roku Wydziału Aktorskiego Akademii 
Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Lau
reat programu „Szansa na sukces''. półfinalista 

I i Ili edycji „Idola". Przez 4 lata pracował w pro
gramie „Songowanie na ekranie" emitowanym 
w TVP 1. Śpiewa od dziecka. Laureat wielu ogól
nopolskich festiwali. Już jako 9-latek brał udział 
w festiwalach piosenki francuskiej, angielskiej 
oraz w przeglądach poezji śpiewanej . W 2007 
roku wystąpił na 44. Krajowym Festiwalu Pio
senki w Opolu w koncercie „Niebo z moich stron" 
poświęconym twórczości Seweryna Krajewskie
go. W 2008 roku wystąpił w wielu koncertach 
telewizyjnych poświęconych m.in . 90'1eciu ZA
IKSu, czy rocznicy pontyfikatu Jana Pawia 11. Od 
niedawna zajmuje się również pracą w dubbin
gu. Miłość do muzyki zawdzięcza rodzicom oraz 
siostrze, która przyczyniła się do jego „ podróży 
z muzyką". Jego ulubionym gatunkiem jest mu
sical, dlatego zakochał się w Londynie i niesa
mowitych produkcjach na West Endzie. Zade
biutował rolą Raoula de Chagny w musicalu An
drew Lloyd Webber' a „Upiór w operze" w Teatrze 
Muzycznym ROMA. Rola Sean'a w „Boybandzie" 
jest jedną z jego ról dyplomowych. 

25-letni Białostoczanin. Absolwent Wydzia 
łu Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi 
(2007r.). Zadebiutował na czwartym roku 
studiów rolą Telemaka w „Powrocie Odysa" 
w reż. P. Wodziń s kiego w Teatrze Pol skim im. 
H. Konieczki w Bydgoszczy. Na tej samej sce
nie zagrał jeszcze Azderbala w„Drugim zabi
ciu psa" M. Hłaski (reż. W.Rubin), Kajtusia vel 
Kevina w „Kajtusiu Czarodzieju" J. Korczaka 
(reż. Ł. Kos), Kamila Desmoulins w „Sprawie 
Dantona" S. Przybyszewskiej (reż . P. Łysak) 

oraz w „We are the champions" - koncercie 
piosenek sportowych (reż Ł. Gajdzis). Wcie
lił się też w Chłopca z Gwiazd w ,,Chłopcu 
z Gwiazd" O. Wilde'a w reżyserii W. Malajka
ta w Teatrze Dzieci Zagłębia im. J. Dormana 
w Będzinie . Od półtora roku jest w obsadzie 
serialu „Na dobre i na złe" jako młody sta
żysta Kostek Matuszka. Na dużym ekranie 
debiutuje rolą Michała w „Generale Nilu" 
w reżyserii Ryszarda Bugajskiego. Prywatnie 
uzależniony od kina. Chętnie gra w tenisa 
i pływa na desce windsurfingowej. 
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To było 11 lat temu. W n1e1stnreJącym JUZ, war
szawskim klubie Colosseum debiutował na scenie 
pierwszy polski boy band o nazwie Just 5. Zespół 
został, zgodnie z regułami sztuki, wyłoniony dro
gą castingu. W Poznaniu. No właśnie. W Poznaniu. 
Część zespołu robiła wcześniej karierę w znanych, 
poznańskich chórach chłopięcych. Jeden np. w Po
znańskich Słowikach Stefana Stuligrosza, a jeden -
w konkurencyjnych Polskich Słowikach Wojciecha 
Kroloppa, popularnego wówczas boy band-lidera, 
znanego dzisiaj bardziej z rubryk kryminalnych jako 
Wojciech K. Ale ja nie o tym. 
Chłopcy mieli już wówczas pierwszego hita pt. 
„Kolorowe sny''. na koncert przyszło więc kilka cięż
kozbrojnych legionów małoletnich fanek. Przed 
Just 5 jako support występował inny, profesjonal
ny choć nieznany, amerykański boy band. O jego 
profesjonalizmie świadczył dobitnie przynajmniej 
jeden fakt. Otóż zespół wyposażony był w specjal
nego Murzyna który, dobrze znając kroki tańca 
synchronicznego wykonywanego przez chłopców, 
umiejętnie i z kamienną miną, za pomocą specjal
nej szczotki wymiatał spod ich nóg pluszowe mi
sie, rzucane na scenę przez ciężkozbrojne, wyjące 
jak barbarzyńscy wojownicy, dziewczęta. Robił to 
po to, aby fikający skomplikowane figury chłopcy 
nie połamali sobie na nich nóżek. Zmiatacz robił to 
wprawnie ale szalenie delikatnie, zapewne aby nie 
urazić uczuć rzucających. A może w obawie o wła
sne życie? Mógł wszak zostać rozszarpany! Zmiatał 
je na pokażne kupki po bokach sceny. Owe dowody 
bezgranicznego, dziecięcego uwielbienia zostały 

