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Urodzony 26 lutego 1802 w Besan~on, zmarł 22 maja 1885 w Paryżu. Był pisarzem, 
poetą, dramaturgiem i politykiem. A także jednym z największych umysłów i autorytetów moralnych swoich czasów. W naszej epoce 
byłby zasadnie nazwany obrońcą praw człowieka oraz aktywistą społecznym. Uznawany za najważniejszego przedstawiciela literatury 
francuskiego romantyzmu, był jednocześnie mężem stanu, wybiegającym myślą o ponad sto lat w przyszłość wizjonerem Zjednoczonej 
Europy, prekursorem UE. Członek Akademii Francuskiej, deputowany do Konstytuanty, następnie do Zgromadzenia Narodowego. Wspierał 
rewolucję lipcową w 1830, brał udział w rewolucji lutowej w 1848. Z powodu przekonań politycznych, jako przeciwnik Il Cesarstwa, przez 
19 lat (1851-1870) przebywał na dobrowolnym \\rygnaniu poza Francją. Po upadku Napoleona III w roku 1870 wrócił do Francji w aureoli 
„duchowego przywódcy". Pochowany z honorami w paryskim Panteonie. To fakty. Ale o tym wyjątkowym człowieku warto wiedzieć więcej . 



-
Związki pisarza z muzyką otacza aura paradoksu. Miał podobno powiedzie ' : " iech nik t nie składa 
muzyki do moich wiersz '. A przecież j uż, w jego cz:tsach czynili to liczni kompozytorzy, w tym osobiści rrzyjaciele pisarza, jak Berlioz czy 
Liszt. o ięcej, am . Hugooył autor.em libretta do praw ie musicalu, jakim była opera „La Esmeralda" według „Dzvronnika z Not re Dame", 
kompono.wana p rzez„. rzyjad ' łl ę pisarza, Lou i e Bertin. 

Hu o nie miał zd In ścl mwzycznych, ale -interesował się muzyką i był jej koneserem. Do jego ulubionych kempozytorów zaH zali 
ię Gluc Weber i - podziwiany przez całą· Europę - BeethQven. O wyrafinowanym guścill pisarza świadczy jednak zainteresowanie 
dziełami da nych mistrzów, jak Monteverdi i Palestrina. Dopiero w id XX (i to w drugiej połowie) przywrócił tym artystom należn rangę. 
Zaprzyjafoiony z Lisztem H ugo żartował liście d o przyjaciół , ze słynny wirtUO? udzielał mu w domu lekcji gry na fortepianie, „ale tylko 
jednym pal em·. Gdy Berl ioz powrócił do Paryża w 1832 roku z inspirującej wyprawy do Włoch, na powitalnym koncercie, na któty 
wykonano m.in. „Symfonię fantastyczną", Wiktor Hugo za iadał na widowni obok Liszta, Paganiniego i Chopina z George and. 

Ocenia si , ze-sf czasów obecnych powstało około r:ys i~oa kompozycjl muzycznych, który h t orzywem była twórczość Wiktora 
Hu o. Jego sztuk.i t ralne, łamiące zasady klasyi;znego teatru na rzecz dram atu ron ntyczuego, wzbudzały zainteresowanie w ielu 
kompozytorów opero eh. Pośród ponad stu oper (!) opartych bezpośred nio na utworach pisarza, znajdują się tak sztandarowe pozycje, jak 
„Rigoletto" Verdieg - skomponowane do dramatu Hugo „Kr l się bawin, „Ernani" tego samego kompozytora - według dramatu ,.Hernaitt. 

raz „Lucretia Borgi " Dionizettieg , 
Poruszające wiersze Wiktora Hugo - uznaWa,tV!gO 

·emc:lka za największego poetę w dziejach lite.ratury francu dej 
~in pirowały do tworzenia pieśni, pomimo deklar wanej.niechęci 

samego poety do podobnych praktyk. Autoram i pieśni do erszy 
Hugo (można ich wię.c nazwać wórcami „poezji śpiewanej") 

b} li ro.in. Berlioz, Bizet, Faure, Franck, Lalo, Liszt, Massenet . (,# 
Rachmanin ow, Saint- aens i Wagner. Powstawały r6w nie:l 
utwory. ymfoniczne, o popularnej w dobie roma ntyzmu, fo ie 
poematu muzyc:znego. Liszt napisał swojego „Maźepę" według 

es Orfontales", inny po m at s mfoniczny, „Ce qu'on entend ur 
la montagne" (Co słychać w góra h) opad rta wierszu 
liście". 

Koniec wieku t>rzyniósł, oczfwiśc ie, m usic e. 
„Le _Miserables" według powieści „Nędznicy" autorstwa Alaina 

.BoubWa i Claude'a-Michela Schonberga (1980), to obecnie 
najczęściej wystawia ny musical w zech ~Zasów. A było jesż ze 
„Notre-Dame ~ Paris" - adaptacja „Dzwonnika ź Notre-Dame ' 
dokonana przez Luca Plamondona (libretto) i Richa rda Cocciante . 
muzyka) z Garou w roli Quasimodo (1998) . 

. . 

Wielki pisarz był człowiekiem wielu talentów. Nie są powszechnie znane jego - wybitne - uzdolnienia 
plastyczne. Hugo stworzył ok. 4000 rysunków i akvvareli, w latach 1848-1851 twórczość plastyczna zdomino · ała jego działalno ć artystyczną. 

Mial .i na tym polu :.Vłasny, silnie fndyv;idualny styL Pracował, jak przystało na pisarza, tylko na papi rze, preferował mroczne tonacje, 
używał atramentu, czerni i bieli, rzadko innych barw. ksperymentował mieszając atrament z kawą, węglem, sadzami, szkicował ptasim 
piórem~ nawet zapałką, cza ami tęcz wika'mi Budowa! w ten po ób śmiałe faktury, był „improwizatorem". Nie wahał się używać na 
plam atramentowych, czym - w pew nym sensie - wypnedził ich zastosowanie do słynny.eh testów projel cyjnych Rorschacha. Ta analogfa 
do psychoanalizy nie j~st zresztą zupełnym anachron izmem Wiktor Hugo szukał stanów „podświadomych", rysując bez patrzenia na kartkę, 
albo UŻ)'Wając w tym celu lewej ręki (był praworęc ny). 

jego rysunki zaskakują nowoczesnością. - pisarz nie rysował jak jego współcześni, jego styl wyprzedzał epokę, zmierzając 

w kierunku surreal izmu ·(lata 20. XX wi ku), cr.y nawet ek pre jonizmu abstrakcyjnego (lata 40. XX wieku). Prekursorska postawa Hugo 
może przypominać twórczoŚĆ ·angielskie 0 malarza, W~ma Turnera, który w zupełnej izolacji „wymyślił impresjonizm", niemal na pół 
w~ku przc;d francuskimi impresjo i&tami. 
· Hugo nie afiszował się ze swoją twórczością malarską, traktował j ą marginalni&, jako hobby. Rozdawał rysunki przyjaciołom, 
zwłaszcza tym. k tórzy odwiedzali go na wygnaniu. Chętnie tworzył o olicznościowl! karty pocztowe, czasami ilustrował własne teksty, 
głównie poetyckie. Podcza wiei letniego pobytu na wyspach Jersey i Guernsey artysta zżył się z morzem i. je t no częs tym tematem jego 
ry 4nków i szkiców. Jedna.lt: z upływem lat prace plastyczne Hugo coraz bardziej odchodziły od realizmu w stronę fantas tyki. 

~ .... ~11!1111111111111111.,.~!llll!!!llllfJllllll!ll!!lll...-i~~~~-

al nt plastyczny Hugo został dostrzeżony 
i żywo komentowany przez w ·półczesnych . Do 
entuzjastów zaliczał się Baudelair, który nap i sał: 

„Nie znalazłem u wy tawc · w S lonu t j wspaniałej 

wyobrpźni, która tl(\'\.i w obrazach \Viktora 
Hugo, nicz m tajemnica w n iebie. Mówię o jego 
ry unkach t ramentowych, bo to v.rięcej niż jasne, , 
że w poezji nasz poeta jest kr " Iem pejzażystów". 
Podobno słów pochwały nie szczędził pisarzowi 
Van Gogh. 

T órczość plastyczną Wiktora Hugo ta:k 
ot'o zrecenzował największy malarz tamtej epok' 
Eugene Delacroix: „Gdyby Hugo postanowił osta' 
malarzem a nie pisarzem, przyćmiłby w zy tkich 
artystów naszego stul~ia". 

Zachęcamy do odwiedzenia 
internetowej z galerią prac plastyczn> eh 
pod adresem: www.3dsrc.com/victorhugo/ 
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Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, 
monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę 

posiada grupa ludzi, monarcha musi ustąpić 
arystokracji. A kiedy wszyścy mają dostęp do $wiatła 
wiedzy, w tedy nadchodzi czas demokracji 

Wiktor. Hugo, wybitny wizjoner, jest p rekursorem wielu społecznych i politycznych k oncepcji, a nawet pojęć, k tóre 
urzeczywjstniły się i nabrały znaczenia dopiero po jego śmierci. Należy do nich dyskurs n a temat k ary śmierci, 
który trwa do dzisiaj w Europie. Należy do nich koncepcja rywalizacji handloweil która do złudzenia przypomina pozytywne 
efekty globalizacji. A wreszcie „Stany Zjednoczone Europy" - zalążek Unii Europejskiej! 

l{ara śmierci 



. "' Wymial]-a handlow a zamiast wojny 

Pi rz, który twierdził że „handel zastąpi wojnę", by ł zagorzałym obrońcą kolonizacji 
hu manitarne.i, kt6r;i jak precyzował : „powinna, zastępując dawne podboje, być tylko 
tymczasowa i nie trwać dłużej n iż konie~zne". 18 maja 1879, podczas bankietu fetują.tego 
zniesienie niewolnictwa Hugo wygi s ił przemówienie popieraj ąc!! kolonizację w imieniu 
llI Republiki: ,.,Morze Śródziemne jest jeziorem dla cywilizacji. I nie je t bez znaczenia, 
że to morze ma na jednym ze s~ych brzegów stary świat, na drugim zaś świat nieznany, 
a to zna1..'ey" z jednej strony pełna cywilizacja, a z drugiej całkowita barbaria". Dalej mówił 

tak: „ i: ocidaje Afrykę Europie. Weźcie ją nia dla armat, ale dla pługa, nie dla szabli, 
ale dl h n dlu, nie dla bitwy, ale przemysłu, nie dla podboju , lecz dla braterstwa". Tak 
pozyt. \'ne spojrzenie na misję człowiek.a· za rł w sent ncji: „Współpracuj z Bogiem. 
Prze iduj. Zaradzaj. Troszcz . ię". f Collab.m ,111 l}ieu. l're11ois. Pourvois. l'rrnds soin.] 

Stany Zjednoczone Europy 

Idea Stanów Zjednoczonych Europy przewijała się wielokrotnie w przemówieniach 
i pismach Wiktora Hugo: „Żadnych granic! Ren dla wszy~t l i 4: Bądzmy jedną Republiką, 
bądźmy Stanami Zj noczonymi Europ), bąd~my kontyn nt lną tederacją, wolnością 

europejską, bądzmy pokojem światowym! ~ (prze~ó"' enie Zgromadzeniu N rodowy m, 
marzec 1871). Gdy w 1876 w okrutny posób tłumiono pov.stania bosn iackich Serbów 
i Bułgaró przeciw! o imperium otomański e u, Hago ńapisał mani fi ·, t zatytułowany „Dla 
Serbii": „Zbrndnie pozo tają zb odniarnt, a rządy nie mają więcej 1 prawnień od jednostek, 
al} napadać innych dopóki Europa jest solidaroa. (. .. ) To co się dzieje w Serbii pokazuje 
konieczność utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. lech po podzielo ych rządach 
nastąpią zjednoczone ludy. hciałbym na koniec ąycia dokonał wieli iego dz ieła i umrzeć. 

Tak oto ustanow ić Stany Zjednuc zonc. Europy" {notatka z lat 1876-78) Jego współcze ni 
m aża li tę i.de za absurd i utopię (r'l p. Francuzi i Niemcy uważani byli za „dz~edzicznie" 
skazanych na wieczną wrogość). iktor Hugo- ni był jedna naiwny: „N iech będzie, że 

to utopia. Ale nic zapomir jmy, że(. .. ) utopie j~ nej epoki stają ię fakt.i mi w n~stępnej". 

Jakby na z.lość oponentom pisał: „PrzC'd t r<:ema dniami, 1-ł lip1.a. l adziłern w rnoim 
ogrodzie w Hauteville-House dąb Stanów Zjednoczonych Lu opy (17 li J 1870). 

Wystąpienia polityczne 

-

W czasie swojej kariery politycznej Wiktor Hugo wygło ił w1ele przeroowień. z któr)ch najsłynniejsze zebranp pozrnej w tomie . ctes r t 
paroles" (Czyny i sław.i). D oojbardziej znanych z:tlicry ' można wy~tąpi nia: przeciwko biedzie (1849), o sytuacji kobiet (w ..:..1:a ie po euu 
George and, 1876 prz ciw oświacie religijnej oraz za sz~olą laicką i bezpłatną (l8SQ). liczne wystąpienia przeciw] o karze smieci (m.in. 
zawierające ną sentencję: „Co mówi społecteństwo? Nie zabijaj. A jall'-to mówi? Zabijając!"), kilka wystąpień d ty1..z4cyc pokoju • 
świecie (1849) i za powszechn m prawem wybor~zym. Wyst'ępował też w izbie wyż zej parlamentu w sprawie wolnoś i pras). popi r ł 

uwerenność Polski (1S41). . , 

Reformator .społeczny „ 
, ~ . 

Hugo pr.agnął zmian w społeczenstwie takim iakie onb było . lT prawiedliwiał '-\"Zbogacanie się, lecz gwałtownie os .i rżał ustr · j mer wno ci 
społecznej. W) stępm I przed bo a1y m, kapitalizującym 1.y ki zamiast przeznaczać je na produk ję. Elita mieszczan. ka ni znOSiłil j o 
pogłąd6w - jawił si ę w n ich jako „wróg Id a. owy , choć nie był nawet so jalistą. Kiedy wybuchła wojna niemiecko-francuska. pi. an: J tępił 
jako wojnę „ la kaprysu'\ a nie dla ol ości. Nastąpił upadek Imperium, W<)jna toczyla·się przeciw Republice nawoływani Wikt 
Hugo do pojednapia pozo t wało je nak bez echa. Umiarkowani republil an ie byli przer-ażen i : dla nich lepszy był Bismar I , niż ten l ·el 
,, połecznego podziaru dóbr" ... 
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musical według powieści Wiktora Hugo „Nędznicy" 

Claude-Michel Schonberg 
Herbert Kretzmer 

Alain Boublil i Jean-Mare Natel 
James Fenton 

John Cameron 

Wojciech Kępczyrl.ski 
Sebastian Gonciarz 

Daniel Wyszogrodzki 
Maciej Pawłowski 

Grzegorz Policiński 
Magdalena Tesławska, Paweł Grabarczyk 

Paulina Andrzejewska 
Włodzimierz Kowalczyk, Artur Jóźwik, Piotr Skórka 

Maciej Bargiełowski 

Adam Keller 
Krystian Drywa 
Tomasz Filipial< 

Anna Waś 

Wojciech Kępczyński 

Anna Domżalska 
Ewa Iżykowska 

Marzena Ajzert-Lauks 
Krzysztof Jaszczal< 

Lena Zuchnial< 
Joachim Ziebura 

Mirosław Romejko 

Krzysztof Jaszczal<, Jalrub Lubov.ricz, 
Maciej Tomaszewski, Agnieszka Czapiewska 

Mirosław Gołębiowski, Anna Waś 

Michał Małczak, Adrian Rutkowski 

Anna Zujkiemcz 
Alina Różankiemcz 

Ola Bieńkowska 
Tomasz Narloch 

muzyka 
teksty piosenek 

oryginalny tekst francuski 
dodatkowy materiał 
oryginalna orkiestracja 

reżyseria 

II reżyser, reżyseria śmatła 
przekład 

kierownictwo muzyczne 
scenografia 
kostiumy 
choreografia 
reżyseria dźmęlru 

kierownictwo produkcji 

projekty projekcji 
realizacja projekcji 
realizacja śmatła 
asystent kostiumologa 

współpraca choreograficzna, współpraca przy przekładzie 

przygotowanie wokalne: soliści i zespół 
przygotowanie wokalne: soliści 
przygotowanie wokalne zespołu Five Lines 
II dyrygent, asystent kierownika muzycznego 
przygotowanie chóralne, III dyrygent, ass. kierownika muzycznego 
koordynator pracy orkiestry 
inspektor orkiestry 

pianiści korepetytorzy 

kierownictwo techniczne 

operatorzy systemu Visual Act 

koordynacja pracy artystycznej 
koordynacja pracy artystycznej 
inspicjent dzieci 
inspicjent 

Pierwsze wykonanie londyńskie: 
Cameron Mackintosh oraz The Royal Shalcespeare Company 

Adaptacja i reżyseria oryginalnej produkcji londyńskiej: Trevor Nunn i John Caird 

Premiera: Teatr Muzyczny ROMA, 25 września 2010 



Realizatorzy 
Wojciech l(ępczyńslci . . rezysena 
Ab olwent w rs wskiej PWST. Twórca przedstawień muzy znych w teatrach w całym kraju, m. in. „Huśtawka", ,,'!he 
Fantasrks", . I Do, l Do", „Me nd My irl~ W latach 1991-1998 dyrektor Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego 
w Radomiu. wórca i dyrektor trzech edycj i Międzynarodowego Festiwalu Gombrowicwwskiego. Re:i:yser uznanych za sukces 
artystyczny i komercyjny musi · ,Józef i cudowny płaszcz snów w technikolor.<e" Andrew Lloyda Webbera, "Fai e" Davida 
de Silvy, "Cra:zy For You z muzyką George'a Gershwina, . Miss Saigon" Claude-Mi hela Schonberga, , Kot ó•v" Lloyda Webbera. 
l<ei.y er i współautor libretta m usicalu ,,Akademia Pana Klek " (2007). typcnd;-sra United States lnfonnation Agency oraz 

The British Council (,,Zarząd.amie teatrem w warunkach gospodarki rynkowej"). Od 1998 roku dyrektor naczelny i arty, t;-czny T tru Muzycmego ROMA 
w \Varsza\\~e . Laureat Nagrody im. Aleksandra Bardiniego za . mi trzowskic p rowadzenie tea tru rm 1zycznego", przyznanej podczas 23. Przegk1du riosenki 
Aktorskiej we Wrocławiu (2002) oraz Nagrody Prometeusza za "upór i konsekwencję w działalności artystycznej" (2003). W 2005 roku otrzymał nagrodę Arts 
& Business Awards za „mistrzowskie zarządzanie kulturą'', a dwa lata później A-. empi.kir 2007 z:1 stworzen ie pol;;kiego musicalu na św iatowym poziomie 
(,,Akademia Pana Kleha'"). W 2005 roku ot ymal Złoty Krzyż Zasługi w uznaniu wybitnych zasług w działalnośc i na rzecz rozwo ju lrnltury i za osiągn i\'da 
w pracy organizatorskiej . Jest laureatem nagrody ·pecja!nej Feliksa 2007 za ~pel<takl .Akademia Pana Kleksa". Po premierze „Upiora w operze" - w roku 2009 
- odznaczony medalem Zasłużony dla kultury Gloria Anis. 

„Upiór w operte'" - reżyseria 

„Akademia Pana !<Je~" - reżyseria i libretto 
• Taniec ampirów" - współpraca reżyserska 

. Koty" - reżyseria 

Sebastian Gonciarz 
II reżyser, 

reżyseria światła 

. Grease" - ~żyseria 

,)Miss Saigon" - reżyseria 

.Cra.Z)' for You" - reżyseria 

Daniel Wyszogrodzlci 
przekład 

Autor i tłumacz, także dzicnnilcarz m uzyczny. Przygotował wiele przek.bdów na potrzeb ' telew izji, Llumacząc m.in. filmy 
muzyczne i musicale, jak .v est Side tory", ,;l he o und Of Music", . Yellow Submarine'', .Ned Kelly", „Yentl". Oprncował 

polską wersję języko'""I ekranizacji musicalu "Upiór ' operze" (2004). Tłumaczy te!-sty amerykański h poetów piosenki: 
Leonarda ohen , Boba Dylana i innych. Autor popularnej książki biograficznej, .Sarysfakcja - The olling Stones" (cztery 
wydania), redaktor wielu edycji płytowych, z których seria • w recie nasz - dzieła '" szystkie Marka Grechuty" (15 DJ 
otrtymała Fryderyka w 2001 roku za .,n ajl epszą reedycj~"- llyl korespondentem praso' rym i radi wym w Nowym Jorku, 

obecnie jest krajowym korespondentem pras ' polonijnej w S . Od 2003 roku wsp6lpracujc z magazynem „z"~erci dło", gdzie prowadzi autorski dział 
recenzji plytowych i publikuje wywiady z gwiazdami muzyki Jako dzienni.kan współpracował z wi~kszoS<:ią krajowych czasopism muzycznych i kulturalnych 
- m.in. „Machina" (oryginalna), ,Jazz Forum" i „Muza" (redaktor naczelny w latach 2002- 2004). Jest autorem poeryc iego przekładu najn wszej k--siążki 

Leonarda Cohena „Księga tęsknory" (The Book Of Longing), która ukazała ·ię w Polsce nakładem Domu Wydawniczego RebL'- W Teatrze Muzycznym ROi'v!A 
\ V Warszawie wysta\\riono w jego przekładzie musicale „Koty", .,Taniec V ampirów" i .. Upiór w operze''. Jest współautorem libretta (wraz t. \Vojciechem 
Kępczyilskim) i autorem teksów piosenek do musicalu ,,;\l<ademia Pana Kleksa" z muz:yką ndr1.eja Korzyilskiego. Dla Teatru Rozrywki w Chorzowie 
przygotował przekłady musicali „Olivcr1" i „Producenci" (2009). Teatr '.Vielki w Poznaniu zrealizo\'nł polską prapremierę opery . Brundibar" w jego przekładzie 
(2009). Od marca 2007 roku jest kierownikiem literackim TM ROMA. 

„Upiór w opene" - przekład 

"Akademia Pana I<Jeksa" - libretto i teksty pio enek 
„Taniec Wampiró,v" - przekład 

„Koty" - przekład 

Maciej Pawlowslci 
kierownictwo muzyczne 

KompoZ)'tor, dyrygent, aranżer, producent rmlzyczny i pedagog. Od 1998 roku kierownik m uzyczny Teatru 
Muzycznego Roma w 'Warszawie. Założyciel sieci autorskich szkół musicalowych (ASM), kształcących młodzież 
w zal re ie ;piewu , ta r\ca i sztuki aktorskiej. Od 1996 roku w tandemie z Wojciechem Kępczyń ·im Lrcalizował 
rolskie prap remiery musicali ,Józef i cudowny pia.zez snów w technikolorze"", „Fame", „Crazy For You", „Miss 
Saigon", „Grease", „Koty'\ "Akademia Pana Kleksa'1 oraz n piór w operzc1

' . Był także kierown ikiem muz 1cinyn1 
musicali Saniec v mpirów" Romana Polailskiego, „The \· 1zard of Oz" oraz „Prornises, Promises". Skomponował 
muzykę do ponad O spektakli teatralnych, pełnowymiarowego baletu „Lamaila", .Sen nocy letniej" oraz mu·icałi .Art Factory" i ,,Legenda Łysej Góry". j ·c 
autorem aranżacji do wielu musicali ''")'st:m~anych w Polsce i na świecie. jako dyrygent kierował orkiestrami ponad 3300 razy, a jako pedagog miał udi.iał 
w wyksztal eniu wielu znakomitych wokalistów sceny musicalowej. Ma na swoim koncie li zne edycje fo nograficzne, w tym pięć plyt orkiestrowych, 
m.in. musical ,,Kory (Złota Płyta), musical „Taniec Wamrirów" (Platynowa Plyta), musical ,,Akademia Pana Kleksa" (Złota Plyta) i musical „Upiór w operze" 
(podwójna Platynowa Płyk1). W pracy nie uznaje kompromisów. 

,.,Upiór w operze" - kiero\vnictwo 1nuzyczne, dyrygent 
kademia Pana l<Jeksa" - kiernwnictwo muzy zn ' ar-dl'!Żer, dyrygent 

,..Taniec VVampirów" - kierownict\\'0 muzyczne, dyrygent 
„Kory'·' - kierownictw o muzyczne. dyrygent 
. Grease" - kierownictwo muz ycme, dyrygent 
„M is „aigon" - kierownictwo muzyc7 .. ne ~ dyrygent 
"Crnzy for You" - kierownictwo muączne, dyrygent 
„Piotruś Pan" - dyrygent 
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Grzegorz Policińslci 
scenografia 
Scenograf i grafik. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczynał jako scenograf Tel w izji 
Polskiej w Krakowie i w Warszawie. Początkowo specjalizował się w telewizyjnych programach muzycznych i koncertach 
tran ·mitowanych na żywo . Realizowai projekty sceniczne dla takich czołowych arrystów polskich i zagranicznych, jak 
Krzysztof Penderecki, B rbara Hendrix, Mo nt errat Caballe, Berliner Philharmoniker i wielu innych, także wykonawców 
muzyki popularnej, m.in. Marillion. Zrezygnował z pracy w telewizji, by założyć własną firmę projektująca i produlrnjąq 
scenografię teatralną. Od tamtej pory cwor7:yl scenografie do wielu klasycznych musicali - m.in ... West Side Story'; „Hair'~ 

,Jesus Christ Superstar" - oraz do „Opery za trzy grosze". Realizuje wielkie \\~dowiska plenerowe, m.in. \Nianki. Pracował dla widu teatrów dramatycznych 
w \Varszav.ri t;\ \.Vrocławiu i vv innych xnbstach. 

Magdalena Teslawslca 
kostiumy 

Kostiumolog fil mowy i telewizyjny, projektantka mody. Absolwentka Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. 
Projektowała kostiumy do produkcji filmO\vych tak ich reżyserów, jak Andrzej Barański , Ryszard Ber, Paweł Komorowski, 
Andrzej Krauze, Wojciech Ha ,Jerzy Hoffman (,,Potop", . Ogniem i mieczem"), Juliusz Machubki („Szwadron"),Jan Rybkowski 
(. ,Gniazdo"), Jerzy v ójcik i And= i Żuławski („Na srebrnym globie", ,.Borys Godunow", „Błękitna nuta'~ „Szamanka"). Byln 
autorką kostiumów do filmów dla dzieci, m.in. „Pierścień księżnej Anny" i „Dzieje miscrza Twardowskiego". Uczestniczyła w 
realizacji kostiumów do hollywoodzkiej produkcji „Ostatni smok". Pracowała db teacrów dramatycznych i Teatru Telewizji. 
W Teatrze vVielkim w Wa r zawie w raz z Pawłem Grabarczykiem przygoto"')'wała kostiumy do „Strasznego dworu'', 
„i\fadame Butterfly", . Otella''. Jej pasją jest projektowanie mody. Do swoich sukcesów w tej dziedzinie zalicza kolekcję autorską 
pokazaną w L ·anie i kolekcję polską prtedstawioną na międzynarodowym pokazie w Rouen. Otrzymała nagrodę tygodnika .Przekrój", a za film „Medea" - medal 
za Realizację Roku Ok.r~gu Łódzkiego Związku Polskich Arrystów Plastyków. Przygotowała kostiumy do łynnych produkcji operowych, reżyserowanych przez 
M. Trelii\skiego - „Damy Pikowej" w berlińskiej Staatsoper Unter Den Linden i w Operze Narodowej w \ Varszawie oraz do ,,Andrei Chenier" w Teatrze \Viell<im 
w Poznaniu, Operze \Naszyn!,'toilskiej i Opert e Narodowej w Warszawie. Przygotowała kostiumy do „Madame Bunerfly" dla Teatru Maryj kiego w t Petersburgu 
oraz kostiumy do wil'Czo ru baletowego . sz manowski i taniec" dla Opery Narodowej w Warszawie. Jest autorką kostiumów do filmu ,Janosik, prawdziwa 
historia" (2009) w reż. Kasi Adamik i Agnieszki Holland. 