następnie z pietyzmem, na oczach fanek zabrane 
ze sceny, aby pozostawić wrażenie, że chłopcy to 
wszystko zabiorą, przytulą, ucałują itd. 
Widok ten zrobił na mnie wstrząsające wrażenie. 
O wiele większe niż sam koncert. 
Oczywiście następnego dnia brutalnie wyszydziłem 
na łamach Gazety Wyborczej cały koncert, narażając 
się na wściekłość menadżera, rozpacz samego ze
społu i zwierzęcą nienawiść fanek. W anonimowym 
liście życzyły mi raka trzustki. Później dowiedziałem 
się, że to najbardziej bolesna śmierć z możliwych. 
Zrobiłem tak, ponieważ boy band wydawał mi się 
najobrzydliwszym wykwitem kultury masowej. Oto 
cyniczny producent wyżyma pieniądze z nastolet
nich, rozkochanych fanek za pomocą pięciu pięk
nych, romantycznych, piejących cienkim głosem 
i żwawo fikających nóżkami naiwniaków. Robi to 
profesjonalnie i z wyrachowaniem. A muzyka po
winna przecież być spontaniczna, buntownicza, 
agresywna i co najważniejsze - konieczna. Wyjący 

z bólu Kurt Cobain jest o całe piekło bardziej wiary
godny niż przewracająca oczami, jęcząca i wzdycha
jąca grupa ładnych, metroseksualnych chłopców. 
Nie miałem racji. Zrozumiałem to wiele lat później. 
Zjawiska, których się nie pojmuje, bo nie jest się np. 
13-letnią dziewczynką, najchętniej wytłumaczyć 
sobie i innym, głupotą. Czysty, piękny, sokratejski 
intelektualizm moralny: gdyby znali prawdę, to by 
tego nie czynili. I pewnie słuchaliby Nirvany. Boże, 
jakie to naiwne! Wystarczyło jednak odczytać to 
zjawisko kodem nie muzycznym, estetycznym czy 
ekonomicznym, ale seksuologicznym! Otóż tego 
rodzaju ekstatyczne zachowania wynikają z przy
czyn cywilizacyjnych. 13-letnia dziewczynka we
dług naszych norm uważana jest jeszcze za dziecko, 
chociaż biologicznie, hormonalnie i mentalnie jest 
już kobietą. Może np. urodzić dziecko. Kiedy zrobi 
to nawet 16-tolatka, uważamy to za patologię. Jeśli 
18-tolatka - mówi się że to jeszcze zbyt wcześnie. 
Jeśli zgadzamy się, że ciąża jest wynikiem seksu to 
co, pytam, te dziewczynki mają robić ze swoją sek
sualnością przez te długie lata? Ponad Ćwierć swo
jego ówczesnego życia. Rzucanie misiów na scenę 
i kochanie się w wirtualnych kochankach uważam 
za najłagodniejszą alternatywę. Seksualność 13-to
latki?! To przecież żałosne - oburzy się ktoś o trady
cyjnych, konserwatywnych i pro-rodzinnych, kato
lickich chciałoby się od razu uprościć, poglądach. 
Dziś ciągle nie lubię, ale przynajmniej rozumiem 
fenomen boy bandów, a moja trzustka czuje się 

świetnie. 

Zawsze pocieszam się tym, że boy bandy są jak cho
roba dziecięca. Szybko przemijają. Są jak motyle -
piękne i nietrwałe. Dziewczynki, które w 1997 roku 
były w klubie Colosseum, dziś pewnie są normalny
mi, szczęśliwymi żonami, może mamami i rzucanie 
misiów wydaje się im lekkim obciachem. Choć pew
nie też łączą się z przyjemnymi wspomnieniami, 
a może nawet pierwszymi erotycznymi fantazjami? 
Muzycznie też niewiele z tego wynika, pod warun
kiem, że za boy band nie uznamy Beatlesów i masy 
innych zespołów, wzbudzających seksualną histerię 
nastoletnich fanek. A jeśli nawet, to i tak są wyjątki. 
Otóż jednym z kolesi, którym profesjonalny Murzyn 
wymiatał polskie pluszaki spod nóg był niejaki Ju
stin Timberlake. Dzisiaj - bodaj największy artysta 
pop na świecie. Twórca sukcesu m.in. ostatniej płyty 
Madonny. Zespół nazywał się 'N Sync. Niemożliwe? 
Kto nie wierzy, niech sprawdzi! 