„Upiór w operze" - kostiumy 

Paweł Grabarczylc 
kostiumy 
Kostiumolog i grafik. Absolwent Wydz i ału Grafik i Warsztatowej Par1stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
w Łodzi (1983). Pracuje jako projektant i współpracuje przy realizacji kostiumów dla filmu i teatm , m.in. „Przypadki 
miłosne Baltazara Kobera", .. Kanclerz" i ,.Żel azną ręką", „Bo rys Godunow", „Błęk itna nuta" i „Szamanka'', „Szwadron", 
„Kiler". Projektował kostiumy do produkcji ]. Hoffmana . Ogniem i mieczem", do „Quo Vadis" ]. Kawalerowicza, b I także 
współtwórcą kostiumów teatralnych do spektakli w reżyserii K. Nnzara .Wesele" w Teatrze Powszechnym i „Ksiądz Marek" 
w Teatrze Telewizji oraz do „Ryszarda II I" w reż. H. BoukołO\vslciego. Ma w dorobku kostiumy do filmów dla młodzieży, 

m.in. „Maszyna zmian LI" i ,Jacek" (reż . Maleszka) oraz „Spona" (reż. W. Szarek). Był współtwórcą kostiumów do amerykańskiego filmu „Ostatni smok". 
IN Teatrze Wiell<im w Warszawie wraz z M. Tesław~ką przygotowywał kostiumy do „Strasznego dwom", .Madame Bunerfly'' oraz do „Otella~ Jako grafik jest 
autorem wielu wystaw ,.., kraju, a także za granicą : we Francji, w Hiszpanii, Japonii i USA. Przygotował kostiumy do produkcji opero\\')'Ch, reżyserowanych 
p= z M. Trelińskiego - „Damy Pikowej" w Staatsoper Unter Den Linden i w Operze Narodowej w \Varszawie oraz do „Andrei Cheniera" w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu, Operze Waszyngtońskiej i warszawskiej Operze 'arodowej. W 2005 roku przygotował kostiumy do „Madame Butterfly" dla Teatm Maryjskiego 
w Sankt Petersburgu, a w roku 2006 scenografię dla Opery Narodowej do \\~eczoru baletowego " zymanowski i taniec''. Jest autorem kostiumów do filmów 
. Stara Baśi\" (2004), . Palimpsest" (2006), „ The Coureageous Heart of Irena Sendler" (2009). Tworzy także kostiumy do popularnych seriali, m.in. „Pitbull", 
„Prawo miasta", .Twarzą w twarz", „Ojciec Mateusz'', ,.Klub szalonych dziewic" (2010). 

„Upiór w operze" - kostiumy 

Paulina Andrzejewslca 
choreografia 

horeograf, tancerka i pedagog. Urodzona w roku 1980 w Szczecinie, absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej i Akademii 
Muzycznej w Warsza\\~e (specjalizacja: pedagogika baletu). Od 2003 roku pedagog tańca współczesnego w Ogólnokształcącej 
Szkole Baletowej w Warsza,.,~e, a także w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Łodzi (w latach 2006-08). Jako tancerka 
brała udział m.in. w pektaklach ,.W 80 dni dookoła swiata" (Teatr Rampa), „Ifo~aty we \vlosach" (asystent choreografa Ryana 
Francois), „Orfeusz w pielcie", „Grease" i „Koty" (Teatr ROi\-lA). W spektal<lu „Taniec Wampirów" wg Romana Polańskiego 
by ła asystentką choreogra a Denni Callahana (Teat r RO MA). Występuje w licznych programach telewizyjnych, m.in. 
„Gorączka zlata", „Gra w przeboje", . Co nam w duszy gra", ,Jal<a to melodia". Jest twórcą i współtwórcą choreografii wystawianych w Teatrze Wielkim w Łodzi 
(„\.Vic..·czbr UaJ~ tO\vy · ·) 1 ho rc..:ogrnfi i konkurso wych db najlepSZ} h ut:żn i6w . Lk6 ł l.>aJtrow yd1, a cak".i.:c kompozycj i Wlip6k zesnych 01-az spd<takli dyplo m \.vych 
i ~tiud bale owych. jest 1-,.hun.:ograt"i..:rn m u icalu .~Up iór " Operze" w Teatrze ~tuzycznym R MA, jak ró \vnid cho reogra t: m mu~lcalu db l.b'.i ci .., Pn:y~ody 

pSzczólki Ma.i. w Teatrze Lale im. An d ena w Lublinie oraz wid wiska muzycznego otre Dame" w W rszawie. Nagrodzona pn.ez jury konkursu ,,Złote 
Pointy 200 " za choreografie współcz ne. W roku 2009 nagrodzona jako pedagog prowadzący zdobywczyni rytulu " ajlepszy absolwent szkół baletowych 
w Polsce 2009~ 

n piór w operze" - choreografia 
"Taniec W: mpirów" - as) , tentka choreografa 
. Kory" - taniec 
" rease" - taniec 
„Or eusz \ V piekle"' - taniec 



Maciej Bargiełowslci 
kierownictwo produkcji 
Absolwe nt pod yp lomow ych tudió w mened ie rskich na \Nydziale Zarządzania Uniwersytetu vVarsza wsk iei;o , 
pod11ilomowych studiów polonistycznych na UW oraz studiów magisterskich w zakresie psychologii na Wydziale f' ilozofii 
Chrześcijańskiej TK w Warszawie (~nie Uniwersytet Kardynała Stefa11a Wyszyi'tskiego). Menedżer i organizator widu 
przedsięwzięć arcystycznych. \; larach 1991-1999 \\~cedyrektor Teatru Powszechnego im. J. Kochanow•kiego w Radomiu. 
Od kwietn ia 1999 roku z-ca dyrektora Teatru Wsp.Jlcz nego w Warszawie. \Vspółinicjator Międzynarodowego Festiw alu 
GombrowicZO\· kiego w Radom iu i wicedyrektor jego trzech edycji (1993- 1997), wicedyrektor Ogólnopolskich Konfrontaqi 

Teatralnych - Dni Fredrowi;kich (1994). W teatrach w Radomiu i w arszawie odpowiadał za produkcj~ ponad 70 spektakli 1 organizację blisko 140 występów 

z.espolów teatralnych z kroju i zagranicy. Ma bogate do wiadczerua dydaktyc-me t pedagogiczne. Jest autorem progr:unów szkoleniowych i warszt:llowych 
z zakresu komunikacji ' erbalnej oraz treningów w negocjacji, prezentacji i sztuce prumawiania. Ksztakil naucqcieli, dziennil<arzy radiowych, kwalifikował 

preLenterów telewizyjnych, dar dzal w sprawach wymowy bom z kręgó' biznesu i polityki. Uczestniczył w wielu wa ?.tatach i eminariach dla 
animatorów i menedźerÓ\ kultury, organizowan ych m.in. przez Mi.ni5terstwo Kultury, The Briti h .ouncil, 'I he Ameri · n Cent r, ZASP oraz placówki 
naukowe. Poza zainteresowaniami ściśle związanymi z praai zawad w11 zajmuje >ię także językoznawstwem, komu11ikacją społeczną i plastyką . Od 1 stycznia 
2006 roku 1est Zasl:fp dyrektora naczdnego i anystycznego Teatru Muzycznego ROl\llA.. 

'"Up iór w operze" - kierownictwo produk.(ji 
,,Akademia Pana Klek " - kierownictwo produkcji 

Włodzimierz l(owalczylc 
reżyseria dźwięku 

Pra ę zawodową rozpoczą ł w studio nagrali Polskiego Radia i Telewizji w Wa rszawie, następnie pracował w stud io 
radiowym w Lublin ie, w KAW Tonpres , od w ielu lat do chwili obecnej w studio nagrań . Chróst" w Sulejówku_ 
Jego dorobek r i. ·crski to ponad 20 0 nagran y h płyt d ługogr jący h m.in. takich wykonawc' w, jak: K. Krawczyk 
i M. Rodowicz oraz zespołów: Bajm, Vox, Budka Sutlera, Perfect , Maanam, Kalus Mitffoch, Blue Cafe. Od 2000 roku 
wsp61pracuk z reatrem Muzycznym ROMA przy wszystkich produkcjach musicalowych. 

Artur ]óźwilc 
reżyseria dźwięku 
Absolwent Uniwersytetu l ąskiego w !<atowica , W ydz' Pedagogiczno-Artystyczny, ukoilczone studia podyplomowe 
na Politechn ice Warsza\\ kici na \ ydzial~ Elektroniki i Techni Informacyjnych. Od tya.nia 2000 pracownik \I ydziału 

Techniki Polskiego Radia S.A. w rozgłośni przy uł. M śliwieckiej 3/517 (Program Trzec i). Od września 2006 współpracuje 
z dzienn ikarzem muzycznym Piotrem Stelmachem przy audycji Offensywa, nadawanej n· anten ie Programu 'rzeciego 
Polskiego Radia. Owocem tej współpracy jest pierw za w histori i polskiej fonog ra ti płyta z sesjami radiowymi 
zrealizowanymi i nagran 'nu podczas audycji Offensywa ' legendarnym studiu im. gn ieszk i s ieck ieJ. d 2004 
współpracuje z Tearrem Muzycznym Rom . . Realizow I dh'~~k w przedstawieniach ,,Koty", . Taniec ampirów'~ ,,Akademia 
Pana Kleks.a" i .Upiór w operze''. 

Adam l(eller 
projekty projekcji 

Grafik, animator, producent. Studiował na Uniwersytecie l.ódzkim. Współpracuj przy projektach scenogr~fii z wieloma 
te:ittnmi w kraj u, m.i n. prq spektaklach .,Jl.1aclame Butterfly~ „Wielebni''; bska Noc". Z eatrem Muzycznym Ron» 
współpracował przy tworzeniu projekcji mul timedialnych do musical.i „t..liss Sajgon", . Grease" 1 „ piór w operze". Zajmuje 
się tworzeniem grafik i rumacj i na rotrzeby tel w izji - m.in. op rawy programów i anałów telewizyjnych, efekty 
specjalne do filmów fabul.amych i reklamowych. 

l(rystian Drywa 
realizacja projekcji 
Abso lwent Państwowej Szkoły Baletowej w Gdailsku. Jako specjali sta od projekcji multimedialnych współpracuje 
z wieloma teatrami, m.in. Teatrem Buffo i Rampa. v Teatrze Muzycznym ROMA realizował projekcje multimedialne 
w prte<htawieniach ~Piotruś Pan". ,.Miss Saigon", .Grease", . Koty", .1' niec Wampirów", ,,Ak demia Pana Kleksa" i „Upiór 
, .v operze~ 

Anna Domżalska 
przygotowanie wokalne: soliści i zespól 

Abs łwentka \'rydziału Pedagogiki Instrumentalnej w klas ie fortepianu oraz ydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii 
Muzycz11ej w Gdań ku. W łatach 93-1< 95 występowała z P lscim órem Kameralnym Schola Cantorum Gedanensis
Współpracowala z teatrem Junio r przy Teatrze Muzycznym w Gdyni (200 -2 06) prtygotowując w kalnie musicale 
"Małpą być", „ zach i Papuga~ baJkę ,.Arbuzowy mak", a tal<Że spektakle muzyczne: .Młodsi Panowie Dwaj" oroz „ wiat 
według Osieckiej". W 2007 roku rozpoczęła współpracę z Teatrem Muzycznym ROMA podczas realizacji musicalu " piór w 
operze", Od 2008 roku brała udzial w przygotowaniach spektakli muzycznych . My fair Lady", ,,skrzypek: na dachu" i „Lalka" 
w Teatrze luzycrnym w Gdyni. W 2010 roku współpracowała z Teatrem Wybrzeże zajmując s i ę oprnwą wokalną 

spektaklu „Nasi najdro7.si". Przygotow}"vala wokalnie wiele projektów muzycznych, między innymi koncerty z piosenkami 
Agnieszki Osieckiej, Janusza Strobla, Jeremiego Przybory oraz Jerzego Wasowskiego. ProwodziL zajęcia z emisji głosu oroz interpretacji piosenki podczas wielu 
warsztatów wokalnych . W 2003 roku rozpoczęla praktykę pedagogiczną '. Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie jest obecnie wykładowcą na kierunku jazz 
i muzyka estradowa. 
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Ewa lżylcowslca 
przygotowanie wokalne: soliści 
kończyła Akademi ę Muzyczn~ im. F. Chopina w Warszawie, gdzie studiowała śpiew solowy pod kieru nkiem prof. 

K. oławskiej i PYVST im. A. Zelwerowicza w Warszawie. l onrynuowala edukację w Accademia Musicale Chigiana w Sienle, 
Accademia di Santa Cec ilia w Rzymie i Teatra alla Scala w Mediolanie. Debiutowała na scenie mediolańskiej La Scal.i rolą Rity 
w operle Dionizet.tiego „Rita" (19 1). scenie wiedeńskiej Kammeroper debiutowała w 1986 roku - śpiewała tam m.in. 
Hrabin> ' "v eselu Fi ara"' i Violettę w "Trnviacie". z,viązana od 1982 roku z Teatrem \Nielkim w Poznaniu , wykonywała 
m.in. panię Rozalindy w "Zemście iemperza" i Blondy w „Uprowaduniu z Seraju''. W latach 1987- 1991 była solistką opery 

w Lucernie. Jest laureatką licznych nagród krajowych i zagranicznych. Śpiewała główne partie w wielu operach K. Pendereckiego, m.in. „Czarna maska", 
„Diabły z Loudun" i .Raj utracony''. Jej repenuar orat0ryjno-kantat0wy obejmuje wybitne dzieła od baroku po muzykę współcze>ną, w tym wszystkie dzieła 
oratoryjne K. Pendercedriego i 1. Góreckiego. Dokonała licznych nagraó radiowy eh i telewizyjnych dla Polskiego Radia i TVP, a także dla Radio Vaticano, 
telewizji ORF w Austrii, radia Swiss Romande oraz dla telewizji filipińskiej i brazylijskiej. Od wielu lat zajmuje si~ pralctyką pedagogiczną, prowadząc kursy 
wokalne w Pols e i za granicą (m.in. w Polskiej Akademii Nauk. gdlie w łatach 2003 i 2005 zdob la najwyższą punktację w rankingu ' kladowców). 
Współpracuje z reżyserami teatralnymi jako konsultant wokalno-aktorslri, prowadzi zajęcia z retoryki dla ięży i w seminariach duchmrnych. Od 2003 roku 
jako przedstawiciel Akademii Muzycznej w Warszawie przez cztery lata prowadziła zajęc i na Keimyung University w Degu ( orea Poh1dniowa), była także 
dyrektorem Keimyung F. Chopin Academy o Music. Od 2004 roku jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina ' Wa zaw ie na 
Wydziale Wokalnym, a także wykładowcą w Polskiej Akademii Nauk. W 2010 roku wydala dwa solowe albumy: „Pieśni Chopina" i ,,Arie barokowe". 

l(rzysztof ]aszczalc 
II dyrygent, asystent lcierownilca muzycznego 

Ukończył Akademię Muzyczną w Łodz i na Wydziale Instrumentalnym w klasie fonepianu. Od początku działalności 
zawodowej związany głównie z teatrami. Już w szkole średn iej dokonał pien zych nagrań - w eatrze Lalkowym 
,.Pinokio" w Łodzi do przedstawienia pod k ierownictwem ojca, Marka Jaszczaka. Od 1991 roku vspółpracował 

z Teatrem Powszechnym w Łodzi , gdzie kierownikiem muzycznym byl l'vlaciej Pawłowski. Od 1995 roku zajmuje 
tanowisko kierownika muzycznego w tym teatne. Z Wojciechem Kępczyńskim i Maciej m Pawłowskim współpracuje 

od 1997 roku, co byto początkiem jego - trwającej do dzisiaj - przygody z musicalem. Od realizacji „Tańca Wampirów" 
w Teatrze MtJZ)'CZTI)~n ROMA jest asystentem Macieja Pawłowskiego i drugim dyrygentem. 

Lena Zucbnialc 
przygotowanie chóralne, III dyrygent, 
asystent kierownika muzycznego 

Absolwentka Akadem ii Muącznej im. F. Chopina w \Narszawie (Wydział Edukacji Muzycznej, pecjalno: ć dyrygentura 
chóralna). Abl;oh entka Zl'SM lJ st. im. Chopina w arsza\\~e w klasie saksofonu, v ydzialu Piosenki oraz Podyplomowego 
Studium Jazzowego w kia ie wokalistyki jazzowej. Absolw ent ka PSM I st. im. K. Kurpińsk ieg o w vVarszawie 

krzypic>c. Od najmłodszych lat związana ze sceną muzyczną: solistka zespołu dzie cięcego Tęcza , wokalistka trio Tiramisu. Laureatka Grand Prix 
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Ponugalii, estiwalu Euro Eco Meeting oraz LI miejsca na Międzynarod wym Festiwalu Wokalistów 
ja?.zowych w Zamo ciu w 2002 roku. \Vspólpracowala z wieloma anystami sceny muzycznej (m.in. Kasia Kowalska, Marysia Sado' ka, Halina Kunicka, 
Andrzej Dąbrowski) i zespołami w charal<terze wokalistki lub/i ofo nistki. Brała udział w programach TV m. in. „Tęczowy Music Bo. ", „Co jest grane!", 
"Rand.l<a w ciemno~ .J:ika to melodia" i "~elu koncenach (m. in. w Pałacu Prezydenckim, na festiwalach w Opolu i Sopocie). Od kilku lat prowadzi jęcia 

wokalnie i ucz y emisji głosu, między innymi w Autorskiej Szkole Musicalowej Macieja Pawłowskie •o. W Teatrze Muzycznym ROMA pracowała przy 
musi a h „Miss Sajgon", „Kot ", „Tanlec Wampirów" i ,,Akademia Pana Kleksa". Od c<:asu premiery „Upiora w operze" poza funkcją asystenta kierownika 
muzycznego j t także III dyrygentem. 

Joachim Ziebura 
koordynator pracy orkiestry 

W 19 81 ro u ukończrt Ak demię Muzyc z ną w Kato w icach (Wydz iał Muzyk i Rozr)'\ ko wej i Jazzu). Jako 
inst ru me ntal b ta {flety, saksofony) g rał m. in. w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji pod d rekc j ą Jerzego 
Miliana w l(atowicach (1984-1991), w Big Bandzie Wiesława Pieregorólki, wspótpracowal także z Big Warsaw 
Ba nd Stanisława Fijalkowskiego. W latach 1991-2007 pracował w orkiest rze Teatru Rozrywki w Chorzowie 
pod d re kcj ą Jerzego Jarosi ka, od 1995 roku wspó ł prac uje z Maciejem Pawłowskim przy realizacjach 
Wojciecha l'ępczyńskiego . Bra ł udz iał w w ielu trasa h koncertowych po Europie , graj ą w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia 
i TekwiLji. Był menagerem musicalowych tras koncenowy h organizowanych przez "~elkie agencje zagranic-zne: Star Entertainment, Berlin ( "fa~ta'~ ,Jezus 
Christ uperstar", . Mamma Mia") oraz Meinecke Evem, Brema („faita"). Był taicie aktorem w ~pektaklu "Madame ·n1erese" wg Blaise'a Cendrarsa, w adaptacji 
i reżyserii Michała Ratyńskiego w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, gdzie partnerował Eżbiecie Okupskiej. v Orkiestrze Teatru Muzycznego ROl\IA pod 
dyrekcją Macieja P włowskiego gra na saksofonie altow;m, tenorowym, na fletach oraz instnunentach kla\\~szow eh. 

Anna Waś 
asystent kostiumologa 
Ukończ 'la szkołę plastyczną, obecnie jest studentką historii sztuki na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana V yszyńskiego . 

Pra~ "'sceną rozp~a' roku '97 w Teatrze Wielkim w vVarsza\\ie. Jest autorką kostiumów do spektakli „ZAiKS to ludzie" 
<Teatr Muzy zny ROMA), ,,Zabawki Pana Boga", .Mały Ksią~· (Now Scena), „Piękne panie i panowie''. ,,1 tak Cię kocham" 
(Teatr Kamien ica) oraz do lianych reklam tele\vizyjnych. Jako asystent kostiumologa pracowała w Teatrze Muącznym 

ROMA p17y spektaklach ,.Akademia !'ana Kleksa" i „Upiór w opern". 



Wylconawcy 
Janusz l(rucińslci 
Jean Valjean 
Absolwe n t Studium Teatra lnego . Lort s tud iO ·, 
prowadzonego przez ak to rów krakowskich teat r6w: 
Starego , S łowackiego i TU, oraz wykładowców PWST 
w Krakowie. W latach 1994-1995 zdobywał pierwsze 
doświadczenia zaw<>d owe wyst~p uj ąc z krakow ki m 
"Kabaretem Art ura I.". W 1995 roku rozpoczął naukę 

w !:itudiwn Wokalno Aktorskim przy Teatrze Muzya.nym 
im. D. Baduszkowej w Gdyni. W latach 1996-2001 pracował na etacie w zespole aktorskim 
Teatru Rozrywki w Chorzowie, do konaląc jednocześnie warsztat wokalny pod kierunkiem 
mgr Danuty Bogus. Od 2001 roku jako .,wolny st.-zeiec" współpracuje z innymi teatrami: 
Ope ra a Zam ku w Szczecin ie, Teatr i\1u2yczny im . D. B. duszkowej w Gdyni , Teatr 
Muzyc-zny ROMA w \>Varsz.awie, Teatr Rampa w \Varszawie, Teatr im. \"hndy Siemaszkowej 
w Rze ·zowie. Ma n a w" irn koncie w~pótp r:r cę z Katari;yną „ij rtne r, Ba rtłomieiem 

Gliniakiem, Zygmuntem Koniecznym . Włodi;imierzem Korczem, Zbigniewem Łapiilskim , 

Dariuszem Lap ir't kim , Marcinem Partyką, Piotrem Rub ikiem. W 2004 ro ku 1d obył 
dyplom aktora dramant (egzamin eksternistycz ny ZASP). W 2005 roku zapreze ntował 
się na Fest iwalu im . An riy Grrma n w Zielonej Górze zdobywając Nagrod~ ZAS P za 
indywidualność estradową, Nagrodę Pub!icznosci i Grand Prix festiwalu. Od 2007 roku 
występuje w tytułowe) roli w musicalu .Jekyll & Hyde" w Teatrze Rozrywki w Chorzov.ic. 

Teatr Muzy<'.'L.n)' ROl'v1A: 
,,Taniec Wam piró\\•" (Chagall, . Miss Saigon" (ChnsJ 

i·-·' .. ,, 

I 
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Edyta !(rzemień 
Fantine 
Od 2 0 07 roku zw i ązo1111 z Teat rem Muzycznym 
RO MA Studentka Wydziału Wokalnego Uniwersyteru 
MuzyC'lnego im. F. Chopina w \, ars10wie. Absolwentka 
dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu 
Jagielloń k iego w Krakowie. Jednym , jej na1więks2ych 
osiągnięć artystycznych Jest rol a Chri stine Daae 
w musicalu .,Upiór w operze" wystawia nym na deskach 

Teatrn Muzycznego ROMA WystęprnA<ała także w musicalu ,,Akademia Pana KleksaM oraz 
koncercie .Najlep·ze z Romy". W marcu 2009 roku wygrała ca ·ring do nowego dubbingu 
najstarszego, pełnometrażowego filmu animowanego Disneya, Królewna Snieżka i siedmiu 
knsnoludków ". grając i piewając rolę Śnieżki . Premiera Di ney DVD oraz CD odbyła 
się jesienią tego samego roku . Piosenki ze ,,Śnieżki" znalazły s ię także na płycie „The 
Magie of Diso y". W w idowisku muącmym .Notre Dame - l'h i toire", wystawionym 
w sto!ea.nej Sali Kongresowej w 2009 i 2010 roku, i;agrala Esmerald~. W latach 2007-
2008 współpracowała z grupą artystyczną De O riunde prz)' musicalu „Dzwonnik z Notre 
Dame", grając rolę Flettr de Lys. Wystąpiła w spektaklu .Zegar z bl~kitnym skrzydłem" 

w rei. Weroniki Graboń . Op rócz tego wystąpiła w roli Bastieny w operze „Bastien 
i Bastiena" Mozarta w ramach prezentacji zespołó'.11 ope rowych PSM li st . ' Krakowie. 
P rezentowała arie ope rowe, pieśni rosyjskk, hiszpańskie i sta ropolskie ornz utw ory 
m usicalowe podczas recitali na Scenie Moliere w Krakowie, a także w Centnim Sztuki 
W pólczesnej Solv-ay. W styczniu 2009 roku śp iewała poda.as koncertu galowego „OdysejJ 
muzyczna", zorgaruzowanego przez Towarzystwo Straussowskte 1 Uniwersytet Jagielloński. 

W lipcu 2009 roku wystąpiła podczas m koncertu Summer Music Festival , wykonuiąc songi 
musicalowe. 

Teatr Muzyczny ROMA: 
„Upi6r w operze" (Christine), ,,Akademia Pana Kleksa" (uspół wr>kalny) 

Marcin Mrozińslci 
Mari us 
Absolwent Wydziału Akto rskiego Akademii Teatralnej 
im. . Zelwerowicza w Warsza\\~e . Reprei;entant Polsk i 
w Konkursie Pio>enk.i Eurowizji 2010. L:iu reat p rogramu 
,,Szanso na sukcesn, półfinalista l i Ił! ed) cji nldola". Przez 
4 l3ta pracował w programie . s ongowa n ie na ekran ie ' 
em itowanym w TVP !. l au reat >vielu ogólnopolsk ich 
i międzynarodowych festiwal i. Zadebi trtowa ł na trzec im 

roku studiów w musicalu „Upiór w operze" w roli Raoula w Teatrze Muzycznrm ROMA Jego 
kolejne role, w Sean w musicalu . Boyband" O<:atr Komedia), Duch w . Piosenko jest dobra na 
wszystko, czyli nieobecni mają rntję (Nova Scena), Clopin w widowisku muzycznym .Notre 
Dame l'histoire~ Motna go również oglądać w seńalu „Na dobre i na złe" CfVP2l. l'rowadzil 
program dla dzieci i młodzieży .Staraoke" (Canoon etwo rk ). agrodzony l'odw6j n ie 
Plarynową Płytą za partię Raoula na album.ie z oryginalna polską obsadą musicalu „Upiór 
w operze". Pracuje obecnie nad pierwszym albumem solowym . 

eatr Muzyczny ROMA 
. Upiór w open:e" (Raoul) 

Łulcasz Dziedzic 
]avert 
W 2005 roku ukończy! Studium Wokalno-Aktorsk ie 
im, D. 8Jdu ·zl<awej pr-,y Teatrze Mu 1.ycznym w Gdyni. 
Karierę rozpoczął dzięki głównej roli m~sktej w musicalu 
.,Ta niec \Nan1pi rów" \.Vg fi bnu Rorn 3n3 Pol ańsk iego, 

wystaw ionym n a sce n ie Teat ru Muzycznego ROMA 
w v nrs iawie w rei. Co rneliusa Balrnsa. Jest solistą 
Teatru Muz ycznego w Gdyni, gdz ie wystąp i ł in .in . 

w przedstawieniach .Farne" (re:i: . Ja rosław Staniek), „Foo tloose" (re2 . Maciej Korwin) , 
„P iękna i Bestia" (reż. Maciej Kor.vi n), .skrzypek na dachu" (rei. Jerzy Gruza) oraz ,,My Fair 
Lady" (reż. Macie j Ko rwin). Wykonuje rytu łow11 rol~ w pcipu lornym musicalu „FrJncesco" 
w reżyserii Woje i echa Kościelniaka. 

Tc-atr Muzyczny ROMA 
.Taniec Wam pirów" 0/nn Krolockl 

Ewa Lachowicz 
Eponine 

Abs o lw entka Stud i L1ll1 Wo kal no-Akto rskiego i m . 
D. Baduszkow ej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
Ukończyła równiei: l'oznań.ską Szkołę Baletową. Na deskach 
Teatru Muzycznego w Gdyni zagrała \Vide spektakli, m.in. 
„Sen nocy łetn i et ( 1-łennia) - rei. W. Koscielniak, muz. 
L. Możdżer, choreografia]. Staniek; .Scrnoge" (Mała I<ate) -
rei M . Korwin; . Hair" - reż. 'v . Kościelniak, choreografia 

J Stan iek; „Chicago" (Węgierka Hunyak) - reż. M. Korwin, J. t:aniek. 