Robert Leszczyński, 
szef działu kultury tygodnika Wprost 

Znów siedzę sam 
Czy anioły dzielą ze mną los 

Czy wiedzą gdzie 
Są miejsca, w których czas 

Odmienia nas 
Słyszałem o nich że 

Poświęcenie niesie je przez świat 
więc gdy błądzimy w smutnych snach 

skrzydłami chronią nas 
i choć miłość rani mnie 
kocham anioły to wiem 

Ich skrzydeł szum przynosi ukojenie 
spokój i wyciszenie 

Zawsze gdy jest mi źle 
Wodospad białych piór 

Przynosi mi nadzieję 
Przez chwilę znów się śmieję 

i wtedy znika ból 
one mnie chronią 

Kocham anioły to wiem 

słowa polskie Tomasz Dutkiewicz 
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Gdy jest ze mną źle 
A mój ból jak chłód 
przenika mnie 
rozglądam się 

wiem że skrzydeł szum znów uniesie mnie 
przez chwilę tak jak ptak 
z aniołem lecę przez świat 
choć miłość ma kres 
Kocham anioły to wiem 

Ich skrzydeł szum przynosi ukojenie 
spokój i wyciszenie 
Zawsze gdy jest mi źle 
Wodospad białych piór 
Przynosi mi nadzieję 
Przez chwilę znów się śmieję 
wtedy znika ból 
one mnie chronią 
Kocham anioły to wiem 

Ich skrzydeł szum przynosi ukojenie 
spokój i wyciszenie 
Zawsze gdy jest mi źle 
Wodospad białych piór 
Przynosi mi nadzieję 
Przez chwilę znów się śmieję 
wtedy znika ból 
one mnie chronią 
Kocham anioły to wiem 
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Świt ją budzi ze snu 
Narzuca jakiś ciuch 

Wierzy, że wóz odpali dziś 
kolejny raz 

Tak zaczął się dzień 
Ten sam wciąż od lat 

Aż nagle już ma 
Naprawdę w końcu tego dość 

I uśmiech na jej twarzy zgasi 
Aja 

Chorus: 
Pragnę ci wyznać: 

Jak jedna na milion 
Wciąż zmierzasz do celu i 

Zrozumiesz to gdy przyjdzie czas 
Tak pragnę ci wyznać 

Tej jednej na milion, lecz 
ty nigdy nie usłyszysz mnie 

Nie, ty nie usłyszysz mnie 
Ty nigdy, nigdy nie usłyszysz mnie 

Przeciera swą twarz 
Makijaż we łzach 

Boi się ,że ktoś ujrzy ten jej niemy ból 
więc krzyczy bez słów 

Ja słyszę jej głos 
Nie wiesz do dziś jak piękna jesteś wciąż 

A uśmiech na jej twarzy zgasł 

słowa polskie Tomasz Dutkiewicz 
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Chorus: 
Pragnę ci wyznać 
Jak jedna na milion 
Wciąż zmierzasz do celu i 
Zrozumiesz to gdy przyjdzie czas 
Tak pragnę ci wyznać 
Tej jednej na milion lecz 
ty nigdy nie usłyszysz mnie 

Będę twoim światłem 
Przeprowadzę cię przez ciemność 
Będę z tobą wszędzie 
Odmienimy tej historii finał 
Tej jednej na milion 
Tej jednej na milion 

I kiedyś to pojmiesz 
Zrozumiesz to któregoś dnia 

Chorus 
Jak jedna na milion 
Wciąż zmierzasz do celu i 
Zrozumiesz to gdy przyjdzie czas 
Tak pragnę ci wyznać 
Tej jednej na milion 
i wierzę że usłyszysz mnie 

Wciąż zmierzasz do celu i 
Zrozumiesz to gdy przyjdzie czas 
Tak pragnie ci wyznać 
Tej jednej na milion 
i wierzę że usłyszysz mnie 

słowa polskie Tomasz Dutkiewicz 
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Wciąż pamiętam tamten czas 
~lady wspomnień w moich snach 