TM ROMA 
„Upiór w operze" (Meg Giri), ,,Akademia Pana Kleksa" (zespól w okalny), „Taniec Wampirów" 
(zesp6ł wokalny I, „Koty" (Demeter), .Grease" (Sandy) 

Paulina ]anczalc 
Cosette 
Studentka dziennikarstwa w Szkole Wyższej Psychologii 
Spolecznej w \.Var za w ie. Ukończyła Ogólnoksztalcącą 
Szko lę Muzyczną im . Henryka Wieniawskiego . 
Absolwentka Autorskiej Szkoły Mus icalowej Macieja 
r.1włowskiego w Łodzi. Nad głosem pracuje lub procowała 

pod okiem takich znakomitych pedagog6w, jak: Jolanta 
Żmurko, Izabela Kłosińska, Dorota Wójc ik- Błaszczyk , 

ewa Iżykowska. Wiedzę :1ktor.ką nabywab w ASM w l odzi i na Wydziale Wokalnym 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie pod ok.iem profesora Gnegorza 
Chrapk:iev.~cza . Przez 3 lata trenowała tan iec towafZ)'\óki w Stud io ~kreacji Ruchowej Klubie 
Tańca Malwiny Pietrzyk we Wroclawiu oraz w Klubie Tai1ca Eskulap w l..odzr. Brała udział 
w licznych koncertach i wydarzeniach ortystycznych, jJ.k m-in. „Carmen" Bizeta - chór 
dziec ięcy w Teaaze Wielkim w Lodzi (1999). „Porgy & Bess" Gei;;hwina w Teau-ie Wielldm 
w Łodzi (2000), „Carmina Buranaw Orffa oraz "War Requiem" Brittena w l'i.lharmonii 
Łódzkiej. Wystąpiła na X Festiwalu Ope rowo-Operetkowym w Ciechocinku (2006) . 
W. p ólp racowała z Klubem Euro pejsk im Muzyane Twarze Europy. Wraz z ch órem 
Ogólnoksztalcącej Szkoły Muzycznej I i II stopni• im. H . Wieniawskiego w lodzi zdobyła 
wiek nagród i wyróżnien n a ko11kursach i fest iwalach chóralnych, m .in . Grand Prix 
na P rzeglądzie Chórów Szkół Muzyc znych Il ·wpnia w Skiern iewicach (2007) i na 
festiwalu antio Loclziens is w Łodzi. BraJa udział w premie rowym wykonaniu .Szkiców 
sy mfonicznyd 1" Andrze ja Hundziaka w ramach jub ileuszu SS-lecia OSM [ i Ił stopn ia 
w Filharr11on ii Łódzkiej (2007). Jest stypendystką Polskiego Stowarzyszenia Estradowego 
l'O LEST, Związku Artystów Scen Pol k ich ora7. Fundacji na Rzecz Rozwoju Inicjatyw 
Społecr.nych PERSPEKTYWY - „Na rzecz młodych ralent6w"'. 

Teatr Muzyczny ROMA 
. Upiór w opene" (Christine) 
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Łulcasz Zagrobelny 
Enjolras 
Pochodzi z vVrocławia, gdzie ukończy ł • kadcmię 

Muzyczną jako dyrygent chóralny. W 1999 roku znalazł 

ię w gronie debiutantów Fesfrwalu Opolskiego, śp 'ewając 

piosenkę z repertuaru Mietka Szczeniaka „Przyszl i 
o zmroku''. Zaproszony na casting do ROMY znalazł się 

.ilf w obsadzie $wiatowego hitu „Miss Saigon". Zagrał jedną 
z głównych ról i zestal w Romie na kolejne lata. Po „Miss 

Sa.igon" występował w „Grease"1 "'Kotach'', „Tańcu vnmpirów" i\'.' ,,Akademii Pana Kleksa", 
gdzie wcieW s ię w Alojzego Bąbla (i dublował Filipa G<llarza). W rym SJ.m)'ln czasie wspierał 
wokalnie tak.ich artystów, jak Natalia Kukulska, Maryla Rodowicz czy Ryszard Rynkm ki. 
Śp iewał jako „chó r-men·' w wielu programach telewizyjnych, m.in. „Show Time" 
i „Idol" Solowym albumem .Myśl' warte słów" zadebiutował w 2007 roku (m.in. przeboje 
"Nieprawda", „Życie na czekanie"). Jego kolejna płyta ,.Między dźwiękami'' ukaza ła si~ 
w 2009 roku i zaowo owała takimi hitami jak ,Jeszcze o nas'' czy .Mówisz i masz". Wielką 
popularnośc ią c ieszy ł się jego duet z Ewelina Flinta .Nie kro m, że kochasz mnie" (2008). 
Łukasz Zagrobelny wystąpil także w \11! edycji .Tai1ca z gwiazdami" Gego partnerką była 
Anna Głogowska). Łukasz ma na swoim koncie takie nagrody, jak Eska Music Awards 
(artysta rok\I), Superjedynka (przebój roku), Zloty mikrofonu gazety Popcorn, Viva-comet 
(przebój roku). Był równie:! nominowany do nagrody Fryderyka za debiut fonograficzny. 
Kolejna solowa płyta Łukasza Zagrobelnego ukaże się w 2011 roku. 

Teatr Muryczny ROMA: 
,,Akademia Pana Kleksa" (Alojzy Bąbel , Golarz Filip), „Taniec Wampirów·· (zespół wokalny), 
,,Kory" (Wiktor), "Grease" (Anioł Stróż) , "Miss Saigon" (1huy) 

Damian Aleksander 
Il Jean Valjean 
Absolwent Pań. twowego Studium vVokalno-Aktorskiego 
im. D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
Od drugiego roku stud iów wystcpował w gdyńskim 
teatrze, na trzec hn roku o t rzymał etat we wrocławskim 

t eatrze mus icalowym, gdzie zag rał główną rolę 
w spektaklu „Księga dżungli". jest finalis t ą Przeglądu 

Piosenki Aktorsk ie j w e Wrocławiu. Zagrał jedną 

z głównych ról u boku Jana No\\~ck iego w serialu „Zostać Miss l" (Kuba), wystąpił także 

w „Klanie" (Roch), ,,Lokatorach", „Kryminalnych", „Kasi i Tomku", .,facetac h do wzięcia" oraz 
w niezależnym filmie nagrodzonym w USA za scenariusz „Toilet Of Order''. \.Vraz z Discovery 
Channel zreali.zował polska wersję 10-odcinkowego se rialu popularnonaukowe o „Teste 
Case". Studiował psychoterapi~ zorientowaną na pro es wg metody A Mindella. Propagator 
amerykańskiej metody pracy z agresją ART, skierowanej głównie do nieprzystosowanej 
młodzieży. 

Teatr Muzyczny ROMA: 
.Upiór w operze" (Upió r), „Akademia Pana Kleksa" (Lewkonii<, Golarz Filip), „Koty" 
(Myszołnp), ,.Grease" (Danny Zuko. Kenickie), „Miss Saigon" (Chris, John) 

Rafał Drozd 
II Marius 
Akror i wokalista, związany od 2000 roku z Teatrem 

t udio Buffo. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego, 
Wydziału Historyczno-Pedagogicznego. W czasach 
szkoły średniej współtworzył zespół rockowy Apogeum, 
w którym zdobywał pierwsze szlify jako wokalista. 
Ws pólpracow I z TVP 2, występując gościnnie 

\ V programie „rYlój pierw zy raz" oraz nagry\vaj ąc 

czołówkę programu „Duże dzieci". Wykładowca wokalu w Centrum Rozwoju Artystycznego 
i w \ \.'arsztatowej Akademii Musicalowej ' Warsza\\~e. li spólpracuje z gitarzystą rockowym 
i aranżerem Zbigniewem Krebsem. Ma na swoim koncie wiele ról musicalowych w tym rol~ 
Mercutia w musicalu . Romeo i Julia" w reż. Janusza Józefowicza oraz rolę Jana w popularnym 
musicalu 11Metro". VVystępował w re\viach i koncertach transmitowanych przez TVP. 

Tomasz Steciulc 
Monsieur 1benardier 
Absolwent Państwowego Studium Wokalno-Aktor kiego 
im. D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycz n y m 
w Gdyni. Od 1990 roku związany z Teatrem Muzycznym 
w Gdyn i. Już w cza ie studiów za rai rolę Mariusza 
w .Nędznikach", Perczyka w "Skrzypku na dachu" 
i Chino w „v est Side tory". W 1994 roku został laureatem 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wroda\\~u. Wykonawca 

głównych ról w musicalach „Evita" (Che) i ,Jesus Christ uperstar" (Judasz). Brał udział 
\V w·ielu przedstawieniach muzycznych, m.in . „Czarnoksi~Lnik z krainy Oz", „Wichro\.ve 
wzgórza", „Szachy". Zagrał No Mae w musicalu „Pięciu braci Moe" (wysta\\~anym w Teatrze 
MuZ)'cznym Roma). Gra Fagina w musicalu „Oliver!" w Teatru Rozrywki w ChorzO\,~e. 

Teatr MUZ)'Czny RO MA: 
"Upiór w operze"· (Upiór), .,Akademia Pana Kleksa" (Golarz Filip, Kleks), „Koty" (Kot Bywalec, 
Gu. Karmazyn), „Grease" (Anioł Stróż), „Miss Saigon" (Szef) 

Anna Dzionelc 
Madame 1benardier 
Ukończyła Akademię Muzyczną w Łod zi w klasie 
wokalnej prof. <leli Wini rsk i j-Skrz •pkowskiej. Jest 
\delokrotną uczestniczką konkursów wokalnych w kraju 
i zagranicą. Zosta ła laureatką 10 Międzyuczeln ianego 
Konkursu Muzyk.i Kameralnej w Łodzi (trzecia nagroda). 
W 1996 roku uczestni zyła w Mi~dzynarodowym 
Konkursie Wokalnym w Tuluzie. v tym samym roku na 

33. Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Barcelonie otrzymała nagrodę specjalną za 
interpretację utworów hiszpańskich. Była uczestniczką mistrza kich kursów w tlarcelonie 
u prof. Daltona Baldwina i X3\iera Mont Salvatge. \N swoim bogatym repertuarze artystka 
ma arie operowe, operetkowe, pieśni oraz standardy muzyki rozrywkowej. Anna D2lonek 
jest solistką T tru Muzycznego w Łodzi od 1996 roku, a także adiunktem na Wydziale 
v\lokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej " Łodzi. Poza pracą na cenie teatralnej 
koncertuje w Polsce, Niemczech, Belgii i Hol<lndii. Nagrywa dla radia i telewizji. 

]an Bzdawlca 
Il Enjolras 
Zagrał głó\\~1e role w musicalach ,Józef i cudowny płaszcz 
snów w technikolorze~ oraz „Farne". W V Konkursie 
Teatrów Ogródkowy h w Starej Dziekance otrzymał 

al<torskie wyróżnienie za rolę w spektaklu „Młodzi, którzy 
kochają". Za szczególnie cenne doświadczenie uzn je 
współpracę z A. Holla nd w spektaklu Teatru Telewizji 
. Dybuk", z M. Dejczcrem w filmje „To musisz być Ty" oraz 

K. Langiem w filmie „Skarb Inków". Współpracuje z Teatrem Studio Buffo, jest dwukrotnym 
laureatem Przeglądu Piosenki Al<torskiej we \Nrodawiu. Nagrał solowy album „Na ekranie 
życia". Wystąpił w serialach: „13 posterunek", „Miasteczko", „Kryminalni" (gdzie opracował 
także choreografię) . Zagrał w limie produkcji polsko-amerykailskiej „Cold Kenya" w reż . 

L vValsha. Śpiewa w tercecie instrumentalno-wokalnym Miło jeż. Na scenie kameralnej 
Teatru Muzycznego ROl'"lA występował w autorskim recitalu „Ś\\~at według Bzdawki''. 

Teatr Muzyczny ROMA: 
„Upiór w operze" (Buquet, licytator), „Akademia Pana Kleksa" (Alojzy Bąbel), "Taniec 
Wampirów'' ( hagal), „Grea"'" (Doody), „Miss Saigon" (1huy) 



Izabela Bujniewicz 
zespół, III Madame Tbenardier 
Absolwentka Studium vVokalno-Aktorskiego im. 
O. Bad uszkov.rej p rzy Teat rz e l\fozycznym w Gdyn i. 
W Bałtyckim T.atrze Dramatycwym w Koszalinie zagrała 
m.i.n. Zosię: w „Panu Tadeuszu',, ~'1arynię \V ,.,Karmanioli"', 
Uczennicę w . Lekcji". Po powrocie do Gdyn i brała udział 
,.,.. 1nusicaiach „\Vichrovve wzgó rza", „\•Vest Side Story" 
i .,Sen nocy letniej" 7. muzyką Leszka Moidzera. Zagrała 

Chawę w "Skrzypku na dachu", Marię Magdalenę w ,J us Christ Superstar", Swietłanę 

Sie rgiewskają w m usicalu . Ches ", do którego muzykę skomponowali c7.łonkowie zespołu 

Abba. 

Teatr Muzyczny ROMA 
,,Akademia Pana Kleksa" (Mnltiflora), .. Koty" (Plamcc-lka Pac, Angelika), „Taniec Wampirów" 
(Rebeka), „Grea. e" (Jan), „Miss Saigon" 

Malwina J(usior 
zespół, Il Eponine 
Absolwe n t ka Wars z a w~ki ej Wyższe j Sz koły 

Humanis tyczn ej i Uni we rsytetu \·Vars zaw skiego na 
kierunku dziennikarstwo i ko muni kacja sp o łecz na. 
Laureatka licznych konkursów wokalnych (m.i.n. „Talent 
2001 ", . Festiwal Piosenki Aktorskiej" - Grand Prix, 2002) 
i programu telewizyj nego „1\voja droga do gw iazd" (2003). 

Brała taicie udział w koncertach po>więconych cwćrczoki polsk ich arty-Stów m. in. Agnieszki 
Osieckiej i And rzeja Zauchy. Miała zaszczyt śpiewać w chórze papieskim podczas wizyry 
Jana Pawła [[ na krakowskich Błoniach w 2001 roku. \·\lspółprac~ z Teatrem Muzycznym 
ROMA zaczęła w wieku 16 lat od musicali „Miss Saigon" (2003) i .Koty~ (2004), ś piewając 

w chórze. !ndyvlidualnie zadebiutowała pod okiem Romana Polańskiego grając główną rolę 

kobiecą - Sarę - w m usicalu .Taniec Wampirów'~ którego premiera odbyła się w 2005 roku. 
Dwupłytowy album z jej udziałem pokrył się plai:yną (2006). Nas~pnie v1 2007 roku wcieliła 
s i ę w postać Królowej Aby w „Ak ademii Pan a Kleksa". Otrzymała Z łotą Płytę za tę rolę, 
wyśpiewując wielki przeb6j Małgorzaty Ostrowskiej pt. „Meluzyna - h istoria podwodnej 
miłości". Wspierała swoim tal.entem Europejska Fundację Honorowego Dawcy Krn~ (2005) i 
kampanię walki z rakiem piers~ „Ró:iowa wst;j:ika'~ organizowaną przez AVON (2010). Była 
gościem muzycznym w programach rozrywkowych: „Bałtroczyk na żyw·o" (w odcin ku na 
Halloween), . Kawa czy herbata", .Pyta.nie na śniadanie", "Wideoteka dorosłego człowieka" 

oraz ,Jal<a to melodia". 

Teatr i\fozyczny ROMA 
,,Akademia Pana Kleksa" (Królowa Aba), „Taniec Wampiró\\r' (Sara) 

Anna Sztejner 
zespół, Il Madame Tbenardier 
Absolwentka Państwowego Studium 'vVo k alno 
Aktorskicgo im. D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym 
w Gdyni (dyplom: rol a tvlatki-Widma w musicalu 
„W małym dworku"). Przez pięć sezonów związana była 
z Teatrem Muzycznym w Gdyni, gdzie zagrała m.in. 
w musicalach reżyserowanych przez J. Gruzę: .,Sk rzypek 
na dachu" (Hudel) i „Nędznicy" (Eponi n a) oraz 

w spektaklu ,Jesus Christ Superstar" (Maria Magdalena) w reż. M. Korwina. Wys~powała 

równie7 w musicalu „Hair~ Z Teatrem Muzycznym ROMA współpracuje od września 2001 
roku. 

Teatr Muzyczny ROłv!A: 

„Upiór w operze" (Madame Giry), . Akademia Pana Kleksa" (zespół wokalny), . Taniec 
Wampirów" ( zespół wokalny), . Kory" (Galaretka, Bombalurina), . Grea.se" (Betty Rizzo), 
„M.iss Saigon" (Gigi) 

Anna Gigiel 
zespół, Il Fantine 
Aktorka, wokalistka. Absolwentka Akademii Muzycznej 
im. St . Moniuszk i w Gdańsku oraz Studium Wokaln o
Aktorskiego im. D. Badu-zkowej w Gdyni. Jako studen tka 
w1,,;tępowała na deskach Teatru Muqcznego w Gdyni, 
m.in. w spektaklach . W ichrow e Wzgó rza", ,Jezus Christ 
Superstar" i „E,~ta: Podczas ostatniego roku studiów grała 
jedną z głównych ról w m usicalu .Dracula" (Adrianna/ 

Sandra). Jej spektaklem dyplomowym był musical ,,Ren t", w k tórym wcieliła si~ w postat 
Maurcen. Jako aktorka Teatru Muzycznego w Gdyni zagrała główne role w spektaklach „Na 
szkle malowane" (SwOJaJ, „Chicago" (więźniarka Liz) i „Muzyka Gershwin". Od 2005 roku 
związana z Teatrem Muzycznym RO MA, brała udział w wielu koncertach dla telewizji, m.in. 
„ZAiKS to ludzie" oraz .. Święta, Ś\\~ęta 4". 

Teatr Muzyczny ROMA: 
„Upiór w operze" (Carlotta), „Akademia Pa.na Kleksa" (Multiflora), „Taniec v\lampirów" 
(Magda) 

,, , .-,e'·_ 
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J(aja Mianowana 
zespół, Il Cosette 
Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej l i Il st. im . 
Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie w klasie fletu . Ma na 
koncie wiele występów w og61nopolskk h i wojewódzkich 
festiwalach oraz konkursach wokalnych , m. in. l miejsce 
na XlV Ogólnopolskim Fest iwalu Piosenki Francusk iej 
(2007), udział w f inale Ogó lno polskiego Konkursu 
Młodych ·wokalistów i Zespołów Wokalnych . Debiu ty" 

(2006), l miejsce w Wojewódzlo.m Konkursie Piosenki Hiszpaitsk:iej (2006), Il m iejsce 
w Wojewódzkim Festh valu Piosenki Anglojęzycznej (2007). Na scenie Teatru Muzycznego 
RO l\ILt\ zadeb iutowała w 2007 roku w musicalu „Koty" w roli Promyczka. Pół roku później 
zagrała głó,vną rolę kobiecą - Christine Daac - w musicalu „Upiór w operze''. 

Teatr Muzyczny ROMA: 
„Kory" (Promyczek), . Upiór w Operze" (Christine) 

Monilca Rowińska 
zespół, pracownica fabryki 
Absolwe ntka Pań stwowego St ud ium Wokalno
Aktorskiego im. D. Baduszkowej przy Teatrle Muzycznym 
w Gdyni. Na scenie gdyńskiego Teatru Muzycznego 
występowała w musicalach „Czarnoksiężnik z krainy Oz" 
(Dorotka), „The Fantastics" (Luiza), . Hair" (Sheila), a także 
w brdgo<ldej OJ)l'ra Nova w przedstawieniu ~Promises, 
Promises". Zagra ł a rolę M ari i w „vVest Side Sto ry" 

w teatrze muzycznym w Niemczech. Jest laureatką nagrody aktorskiej za najlepszą rolę 
kobiecą w farsie „O co biega?': 

Teatr Muzyczny RO~·Lt\: 
, Upiór w operze'' (Carlo tta, S\\~ng), „Akademia Pa.na Kleksa" (zespól wokalny, swing), „Koty" 
(Pumpernikiel), „Grease" (Frenchy), Miss Saigon 

l(atarzyna Walczak 
zespół, III Fantine 
Absolwent ka Pa ńst wo wego St u d ium vVokalno
Aktorskiego im. O. Baduszkowej przy Teatrze Muzycz-nym 
w Gdyni. vV trakcie studiów występowała w sztukach 
Teatru fvlu zyczn ego w Gdyn i: „Hair '\ ,,Jesus C hrist 
Superstar,11 ,.Ania z Zielonego V\'zgórzau i in. Po dyplomie, 
którym b y ł spe l<takl „Re nt" (rola M imi), związała się 

na rok z Teat rem Muzycznym w Gdyni. Wystąp iła 

w spektaklach: „ChiOlgo", . Pinokio" (Sowa), „Roxi Bar" (główna nagroda na XJll Konkursie 
Teatrów O.gródkowych w Wanzaw:ie) oraz w hip-hopowym projekcie teatral.nyrn „12 ławek" 
w reż-yserij Jarosława tar\ka (wokalistka Tina). Sukces spektaklu zaowocował nagraniem 
albumu .u ławek", na którym pojawiła się w utworze „Chodźmy stąd" autorstwa zespołu 
Sistars. Od 2005 roku wspó łpracuje z Teatrem Muzycznym ROMA. W lutym 2010 roku 
dołączyła do szczecińskiej obsady musicalu „Rent'', wcielając się w po tać Mameen. 

Teatr Muzyczny ROiV!A: 
„Upiór w operze" (Madame Giry), . Taniec Wampirów" (Magda, zespół wokal.ny) 

9 
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Teatr Muzyczny ROMA: 

Julia Węgrowicz 
zespól, III Eponine 
W lacach L'l99-2005 wychowanka Ognisb Muzycznego 
im . Stanisława Moniuszki w Warszawie w klasie 
fortepianu . Laureotka wielu konkursów plastycznych, 
Literackich, recytatorskich i wokalnych. Brała udział 
w wa.,.,;ztatach ~tycznych, koncertach charytatywnych 
i nagr:util!.ch piosenek. Jest wokalistką zespołu rockowego 
Stone Forest. 

„Upior w operze" (Chor Opera Populaire), ,,Akademia Pana Kleksa" (Piwonia) 

Marcin Dablcus 
zespól, Babet 
W 2005 roku rozpoczął studia na Wydziale Wokalno
Aktors kim Akadem ii Muzycznej 1m . Fe liksa 

owowiejskiego w Bydgoszczy. Początkowo ksztakil si ę 
pod opieką Piotra Kusie\,~c-a, obecnie jest uczniem Leszka 

krli . jeden z założycieli l aktor Teatru Studenckiego 
Tealr)•ści, regularnie wsp61pr• cuje z Operą Novą, 
Teatrem Polskim im. H ieronirna Konieczki i Miejskim 

Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy. Oprócz śp iewu zajmuje się takie tańcem (adept baletu 
Opery ova, jedna z głównych ról w w idowisku muzyczno-tanecznym ., Blood on the 
Dance Flonr"). Uczestnik warsztat6w wokalnych Marka Rzepk i oraz ranectnych H~nny 
Chojnackiej i Romany Agncl. Finalista konkursu .Pejzaż bez ciebie" z p1osenkrun.i Grzegorza 
Ciechowskiego (Bydgoszcz, 2008), laureat Grand C,rix na I Europejskim Fesm>ralu Duetów 
Operetkowych i Musicalowych ,.Face To Face" (Poznań, 2009). 

Robert l(ampa 
zespól, Feuilly 
Absolwent Państ>.vowego Studium Wokalno-Aktorskiego 
im . D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyn 1. 
W swoim do robku ma role Gar11ina ( „Footł o o se"), 

Gre mio (.Kiss Me Kate"), Piotra ("Francesco"), ponadto 
występował w musicalach .,[esus Christ Superstar", .,Ania 
z Zie lonego Wzg6rza1

' . „Chicago'1
, ,.,.Fa mc'\ "Dracula'", 

.M y Fair Lady", .Pi~kna i Bestia'', .Skrzypek na 
dachu", i ,.Lalka". Ma w dorobku role filmowe w serialach .sąs.iedzi" i „Faceci do w-zi~cw··, 
w fabularyzowanym filmie dokumentalnym .Epitafium 169" oraz w filmie fabula rnym 
„Czarny czwartek - ;dynia 70·: 

Grzegorz Pierczyńslci 
zespól, Bamatabois, Montparnasse, 
II Monsieur Thenardier 
Absolwent Państwowego Srudium Wokalno-Aktorskiego 
im. D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
\V latach 1996-2001 związany z Teatre m Muzycznym 
w Gdy n i, nast~pnie przez k ilka la t wspólp racow al 
z Teatrem Powszechnym w Radomiu, gdzie zagra ł m .in. 

Symeona i Podczaszego w musicalu .Józef i cudowny płaszcz >nów w technikolorze'~ Mam 
w „Romantycznych" omz Krawca Motia ' .Skrzypku na dachu". 

Teatr Muzyczny ROMA: 
• Upiór w operze" (Lefevre, Finnin), ,,Akademia Pana Kleksa" (Weronik C~cioch), .,Taniec 
Wampirów" (Profesor Ab ronsiu ), .Koty" (Ka111 Kotek), „Gr"3se" (Johnny Casin o, Eugene), 
"Miss Saigon" (zespół wokalny), .Crazy For You" (Perkins) 

l(nysztof Bartlomiejczylc 
zespól, Legles, III ]avert 
Ukończył Państwowe Studiu m Wokalno-Aktorskie 
im. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, 
brał udzial w w arsztatach teatralnych wedlug metody 
Kantora (Lwów 20 09), prowadzonych przez Krzysztofa 
Miklaszewskiego. Ma 1.a sobą 13 lar pracy w Studio Teatr 
Test - prywatnej inicjatyw-ie teatralnej wystawiajqcej 
klasykę światowej dramaturgii, m. in . • Makbeta", .Fausta", 

.Małego Księcia", „Ferdydurke". Grał Mistrza w . Mistrzu i Małgo rzacie" (Teatl" Nowy 
w Łodzi) . W Teatrze Muzycznym w Gdyni bral udział w spektaklach ,Jesus hrist Superstar", 
„Czlowiek < La lanchy'; „West Side Story", „Kabaret~ Pracował m scenach teatralnych pod 
okiem m. in. Jerzego Gruzy, Adam Honu zldewicza, Jerzego tuhra i \Vojciecha Pokory. 
Był aS)l'Stemem choreografa przy spektaklu ,Jeździec burzy" (Teatr Rampa). Współpracował 
z t"3trami: Rampa, ROMA, Dramatycznym w Ploc:ku, owym w Lodzi, Polskim w Bielsku
Bialej. W Teatrze Polskim w Bielsku-Białej wyreżyserował spektalcl „Emigranci" Mrożka 
z udziałem Zdzisl:iwa Wardejna i Jana jankowskiegc. 

Piotr i Paweł J(amińscy 
zespól, 
Piotr - Claquesous; Paweł - Brujon 
Aktorzy, tancerze, wokaliśd. Założyli niezależną grupę 
artystyczną Pub 700. Ukończyli Państwowe Scudmm 
Wobl M -Aktor kie im . D. Baduszkowej przy Teatrze 
Mu zycznym w Gdyni , gdzie występowa li m.in . 
w spek taklach n krzyr ~k n a dachu", " ~dwicy'" , 

.v est Side Sto r;•", .Hair" „Sen nocy letn iej". W .1999 roku uhonorowani nagrodą 
prezydenta miasta Gdy n i za o s i ągnięcia w p racy scenicznej. Od 2003 r oku 
aktorzy Teatru Muzycznego Capitol we vVrocławiu (tu m.in. „Scat", „Opera za trzy 
grosze", .śmierdź w gó rach" i „M,· Fa ir Lady" - do t•go ostatniego przygotowali 
choreograf1ę) . L ureaci Brązowego Tuk n 2006 na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej 
w<· Wrocławiu . Brali u dział w licznych ko ncertach telewizyjnych, m.in . • Mandarynki 
i pmnar:tńcze", ,,Kombinat'; „Gorącz.ka ; . W iatry z mózgu", .Galeńa", „Muzykanty wielkiego 
pola" oraz „C-Aktiv". 

Teatr Muzyczny ROMA: 
.Upiór w operze" (Reyer - Pinc:r; zespół - Paweł) 

Adam Michalczyk 
zespól, Prouvaire 
Abs olwent Zespołu l'ań twowych Szkól Muzycznych 
li st. im. F. Chopina w Warszawie w klasie piosenki na 
Wydziale Wokalnym. W wieku 1.6 lat ukoiiczył nauk~ 
w Państwowej Szkole Muzycznej I i U st. im F. Chopina 
w Sochaczewie w klasie skrzypiec. W w ieku 12 lat zajął 

l miejsce w IX Woiewódzkim Konkursie Piosenk i 
Dz ieci ęcej w Lipcach Reymontowskich. W 200 7 roku 

wystąpił w musicalu „CooLos" w rei. . Anny Sroki. Od 2007 roku współpracuje z chórem 
gospel Sound'n'Grace , b io rąc udział w wielu koncertach, w tym telewizyjnych w TVl'2 
i TVN. Od 200 roku jest solistą orkiestry rozrywkowej 1he Engineers Band. W latach 
2008-2009 był członkiem zespołu piosenkarki Mariki, miał także okazję wysrąpiC z orkiestrą 

Jazz Combo Volta, śplewając standardy jazzowe. Queenie pracuje nad autorskim repertuarem 
z zakresu muzyki rozrywkowej. 

Wojciech Socba 
zespól, Biskup, Combeferre 
Abs(JJwent Państwowego Studium W"okalno-Akto rskiego 
im. D. Baduszkowei przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
Na o:.tatn im roku studió w debiutowa! rolą Ma ri usza 
w mus icalu „N~dznicy". Po ukończen iu Studium 
rracowa ł w Tenrze Muzycznym w Gd)'m jako solista . 
Ma w dorobku epizody w serio lach telewizyjnych, gra 
w spektaklach Teatru Muzycznego RO.MA Udziela się 

w dubbingu i w reklamie. Wys~ował m.in. w spektaklach . Fircyk w zalotach" (rola Fircyka 
była pracą dyplomową), "West Side Story", . Evita", „Chicag<>", ,Jezus C.h rist Superstar". 