Cienie tamtych chwil 
Twarze za szybą 

Milczą w zmierzchu dnia 
Nocą ożyją 

Ranek znów - kolejny dzień 
Ludzie jak tysiące mgnień 
W nich widzę twoją twarz 

I wiem niestety że 
Już nie dowiesz się 

Kim byłaś w mym życiu oh Mandy 

Chorus: 
Ty oddałaś mi siebie bez słowa 

Porzucałem cię nieraz oh Mandy 
Pozwalałaś mi zacząć od nowa 
Potrzebuję cię teraz oh Mandy 

Wiem że szybko płynie czas 
W nocnych cieniach szukam nas 

Chcę oszukać los spełnić marzenia 
Lecz znów nadchodzi dzień 

I wszystko się zmienia oh Mandy 

Chorus 
Ty oddałaś mi siebie bez słowa 

Porzucałem cię nieraz oh Mandy 
Pozwalała ś mi zacząć od nowa 
Potrzebuję cię teraz oh Mandy 

Dawnych wspomnień twarz rodzi s ię nocą 
Ranek budzi sny 

I sny znów odchodzą oh Mandy 

Chorus 
Ty oddałaś mi siebie bez słowa 

Porzucałem ci ę nieraz oh Mandy 
Pozwalałaś mi zacząć od nowa 
Potrzebuję cię teraz oh Mandy 

Ty oddałaś mi siebie bez słowa 
Porzucałem cię nieraz oh Mandy 
Pozwalałaś mi zacząć od nowa 

Potrzebuję cię 

słowa polskie Tomasz Dutkiewicz 
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Już czas przyznać się że to mój błąd 
To był błąd 
Twoja twarz jak zwykle przy mnie 
Twojej szminki ś lad na szklance ciąg l e mam 
Moje myśli rozpalone 
W mojej głowie strzępki słów 
Chcę zapomnieć, chcę zapomnieć ten zły czas 

Robiłem nie tak, myślałem nie to, lecz pomimo 
Proszę znowu ze mną bądź 
Gdy zrobię znów błąd przypomnij mi to co teraz śpiewam 
Chcę na zawsze z tobą być 

J.ak ćma w płomienia żar wpadłem w tę historię 
Slepa ćma 
I w popiele uczuć swych już święciłem glorię 
To nie było jednak to 
W tej potyczce serc zranionych zwyciężyłaś przecież ty 
Czy potrafisz mi wybaczyć ten czas zły 

Robiłem nie tak, myślałem nie to, lecz pomimo 
Proszę znowu ze mną bądż 
Gdy zrobię znów błąd przypomnij mi to co teraz śpiewam 
Chcę na zawsze z tobą być 

Na zawsze we dwoje, szczęśliwi oboje 
Trzeba wa lczyć i przez życie razem iść 
Chronić wciąż miłość swą 

I już nigdy słów nie rzucać na wiatr 

Robiłem nie tak, myślałem nie to, lecz pomimo 
Proszę znow u ze mną bądź 
Gdy z robię znów błąd przypomnij mi to co teraz śpiewam 
Chcę na zawsze z tobą być 

Więc teraz - juz teraz wiesz, pragnę z tobą być 
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Ty, jesteś dla mnie wszystkim co mam 
Jesteś dla mnie wszystkim co znam 

Lecz jesteś gdzieś ukryta na dnie, spojrzeń własnych i słów 
Jesteś szyfrem w sieci swych snów 
Nadszedł czas by zmienić swój los 

Pustkę zmienić już w coś 
Zrozum czeka tam ktoś, ktoś, ktoś 

Więc nigdy nie poddawaj się bo wiesz, 
Zawsze na to masz czas, zawsze na to masz czas 

A Jięc już weź się w garść, weź się w garść 
Nie wiem na co czekasz wciąż 

To twój czas nie spóźnij s ię hej, hej 
Weź się w garść 

Zobacz błysk - twoja twarz 
W świetle lśni 

Niech zawsze lśni 
Niech lśni 

Stop- przestań już zadręczać się wciąż 

Przestań robić ciągle na złość 
$wiatu, sobie i mnie 

Więc oczyść myśli bo chcę 
W twych oczach ujrzeć radość I śmiech 

Zrozum miłość to błysk 
Na twej twa rz y już lśni i wreszcie możesz się śmiać, śmiać, śmiać 

Nie daj się złym myślom nigdy zepchnąć w dół 
Zawsze na to masz czas, zawsze na to masz czas 