Teatr Muzyczny ROMA: 
.Upiór w operze" (Reyer, Andrć), ,.Akademia Pana Kleksa" (Paj Chi Wo/ Patentoniusz/ 
Kvvarernoster\ "'Taniec Wampiróv.·" (swing), ,J(oty" (Semaforro) 



Jakub Szydłowski 
zespól, 
Majster, Grantaire, II ]avert 
Abs olwent li ce um muz ycznego w Szc zec inie 
i Pa ńs twowego t udium Wokal no-Akto rsk iego im. 
D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Na 
scenie gdyńskiego teatru grnł J6wne role w spektaklach 
~Hair" (nagroda za Debiut Roku 1999), " <luzyka Queen" 

i "~n nocy letniej", brał także udział w w ielu koncertach. Gościnnie wy tępow:ił jako Bernardo 
w „\!\'est Side Story" w Schwffith w Niemczech, następnie jako Riff w szczecińskiej wersji tego 
musicalu. Współpracował z Teatrem Muzycznym we \• rocławiu, gdzie zagrał M ckie Majchra 
w „Operze za trzy grosze'', bra ł udzia ł w koncertach TVP .Kom binat" i „ orącz ka 

warszawska". Publiczność teatral ną zabawia! jako na jśmieszn i ej szy z .Pięc iu braci Moe" 
(musical wy tawiany był w Teatrze Muzyczn)'ll1 ROMA). Występował przed szwajcarską 
publicznośc~, grając główną rolę w angloj~z}-o:nej wersji musiatlu ~air". Wcielał c ię w rolę 
Ojca Laurentego w produkcji Teatru Studio Buffo „Romeo i Julia". \V stołecznym Teatrze 
Komedia gra m.in. w przedstawieniach .Kieszonkowa orkiestra" i "Naj lepsze z najlepszych'~ 

a w Teatrze Muzyczny Capitol we Wrocławiu w musicalu ,,A Chorus li ne" (rola reżysera). 
Jest także aktywnym aktorem dubbingowym. 

Teatr !uzczny ROJMA: 
„Upiór w operze" (Firmi n) , ,Akademia Pana Kleksa" (\ ero ni k Czyścioch), „Taniec 
Wampirów" (Kuka!), .Koty" (Ram Tarn Tarnek), .Crease" (Danny Zuko, Kenickie, Johnny 
C ino) 

"""· ·~ 
' „„ 

Mirosław Woźniak 
zespól, alfons 
Absolwent Ak demii W y ho wa nia Fizyczn ego 
w Warszawie. Debiutował n a deskach teatru Komedia 
jako olis ta w przedstawieniu . Chicago". Od tego czasu 
występow:ił na wielu scenach krajowych i zagranicznych. 
rn.in. jako ·olista w spektaklu „Dziadek do orzechów" 
w Margot Fonteyn cademy of Ballet w Nowym Jorku 

i jak o uczestnik M iędzynarodowego Fest iw lu Baletowego w Mi mi. Jako sol ista 
współtworzył pierwszy polski show ta neczny . Opentaniec", spektakle „Romeo i Julia" 
i .Carmen" prezentowane w ramach Festiwalu Sac rum- Profa num w Krakow ie oraz 
przedstaw ien ia „Szare kwiaty" w Warszawie. Do jego osiągn ięć należy ki.lkukrotne 
mistrzostwo Pol ki w tańcu sportowym w lat, eh 1998- 1999 oraz mist rzostwo Polski 
w aerobiku sportowym, zwieńczone reprezentowaniem naszego kraju na m istrzo>twach 
świata w Helsinkach w 1999 roku. Jest członkiem zespołu tanecznego Kompania Primavera, 
znanego ze spektakli „Ostatnie takie lato" oraz .Madryt 03". W maju 2010 roku brał udział 
w przed wieniu „Sudden Rai.n/Between" w Operze arodowej w reż. Mai !Ceczewskiej. 

Teatr Muzyczny RONI.A: 
„Upiór w operze" (Balet Opera Populaire) 

Marcin Tafejko 
zespól, ]oly 
Abso lwen t Studium Woka ln o-Akto rsk iego im . 
D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyn i. 
\V teatrze tym wys tąpił m.in. w mus icalach „Footlose 
- vv rzuć luz", "Chicago", „Ni~ch no tylko zakwi tną 

j abło nie" (spektakl dyplomowy) , . Dracula", „Kiss Me 
Kate", .Skrzypek na dachu" i " France ·co", a także 
w liCZl'lych koncertach. Zagrał w przedstawieniu .Cytadela 

Warszawska" Teatru \ , yobraźni - gencja Ars Verbum w \Narszawie (2008) oraz w film ie 
„Dla Ciebie i Ognia" (reż . Mateusz Jemioł). 

Marcin Wortmann 
zespól, Courfeyrac, III Marius 

kto r musi ca lowy, w ok lista , ta ncerz i kn~ypek . 

Przygodę z musicalem rozpoczął w 2000 roku w Teatrze 
Muzyc znym RO MA grając w pre mierowej obs dzie 
"Mis Sajgo n". Tańczył i śpiewał w spektaklach ..P iotruś 
Pan", "Grease", "Koty", a także w musi alu ... Tan iec 
Wampirów", w którym zagrał Alfreda. Od t ) znia 2007 
roku współpracuje z Teatrem Muzycznym w Gdyni, gdzie 

występuje gościnnie w musicalu .,Farne" jako Schlomo Metzenbaum. \"/ musicalu , Chorus 
Line" reż . Mitzi Hamilton, wystawianym w Teatne Muzycznym Capitol we Wrocławiu , 

wcieli! się w rolę Mike' . Jest srudentem Wydziału Wokalnego Uniwersytetu Muzycznego im. 
F. Chopina w \>Varszawie w klasie prof Wlodżimierza Zalewskiego. Absolwent Policealnego 
tudium Jazzu im. Henryka Majewskiego na Wydziale Wokaliscyki jazzowej w Wacszawie. 

Abso lwent Wydziah1 Instrumen talnego (skrzypce) Szkoły Muzycz nej I i Il stopnia im. 
Oskara Kolberga w Radomiu. Kształci warsztat wokal ny i taneczny pod okiem polskich 
i zagranicznych pedagogów. 

Teatr Muzyczny ROMA: 
„Upiór w operze" ( hór Opera Popula ire, Pa arino) , ,.Akademia Pana Kleksa" (ze pó ł 

wokalny, swing), „Taniec Wampirów" (Alfred, zespół wolwlny), „Koty" (Dyzio), .Grease" 
(zespół), . Miss Saigon" 

Swingi 

Weronika Bocbat 
III Cosette 
Pochodzi z Solca Kujawskiego. Śpie\<\'3 od najmłodszych 
lat. Jest laureatką wielu fest h.va li piosenki dziecięcej. 

Do na jw i ększych su kce ów zalicza Grand Pr ix na 
Festiwalu im. A jantar we Wn:efo i, Grand [lrix na X,XVI 
Międzynarodowym Dziec ięcym Festiwal u P1osenk i 
i Tańc a w Koninie oraz rep rezen towanie Po lsk i na 
dziecięcej Eurowizj i (Kwadro) w orwegii. Za wielki 

sukces uznaje także prowadzenie największego dz ie ięcego ~ tiwalu MDFPiT w Koninie 
w 2005 roku. Uczestniczy w wielu warsztatach wokalno- teatralnych, bierze udz ia ł 

w nagraniach piosenek na płyty adresowanych do dzieci i młodzieży, m.in. "Ojej '~ .Na 
południoY.'ym brzegu" i „Tak bym chciala''. Była również prezenterka popularnego programu 
TVP l , -10-15" 

Teatr Muzyczny ROMA: 
.Upiór w operze" (swing), ftademia Pana Kleksa" (Piwonia) 

Agnieszka Mrozińska 

Pochodzi z Zaw ierc ia. jest studentką Wyd z iału 

Aktorskiego Wyższe j Szkoły Komunikowania i Mediów 
Społecznych im . J. Giedroycia w \"/arszawie . Wokalistka 
reat ru 1'·!uzycznego RO MA w \; arszawie, a także Teatru 
Muzycznego w Gliwicach, gdzie gra główną rolę Gabrielli 
w przedstawieniu „H igh School Musical". Zajmuje s i ę 

dubbingiem, zagrala epizody w kilku serialach, m.in . • Na 
\; pólnej", , iania", "Malano" ki partnerzy'' oraz główną rolę w se rialu internetowym 
„Pomydlen i". Uczestn icz ka progr mu .Szansa na sukces". jako dziecko n agrała płytę 
z zespołem „Bajaderki" oraz polsko-francusko-angielski singiel z kompozytorem francuskim 
Jean-Marie Charlesem. Jest laureatką w ielu turniejów tanecznych, konkursów wokalnych 
oraz recytatorskich. 

Teotr iVluzyczny ROMA: 
„Upiór w operze" (Chór Opem Pop ulaire, Meg Giry), ftademia Pana Kleksa" (adeptka), 
„Koty" (Pumpernikiel) 
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Małgorzata Regent 
Absolwentka Stud ium Wokalno-Akto rski ego im . 
D. Baduszkowej przy Teat rze Muzycz nym w Gdy ni. 
W spektaklu dyplomowym ,.Niech no tylko zakwitną 
jabłonie" zagrała Kokotę Mim.i. W Teatrze Muzycznym 
można ją następnie było oglądać w rolach Beatrycze 
w musicalu „Francesco", Sereny Katz i Carmen 
w Farne", więźn i ark i j une w „Chicago", a także 

w spektaklach .Skrzypek na dachu", .Kiss me, Kate" oraz .,Footloose". ~piewała w chórze 
w przedstal'"1eniach „Piękna i Bestia" i "Dracula". W roku 2006 brała udział w toum<·e 
spektaklu „Kiss Me Kate" w Niemczech, Austru i Szwajcarii w kzyku angiel ·kim). Zagrała 
w przedstawieniu "Zorba" (reż. j. Szunniej, 2006) w Teatrze Mi.ej kim w Gdyni i na Scenie 
Letniej Teatru Miejskiego w Orlowie (2007). Występowała w serialach, programach i filmach 
telewizyjnych, m.in . • Sąsiedzi", . Dla Ciebie i Ognia (rola pierwszoplanowa Ania, 2007), 
„I.skra" 

Paweł Strymińs1ci 
III Monsieur 1benardier 
Absolwent Państw wego Studiwn Wokalno-Aktorskiego 
im. D. Baduszkowej przy Teatrze MllZycznym w drni. 
W łatach 1993- I 98 grał na deskach Teatru Muzycznego 
w Gdyn i m .in. w musicalach .Skrzypek na dachu", 
.West Side Story", ,Evita", . Les M.iserables", .Czarodziej 
z kminy Oz", "'>'stąpil takie w oratorium Jana Kanlego 
Pawluśkiewicza .Nieszpory Ludźmiers l ie" oraz 

spektaklach .Cień", „M uzykoterapia" i „Kabaret piosenki". Laureat Nagrody Specjalnej Jury 
VI Konkursu Teatrów Ogródkowych w \, am:awie (1997). Jego głos można usłyszeć w wielu 
polskich wer jach językowych filmów .Shrek'', .Potwory i spólka", „102 dalmaty r1 zyki" 
i in. W 2005 roku wystąpił gościnnie w Teatrze Muzycznym apitol we Wrocławiu w nowej 
wersji musicalu „My Fair Lady" (w roli Georg ). W 2006 roku wraz ze Star Entertainment 
Berlin odbył coumee po iemcuch i Austrii, występując w musicalach . Evita" i .Jesus Chrisc 
Superstar". Zagrał rol~ Ala w polskiej prapremierze musicalu ...A Chorus Line", występuje 
również w ryculowej roLi w mu icalu .Producenci" w Teatrze Rozrywki w horzowie. 

Teatr Muzyczny ROMA: 
.Upiór w operze" (Reyer, Lefevre, Andre), ,.Akode1nia Pana Kleksa" (zespól wokalny, swing), 
. Koty" (Mungojerrie), „Grease" (1,espól), .Miss Saigon" 

l(rzysztof Cybiński 

Absolwent Panstwowego tudium v okalno-Aktorskiego 
im. D. Baduszkowej prz, Teatrze Muzyc•nym w Gdyni . 
Zagrał rolę Judy w musicalu ,J67.ef i cudowrry płaszcz snów 
w technikc>I rzc" i Nicka Piazza w „ ame". W Teatrze 

owym w Warszawie bral udział w spektaklach „ hopin 
i jego życ ie" ora7. „Kobieta bez skaz)"'. rai główną rol~ 
w musicalu r.Prom_1ses, Promise " OJ. scenie Opem N v.a 

w Bydgo,ZCZ}'· Odtwórca roli Boki w spektaklu .Chłopcy , Placu Broni" w Teatrze a Woli. 
a także Priczicza w .Wesołej wdóY.<ce" w MTM Operetka. Prowadził teleturniej .Na maksa" 
w 1Vl'2. 

Teatr Muzyczny ROMA: 
"Upiór w operze" (Lefevre), ,,Akademia Pana Kleksa" (Lewkonii<), „Grease" ( onny l.atieril, 
„Miss Saigon" (zespól), "Crazy For You" (Perkins) 

]alrub Wiszniewsld 

Absolwent Państwowego Studium Wokalno-Aktorskiego 
im. D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni 
(dyplom; aktor scen mllZycznych). W czasie studiow b rał 
udzial w przed. uiwieniach „Oni" Witkacego, „Romeo 
i Julia" Szekspira, .Moralność pani Dul kiej" Zapolskiej 
i wielu innych. W Teatrze • uzyc.t.nym w Gdyni grai m.in. 
w spektaklach . La vie boheme" (na podstawie musicalu 

„Rent'',.), „Dracula", ,,Ania z Zielonego \Nzgórza", .Scro gc". W roku 2003 występował 
w Musical Theatre Basd w Szwejcarii w musicalu ,Jesus Christ Superstar" (reż. M. Korwin). 
Współpracował z Teatrem Muzycznym Capitol we Wrncb"'~u . m.in. .Skrzypek na dachu" 
(2006) i .My Fair Lady" (2005). Ma r6wn iei na koncie role telewizyjne, m.in. w filmach 
.Pierwsza miłość", „Fala zbrodni", . Ostatni zajazd". 

Teatr Muzyczny ROMA: 
.Upiór w operze" (swing) 



Role dziecięce 
Gavroche 

Tomasz Chodorowski 
ur. 15 kwietnia 1997 w Warszawie 
Od 2008 uczestn iczy \V zajęc iach D ziecięcego Teatru 
Muzycznego Tintilo. Za debiutował na deskach Te tru 
Rampa \\r przygotowanym. przez Tincilo musicalu , ,Ś \,,ria t 
Bastiana", g rająt główną rolę. Brał udz iał w spektaklach 
.Najlepsze z ROMY '. W 20 10 roku otrz.ymał wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkurs ie fil mowym , Prawa dz.iecka 
oc zami dz ieck a", z o rgan izowany m przez U ICE F 
i Sto\ ... •arzyszen ie Filn1ow ców Polskich , za sc~nariusz do 
fi lmu ,,Dzieci nie ryby i prawo głosu mają". 

Miłosz l(onkel 
ur. 9 czerwca 1997 w Warszawie 
Od najmłods zych lat pobierał kkcje ~piewu i ta11ca. 
Uczeń Warsztatowej Akademii Musicalowej. Brał udział 
w spektaklu .,Najlepsze z RO!V!Y'. Występował w telewizji, 
brał udział w dubbingu. 

]an Cięciara 
ur. 19 września 1999 w Warszawie 
Członek zesp ołu dziec ięcego „Caro Dance"- Finalista 
międzyszkol.nych konkursów recytatorsk ich . Ma na 
konde występy w te lew izji. Lub i ks iążki science-fiction, 
nurko\\ranie, narty oraz język angielski. 

Aleksander J(ubialc 
ur. 2 sierpnia 1999 w Warszawie 
Gra na fortepianie i na akordeonie. Brał udział w szkolnych 
kon ce rtach w igilijnych prezentow anyc h w Teatrze 
Powszec h nym i w Teatrze Mu zycznym Ro ma . Lubi 
muz)1<ę , tenis sporty zimowe i podróże . 

]an Rotowslci 
ur. 3 maja 1998 w Warszawie 
Debiutował w 2004 na deskach teat ru Rampa, gdzie 
wystąp i ł w k ilku musicalach . Wyst~p owa ł Teatrze 
Muzyczn)'m Roma w spektaldu „Akademia Pana Kleksa". 
Stale współpracuje ze snidiami dubbingow ym i. Pasjonu1e 
go ;lktorsrwo, m uzyka, pilkn noino. i aikido. 

Mała Cosette/Mała Eponine 

Alicja Armata 
ur. 9 listopada 2003 w Warszawie 
Brała czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach 
artystyonych przedszkola. Wraz z grupą innych dzieci 
wygrała wojewódzki konkurs, odgrywając scenki teatralne 
w języku angielskim. 

Magdal(usa 
ur. 4 maja 1999 w Częstochowie 
Uczennica VVarsztatowcj Akademii ~1us icalo\-vej Pa\.vła 

Podgórsk i~go. \'V$półpracuje ze studiarni dubbingowymi 
i Teatrem Pol.skiego Radia. Brała udział w przedstawieniu 
"Najlepsze z ROMY". 

Julia Siecbowicz 
ur. 15 listopada 2002 w Warszawie 
Wystąp iła w kilku reklamach telewizyjnych. Otrzymała 
wyróżnienie podczas Mokotowskich Spotkań z Poezja. 

Maja l(wiatkowslca 
ur. 12 marca 2002 w Warszawie 
Występowała z zespołem wokalno-tanecznym „Fasolki". 
Swoim śpiewem wspierała Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Lubi śpiew, taniec 1 pły,vJnie , gimnastykę 

artystyczną oraz matematykę. 

Roksana Rybicka 
ur. 6 lipca 2002 w Warszawie 
Od 2008 roku \\')'St~puje w zespole wokalno -t:rnecznym 
„l'asolki". llrała udział w ogolnor10lsk ich sz kolnych 
zawodach pływackich. Lubi raniec, śpiew i muzykę , kocha 
psy. 

Monika Walczak 
ur. 6 lutego 2001 w Warszawie 
Brała udział w licznych koncertach szkofy muzycz nej. 
Zdoby\vczyni trzeciego miejsca ·w konkursie recyt;itorskim 
„Wa rszaws kn Syre n kn"- Wys t ępuje w programie 
telewizyjnym ,,Ziarno'). 
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Teatr Muzyczny ROMA 
Dyrektor naczelny i artystyczny W ojciech Kępczyński 

Zastępca dyrektora naczelnego i artystycznego Maciej Bargidowski 

Kierownik literacki Daniel Wyszogrodzki 
Doradca ds. programowo artystycznych Ryszard Szerem eta 

Opiekun Artystyczny ' ] SCENY Jerzy Satanowski 

G łówna księgowa Barbara Iwanowska 

Kierownictwo techniczne Mirosław Gołębiowski, Anna Waś 

Kierownik działu PR, marketingu i sprzedaży Krystyna Lewenfisz-Kulesza 
Z-ca kierownika sprzedaży ds. kasy biletowej Alicja Kulis 

Kierownil< dziah1 administracyjno-gospodarczego Elżbieta Szymoniak 
Kierownil< vvidowni Agata Gawron 

Radca prawny Ewa Malinowska 
Główny specjalista ds. zamówień publicznych Piotr Iwanowski 

Główny specjalista ppoż . Maciej Szafarczyk 
Główny specjalista BHP Maciej Celeda 

Koordynacja pracy artystycznej Alina Różankiewicz, Anna Zujkiewicz 
Manager NOVEJ SCE lY Monika Gołębiewska 

Sekretariat Katarzyna Kościołek 

Główny specjalista IT/grafik/ DTP Mateusz Kurek 
Specjalista PR/webmaster Marcin Wroński 

Specjalista PR, archiwum Michał Kulisiewicz 
Specjalista PR Karolina Organiściak 

Obsługa techniczna sceny LPB Grzegorz Zyśk 
Główny brygadier sceny Sebastian Tracz 

Szef nagłośnienia Włodzimierz Brzeziński 
Realizator dźwięku Daniel Maliszewsk i 

Zastępca realizatora dźwięku Zuzanna IG.lanowicz 
Akustycy Jan IOuszewski, Krzysztof Podsiadło 

Obsługa milaoportów Paweł Zawadzki 
Realizacja światła Tomasz Filipiak 

Elektryk Jan Kepen 

Specjalista ds. instrumentów muzycznych, koordynator pracy orkiestry Joachim Ziebura 
Inspektor orkiestry Mirosław Romejko 

Inspicjent Tomasz Narloch 

Kierownil< pracowni krawieckiej damskiej Barbara Lendzion 
[(ierownil< pracowni krawieckiej męskiej Artur Frei 

l(ierownilc pracowni fryzjersko-perukarskiej Anna Mecan 
Szefowa zespołu garderobianych Małgorzata Podgórska 

Pracownia malarsko-modelatorska Artur Karolak 
Pracownia szewska Mariusz Szymaniak, Jarosław Szyszkowski 

Pracownia stolarska Jan Kulawiulc 
Magazyn główny Hanna Kunikowska 

Magazyn kostiumów Anna Iwanowska, Dorota Paśnicka 
Relnvizytor Andrzej Banach 

Dział Finansowo-Księgowy oraz dział Plac i Kadr 
Iwona Kaczmarczyk (zastępca głównego księgowego), Monika Kosiela, Barbara Lachowicz, Liliana Leszczyńska, Krystyna Ramotowska, Bożena Szostek 

Dział kas i rezerwacji 
Monika Borkowska, MarekJóziewicz, Ewa Kołyska, Agnieszka Krycka (sprzedaż internetowa), 

Alicja Kulis, Iza Kusznerulc, Agniemca Szymoniak, Beata Wiśniewska 

Dział Administracyjno-Gospodarczy 
Zbigniew Augustyn, Adam Balcerzak, Szymon Borowiec, Elżbieta Goś, Jolanta Jędrasik, I<atarzyna Kępa, Krystyna l{ępa, Maria Kołalcowska, Jolanta Kulawiulc, 

Elżbieta Lewińska, Sławomir Nowalc, Barbara Pardej, Henryka Staszewska, Mieczysław Szymonialc, Grażyna Woch, Krystyna Zasłona 

Charalcteryzacja 
Anna Kowalewska, Renata Łosicka, Agnieszka Makoś, Marta Mojnowska, l<Iaudia Ostrowska, IOementyna Porazińska, Magdalena Rupińska, Dorota Sabak, 

Barbara Samojlulc-Kuć, Joanna Sochal, Olga Wożny, Ewa Żale, Ewa Żubr 

Pracownia fryzjersko-pemkarska 
Halina Kozłowska, Sylwia Pawlalc, Wiesława Świstak, Bogumiła Zawadka, Zofia Zelman 

Pracownie krawieckie 
Teresa Halber, Hanna Maleszewska, Joanna Piórkowska, Joanna Pochwicka, Jolanta Staniszewska, Janina Strumińska, 

Waldemar Chruściński, Henryk Michalski 

Garderobiane 
HelenaJankowiak, Magdalena Jędrzejewska, Cecylia Mazurkiewicz, Kasia Oleśkiewicz, Krystyna Prusinowska, Ela Rogowicz, Anna Sokołowska 



Orkiestra Teatru Muzycznego ROMA 
pod dyrekcją Macieja Pawłowskiego 

Skrzypce: \iVojciech Hartman - koncertmistrz, 
Joanna Romejko, Dawid Lubowicz/Marcin Sochan, Karolina Prażuch/Michał Osmycki, 

Alicja Stupnicka/Maria Wieczorek/Mariusz Jagoda, Bartosz Blachura/Mateusz Zaziębło/Marcin Lewandowski 
Altówki: Sergiusz Pinkwart/Natalia Augustynek, Karolina Kozłowska/Dagna Szymuś/Igor KabalewslciJ!Vlichal Członka 

Wiolonczele: Adam Misial< Gider), Anna Wróbel/Anna Kuczok/Dariusz Dudziński 

Flet, piccolo, flet prosty: Justyna Pinkwart; Obój, rożek angielski: Bernadeta Janda; Iaarnet: Mirosław Romejko 
Klarnet basowy, flet prosty: Robert Michalski; Fagot: Agnieszka Kowalska/Juliusz Ochociński 

Saksofon altowy, tenorowy, flet prosty, instrumenty klawiszowe: Joachim Ziebura/Mariusz „Fazi" Mielczarek 
Waltornie, w altornie marszowe: Kamil KaraszewslciJMariusz Bulicz/Feliks mitruk, 
Igor SzeligowslciJMarek Michalec/Zbigniew Monkiewicz/Tomasz Kubica/Łukasz Łacny 
Trąbka, flugelhorn, trąbka piccolo: Marcin Dembek (lider) , Radosław Gralczyk 

Puzony: Andrzej Rękas/Piotr Wróbel/Dariusz Plichta, Dariusz Sprawka!Jalrnb Mastalerz 

Fortepian, instrumenty ldawiszowe: Krzysztof Jaszczal<iJalrnb Lubowicz 
Instrumenty k lawiszowe: Jalrnb LuboV><icz /Maciej TomaszewslciJPiotr Matuszczyk/Agnieszka Czapiewska 

Harfa: Magdalena Miłaszewska-Delirnat/Sandra Kopijkowska-Skórka 
Gitara elektryczna, gitara akustyczna: Piotr Tutka/Artur Gierczal<; Gitara basowa: Marcin Murawski/Piotr Filipm\<icz/\Nojciech Gumiński 

Kontrabas: Marcin Murawski/Piotr Filipowicz/Wojciech Gumiński/Mateusz Dobosz 
Perkusja: Piotr Pietrzal</Tomasz Sołomej /Fryderyk Młynarski; Instrumenty perkusyjne: Anna Bural<ow ka 

Zespół wokalny Five Lines: 
Lena Zuchnial</Malgorzata Szymańska, Marzena Ajzert-Lauks/Patrycja Tomaszewska, Agata Warda/Joanna Mews, Li\\<ia Pawłow ka/Kalina Kasprzal 
Krzysztof Pietrzal</Bartosz Kuśmierczyk, Sebastian Stanny/Artur Bomert, Rafał Drozd/Kasper Zborowski-Weychman, Piotr Gogol/M ichał Mielczarek 

Zdjęcia Dariusz Senkowski (portrety) 
Michał Kulisiewicz (portrety, zdjęcie orkiestry i zdjęcie na str. 12) 
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Janusz Kruciński 
Łukasz Dziedzic 
Edyta Krzemień 
Ewa Lachowicz 
Paulina Janczak 

Marcin Mroziński 

Łukasz Zagrobelny 
Tomasz Steciuk 
Anna Dzionek 

Damian Aleksander 
Rafał Drozd 

Jan Bzdawka 

Izabela Bujnie"vicz 
Anna Gigiel 

Malwina Kusior 
Kaja Mianowana 

Monika Rowińska 
Anna Sztejner 

Katarzyna Walczal< 
Julia Węgro\.\ri.cz 

Krzysztof Bartłomiejczyk 
Marcin Dabkus 
Paweł Kamiński 

Piotr Kamiński 
Robert Kampa 

Adam Michalczyl 
Grzegorz Pierczyński 

Wojciech Socha 
Jalrnb Szydłowski 

Marcin Tafejko 
Marcin Wortmann 
Mirosław Woźniak 

Jean Valjean 
Javert 
Fantine 
Eponine 
Cosette 
Mari us 
Enjolras 
Monsieur Thenardier 
Madame Thenardier 

II Jean Valjean 
II Marius 
II Enjolras 

zespół, III Madame Thenardier 
zespół, II Fantine 
zespół, II Eponine 
zespół, II Cosette 
zespół, pracownica fabryki 
zespół, II MadameThenardier 
zespół, III Fantine 
zespół, III Eponine 

zespół, Legles, III Javert 
zespół, Babet 
zespół, Brnjon 
zespół, Claquesous 
zespół, Feuilly 
zespół, Prouvaire 
zespół, Bamatabois, Montparnasse, II Monsieur Thenardier 
zespół, Bislrnp, Combeferre 
zespół, Grantaire, Majster, II Javert 
zespół, Joly 
zespół, Courfeyrac, III Marius 
zespół, alfons 

SWINGI: 

Weronika Bochat (III Cosette), Agnieszka Mrozińska, Małgorzata Regent 
Krzysztof Cybiński, Paweł Strymiński (III Monsieur Thenardier), Jalrub Wiszniewski 

ROLE DZIECIĘCE: 

GAVROCHE 
Tomasz Chodorowski, Jan Cięciara, Miłosz Konkel, Aleksander Kubial<, Jan Rotowski 

MAłA COSETTE/lVlAłA EPONINE 
Alicja Armata, Maja Kwiatkowska, Magda Kusa, Roksana Rybicka, Julia Siechowicz, Monika Walczak 

DYREKCJA TM ROMA W POROZU, IIE lU Z C , IER 
OBIE PRA\: O DO Z 11 1 Y P \ 

TRZE GA 