A więc już weź się w garść, weź się w garść 
Nie wiem na co czekasz wciąż 

To twój czas nie spóźnij się hej, hej 
Weź się w garść 

Zobacz błysk- twoja twarz 
W świetle lśni 

Niech zawsze lśni 
Niech lśni 

Hej, daj się poznać 
Bo sobą przesłania sz mój świa t 

Hej, popatrz na mnie 
Bo sobą przesłaniasz mój świat 

A więc już weź się w garść, weź się w garść 
Nie wiem na co czekasz wciąż 
To twój czas nie spóźnij się hej, hej 
Weż się w garść 
Zobacz błysk- twoja twarz 
W świetle lśni 
N i ech zawsze lśni 
Niech lśni 

Hej, daj się poznać 
Bo sobą przesłaniasz mój świat 
Hej, popatrz na mnie 
Bo sobą przesłaniasz mój świat 

Hej, daj się kochać 
Bo sobą przesłaniasz mój świat 

A więc już weź się w garść, weź się w garść 
Lśni - twoja twarz 
Nie wiem na co czekasz wciąż 
Lśni - twoja twarz 

Lśnij swą miłością jak ja 

Kolejny letni dzień 
Powoli budzi się 

I Paryż I Rzym 
Chcę być tam gdzie ty 

Mi liony ludzi w krąg 
Miliony nóg i rąk 

A mnie jest wciąż ź le 
Bo z tobą być chcę 

I tęsknię, ty w iesz 
I wszystkie listy nie wysłane 

Czytam setny raz 
Każdą linijkę znam 

Nie umiem już być sam 
Wiem, mog łem wysłać je 

Lecz cóż, po prostu bałem się 
Słowa nie znaczą nic 

Tak bardzo kocham cię 

Kolejny letni dzień 
Do końca zbliża się 

Mam szczęście, tak wiem 
Lecz wrócić już chcę 

Zabierz mnie stąd 
Jestem tu sam 

Zabierz mnie stąd 
Ciepło twych rąk 

Przypomni nasz dom 
Więc zabierz mnie stąd 

Jestem tu sam 
I jest mi źle 

I wrócić już chcę 

I czuję jakbym 
się zagubił 

Wśród kolejnych dni 
Bo tam gdzie jesteś ty 
Kiedyś byliśmy my 
Więc czemu życie pisze za nas scenariuszy treść 
Ty miałaś inny sen 
I w nim nie było mnie 

Nowy zimowy dzień 
Powoli budzi się 
Znów Paryż I Rzym 
Chcę być tam gdzie ty 
I tęsknię, ty wiesz 
Gdzie jest nasz dom 
Wrócić już chcę 

Pozwól mi znów 
Odnaleźć nasz dom 
Gdzie jest nasz dom 
Zmieniłem się, wiesz 
I wrócić już chcę 
Tam gdzie nasz dom 
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Projekt plakatu i grafika - Andrzej Wieteszka 
Sesja zdjęciowa do programu i plakatu - Mariusz Trzciński 
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W przedstawieniu wykorzystano piosenki:. 
Robbie Williams Ange/s 

Backstreet Boys One in a mi/lion 

Backstreet Boys Everybody 
Backstreet Boys /'// never break your heart 

Maroon5 Wake up call 
'Nsync Tearin' up my heart 

Take That Back for good 

Take That Everything changes 

Take That Shine 

Westlife The easy way 

Westlife Home 

Westlife Mandy 

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia 
01-592 Warszawa, ul. Słowackiego l 9a 
Tel. 022 833 40 66, 022 833 15 84 
www.teatrkomedia.pl 

Sekretariat 
Małgorzata Kondracka 
Tel. 022 833 15 84 
sekreta ri at@teatrkomedia.pl 

Biuro Promocji, Reklamy i Organizacji Widowni 
Agnieszka Butowska i Magdalena Pniewska 
Tel./fax 022 833 96 1 O, tel. 022 832 46 19 
Biuro@teatrkomedia.pl 
Rezerwacja@teatrkomedia.pl 

Kasa biletowa czynna: 
w poniedziałek w godzinach 10:00 - 15:00 
Od wtorku do soboty w godzinach 10:00 - 14:30 i 15:30 - 18:00 
w niedzielę w godzinach 15:00 - 18:00 
oraz zawsze na godzinę przed spektaklem 
Tel. 022 833 68 80 

' 

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ 

yRALNJĄ 
A_ 1912 ~ 
'7.ti: ~rN"l;" 

I BUCL'\V' 
Warszawa ul. Młynarska 27 

Dziękujemy 

Trasa Świętokrzyska Sp.z o.o. 
za bezpłatne udostępnienie wizerunku 

Mostu świętokrzyskiego 




